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LEI Nº. 1.345, DE 11 DE SETEMBRO DE 2017
Altera estratégias do Plano Municipal
de Educação, para o Decênio
2015/2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPARAÓ, faço saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º As estratégias 3, da Meta 1; 1 e 8, da Meta 2; 10 e 11, da Meta 3; 6,
10, 12, 15, 24 e 25, da Meta 4; 17, da Meta 7; 2, 5, 10, 11 e 12, da Meta 9; 1 a 12, da Meta
10; 5 e 15, da Meta 12 e 1 e 8, da Meta 19, constantes do Plano Decenal Municipal de
Educação, aprovado pela Lei Municipal nº. 1.314, de 25 de junho de 2015, passam a vigorar,
conforme o caso, acrescidas de notas técnicas, e com nova redação, conforme Anexo Único
desta Lei.
Art. 2º Revogadas as disposições contrárias, esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Caparaó, 11 de setembro de 2017.

Cristiano Xavier da Costa
Prefeito Municipal

Maria Gisela Tôrres Brinati Miranda
Secretária Municipal de Educação

Este texto não substitui o publicado na IOM, conforme Art. 104, caput, da Lei Orgânica do Município de Caparaó.
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ANEXO ÚNICO
DEMONSTRATIVO DE ESTRATÉGIAS ALTERADAS, POR META

Fomento, expansão e promoção da qualidade da Educação Infantil
Meta 1 – Educação Infantil
Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4
(quatro) a 5 (cinco) anos de idade(...)

ESTRATÉGIAS
3- Promover a universalização da
Educação Infantil na pré-escola
paraas crianças de quatro a cinco
anos deidade, e a ampliação da
oferta deeducação infantil em
creches,
por
meio
da
obrigatoriedade da Educação
Infantil para o acesso à matrícula
no
Ensino
Fundamental,
adequando os veículos para
garantir a segurança dos alunos e
manter seu o monitoramento.

METAS

Até 2020

Fomento, expansão e promoção da qualidade da Educação
Fundamental
Meta 2 – Ensino Fundamental
Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6
(seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos
concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PME.

ESTRATÉGIAS

METAS

1-Universalizar a primeira etapa
do Ensino Fundamental (1º ao 5º
ano) e apoiar o Estado de Minas
Gerais
no
processo
de
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universalização da segunda etapa
do ensino fundamental (6º ao 9º
ano) para toda a população de 6
(seis) a 14 (quatorze) anos e
garantir que pelo menos 95%
(noventa e cinco por cento) dos
alunos concluam essa etapa na
idade recomendada, até o último
ano de vigência deste PME.

A partir da aprovação do PME.

(Revogada)

8- (Revogada)

Promoção da qualidade do Ensino Médio
Meta 3 – Ensino Médio
Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15
(quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste PME, a taxa líquida
de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento).
ESTRATÉGIAS

METAS

10 - Promover a busca ativa da
população de 15 (quinze) a 17
(dezessete) anos fora da escola, em
articulação com os serviços de
assistência social, saúde e proteção
à adolescência e à juventude, com
o apoio dos Agentes Comunitários
de Saúde do Município;

A partir de 2018.

11 –Apoiar a Rede Estadual com
programas de educação e de
cultura para apopulação urbana e
do campo de jovens, na faixa
etária de 15(quinze) a 17
(dezessete) anos, e de adultos, com
qualificação social e profissional
para aqueles que estejam fora da
escola e com defasagem no fluxo
escolar;

A partir de 2018.

Promoção da qualidade da Educação Inclusiva
Meta 4 – Inclusão
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Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à
educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de
ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais,
classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.
ESTRATÉGIAS
6 - Manter e ampliar programas
suplementares que promovam a
acessibilidade nas instituições
públicas, para garantir o acesso e
a permanência dos alunos com
deficiência por meio da adequação
arquitetônica, da oferta de
transporte
acessível
e
da
disponibilização
de
material
didático próprio e de recursos de
tecnologia assistiva, assegurando,
ainda, no contexto escolar, em
todas as etapas, níveis e
modalidades
de
ensino,
a
identificação dos alunos com altas
habilidades ou superdotação;
10 – Fomentar pesquisas voltadas
para o desenvolvimento de
metodologias, materiais didáticos,
equipamentos e recursos de
tecnologia assistiva, com vistas à
promoção do ensino e da
aprendizagem, bem como das
condições de acessibilidade dos
estudantes
com
deficiência,
transtornos
globais
do
desenvolvimento
e
altas
habilidades ou superdotação;
12 - Promover a articulação
intersetorial entre órgãos e
políticas públicas de saúde,
assistência social e direitos
humanos, em parceria com as
famílias, com o fim de desenvolver
modelos de atendimento voltados
à continuidade do atendimento
escolar, na educação de jovens e
adultos,
das
pessoas
com
deficiência e transtornos globais
do desenvolvimento com idade
superior à faixa etária de

METAS

Até 2020

Até 2020

Até 2020
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escolarização
obrigatória,
de
forma a assegurar a atenção
integral ao longo da vida, com o
auxílio
de
professores
de
alfabetização no Centro de
Convivência;
15 - Promover, por iniciativa do
Ministério da Educação, nos
órgãos de pesquisa, demografia e
estatística
competentes,
a
obtenção de informação detalhada
sobre o perfil das pessoas com
deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento
e
altas
habilidades ou superdotação de 0
(zero) a 17 (dezessete) anos,com o
apoio dos Agentes Comunitários
de Saúde do Município;
24 - Garantia
acessível;

de

transporte

25 - Disponibilização de material
didático acessível; e educação
bilíngue
(Língua
Portuguesa/Língua Brasileira de
Sinais – LIBRAS) nas escolas.

Até 2020

Até 2020

Até 2025

Promoção da qualidade da Educação Básica/IDEB
Meta 7 – Qualidade da Educação Básica / IDEB
Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com
melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para
o IDEB:
ESTRATÉGIAS
17 - Assegurar a todas as escolas
públicas de educação básica o
acesso
à
energia
elétrica,
abastecimento de água tratada,
esgotamento sanitário e manejo
dos resíduos sólidos, garantir o
acesso dos alunos a espaços para a
prática esportiva, a bens culturais

METAS

Até 2023
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e artísticos e a equipamentos e
laboratórios de ciências e, em cada
edifício escolar, garantir a
acessibilidade às pessoas com
deficiência;

Promoção da qualidade da Alfabetização de Jovens e Adultos
Meta 9 – Alfabetização de Jovens e Adultos
Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para
93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste
PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de
analfabetismo funcional.
ESTRATÉGIAS

METAS

2 - Apoiar o Estado de Minas
Gerais no processo de realização
de diagnóstico dos jovens e adultos
com ensino fundamental e médio
incompletos, para identificar a
demanda ativa por vagas na
educação de jovens;
5 - Realizar chamadas públicas
regulares para educação de jovens
e adultos, promovendo-se busca
ativa em regime de colaboração
entre entes federados e em
parceria com organizações da
sociedade civil;
10 - Estabelecer mecanismos e
incentivos que integrem os
segmentos empregadores, públicos
e privados, e os sistemas de ensino,
para promover a compatibilização
da jornada de trabalho dos
empregados e das empregadas
com a oferta das ações de
alfabetização e de educação de
jovens e adultos;
11 - Implementar programas
capacitação
tecnológica
população
jovem
adultos,direcionados
para
segmentos com baixos níveis

Até 2020

Apartir 2018

Até 2025

de
da
e
os
de
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escolarização formal e para os
alunos
com
deficiência,
articulando os sistemas de ensino,
a Rede Federal de Educação
Profissional,
Científica
e
Tecnológica, as universidades, as
cooperativas e as associações, por
meio de ações de extensão
desenvolvidas
em
centros
vocacionais tecnológicos, com
tecnologias
assistivas
que
favoreçam a efetiva inclusão social
e produtiva dessa população;

Até 2025

12 - Considerar, nas políticas
públicas de jovens e adultos, as
necessidades dos idosos, com
vistas à promoção de políticas de
erradicação do analfabetismo, ao
acesso a tecnologias educacionais e
atividades recreativas, culturais e
esportivas, à implementação de
programas de valorização e
compartilhamento
dos
conhecimentos e experiência dos
idosos e à inclusão dos temas do
envelhecimento e da velhice nas
escolas.

A partir de 2018

Promoção da EJA
Meta 10 – EJA Integrada
Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de
jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional.
ESTRATÉGIAS
1 – Apoiar o Estado de Minas
Gerais a manter programa
nacional de educação de jovens e
adultos voltado à conclusão do
ensino fundamental e à formação
profissional inicial, de forma a
estimular a conclusão da educação
básica;

METAS

A partir da aprovação do PME.

2 – Apoiar o Estado de Minas
Gerais a expandir as matrículas
na educação de jovens e adultos,
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de modo a articular a formação
inicial
e
continuada
de
trabalhadores com a educação
profissional,
objetivando
a
elevação do nível de escolaridade
do trabalhador e da trabalhadora;
3 - Apoiar o Estado de Minas
Gerais a fomentar a integração da
educação de jovens e adultos com
a educação profissional, em cursos
planejados, de acordo com as
características do público da
educação de jovens e adultos e
considerando as especificidades
das populações itinerantes e do
campo e das comunidades
indígenas e quilombolas, inclusive
na modalidade de educação a
distância;
4 -Apoiar o Estado de Minas
Geraisa ampliar as oportunidades
profissionais dos jovens e adultos
com deficiência e baixo nível de
escolaridade, por meio do acesso à
educação de jovens e adultos
articulada
à
educação
profissional;
5 - Apoiar o Estado de Minas
Geraisa implantar programa
nacional de reestruturação e
aquisição
de
equipamentos
voltados à expansão e à melhoria
da rede física de escolas públicas
que atuam na educação de jovens
e adultos integrada à educação
profissional,
garantindo
acessibilidade à pessoa com
deficiência;
6 - Apoiar o Estado de Minas
Gerais a estimular a diversificação
curricular da educação de jovens e
adultos, articulando a formação
básica e a preparação para o
mundo
do
trabalho
e
estabelecendo inter-relações entre
teoria e prática, nos eixos da
ciência, do trabalho, da tecnologia

A partir da aprovação do PME.

A partir da aprovação do PME

A partir de 2016

A partir de 2016

A partir da aprovação do PME

8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPARAÓ
Avenida Américo Vespúcio de Carvalho, n° 120- Centro
CNPJ: 18.114.249/0001-93 – CEP 36.834-000
e-mail: gabinete@caparao.mg.gov.br - Tel: (32) 3747-1286
www.caparao.mg.gov.br
e da cultura e cidadania, de forma
a organizar o tempo e o espaço
pedagógicos
adequados
às
características desses alunos e
alunas;
7 - Apoiar o Estado de Minas
Gerais a fomentar a produção de
material
didático,
o
desenvolvimento de currículos e
metodologias
específicas,
os
instrumentos de avaliação, o
acesso
a
equipamentos
e
laboratórios
e
a
formação
continuada de docentes das redes
públicas que atuam na educação
de jovens e adultos articulada à
educação profissional;
8 - Apoiar o Estado de Minas
Gerais afomentar a produção de
material
didático,
o
desenvolvimento de currículos e
metodologias
específicas,
os
instrumentos de avaliação, o
acesso
a
equipamentos
e
laboratórios
e
a
formação
continuada de docentes das redes
públicas que atuam na educação
de jovens e adultos articulada à
educação profissional;
9 - Apoiar o Estado de Minas
Gerais afomentar a oferta pública
de formação inicial e continuada
para
trabalhadores
e
trabalhadoras
articulada
à
educação de jovens e adultos, em
regime de colaboração e com
apoio de entidades privadas de
formação profissional vinculadas
ao sistema sindical e de entidades
sem fins lucrativos de atendimento
à pessoa com deficiência, com
atuação exclusiva na modalidade;

Até 2023

A partir de 2016

Até 2020

10 - Apoiar o Estado de Minas
Gerais
a
institucionalizar
programa nacional de assistência
ao estudante, compreendendo
9
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ações de assistência social,
financeira
e
de
apoio
psicopedagógico que contribuam
para garantir o acesso, a
permanência, a aprendizagem e a
conclusão com êxito da educação
de jovens e adultos articulada à
educação profissional;
11 - Apoiar o Estado de Minas
Gerais a orientar a expansão da
oferta de educação de jovens e
adultos articulada à educação
profissional, de modo a atender às
pessoas privadas de liberdade nos
estabelecimentos
penais,
assegurando-se
formação
específica dos professores e das
professoras e implementação de
diretrizes nacionais em regime de
colaboração;
12 - Apoiar o Estado de Minas
Gerais aimplementar mecanismos
de reconhecimento de saberes dos
jovens e adultos trabalhadores, a
serem considerados na articulação
curricular dos cursos de formação
inicial e continuada e dos cursos
técnicos de nível médio.

A partir de 2016

A partir de 2016

A partir da aprovação do PME

Promoção da Educação Superior
Meta 12 – Educação Superior
Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por
cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e
quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por
cento) das novas matrículas, no segmento público.
ESTRATÉGIAS

METAS

5 - ampliar as políticas de inclusão
ede assistência estudantil dirigidas
aos estudantes de instituições
10
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públicas, bolsistas de instituições
privadas de educação superior e
beneficiários
do Fundo
de
Financiamento Estudantil - FIES,
de que trata a Lei nº 10.260, de 12
dejulho de 2001, na educação
superior, de modo a reduzir as
desigualdades étnico-raciais e
ampliar as taxas de acesso e
permanência
na
educação
superior de estudantes egressos da
escola pública, afrodescendentes e
indígenas e de estudantes com
deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento
e
altas
habilidades ou superdotação, de
forma a apoiar seu sucesso
acadêmico, bem como apoiar o
transporte
universitário,
de
acordo
com
as
condições
financeiras do Município e firmar
convênio com as universidades
para
aproveitamento
de
universitários em estágios na rede
municipal;
15 - institucionalizar programa de
composição de acervo digital de
referências
bibliográficas
e
audiovisuais para os cursos de
graduação,
assegurada
aacessibilidade às pessoas com
deficiência;

A partir de 2016

A partir de 2016

Gestão Democrática
Meta 19 – Gestão Democrática
Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão
democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta
pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico
da União para tanto.
ESTRATÉGIAS

METAS

1 - priorizar o repasse de
transferências voluntárias da
União na área da educação para
11
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os entes federados que tenham
aprovado legislação específica que
regulamente a matéria na área de
sua abrangência, respeitando-se a
legislação
nacional,
e
que
considere, conjuntamente, para a
nomeação
dos
diretores
e
diretoras de escola, critérios
técnicos de mérito e desempenho,
bem como a participação da
comunidade escolar;
8 - desenvolver programas de
formação de diretores e gestores
escolares, bem como aplicar prova
nacional específica, a fim de
subsidiar a definição de critérios
objetivos para o provimento dos
cargos, cujos resultados possam
ser utilizados por adesão;

Até 2017

A partir de 2018

Este texto não substitui o publicado na IOM, conforme Art. 104, caput, da Lei Orgânica do Município de Caparaó.
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