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Lei N. O 1809, de 21 de julho de 2015.
"DISPÓE SOBRE APROVAÇÃO DO PLANO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. »

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Comarca de Auriflama,
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc ...
FAZ SABER que a Câmara Municipal de Guzolândia APROVOU e ele
SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei:
Artigo 1° - Fica aprovado o Plano Municipal de Educação, constante do
documento anexo, com duração de dez anos.
Parágrafo único - São diretrizes do Plano Municipal de Educação:
I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da
cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;
IV - melhoria da qualidade da educação;
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais
e éticos em que se fundamenta a sociedade;
VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;
VIU - valorização dos (as) profissionais da educação.
Artigo 2° - As metas previstas no Anexo Único desta Lei serão cumpridas no
prazo de vigência deste Plano Municipal de Educação, desde que não haja prazo inferior
definido para metas e estratégias específicas.
Artigo 3° - O município, em articulação com a sociedade civil, e através do
Conselho Municipal de Educação, procederá a avaliações periódicas de acordo com o
disposto no presente Plano Municipal de Educação.
Artigo 4° - O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos
anuais do município serão elaborados de modo a dar suporte às metas constantes do Plano
Municipal de Educação.
Artigo 5° - O muruclplO empenhar-se-á na divulgação deste Plano e da
progressiva realização de seus objetivos e metas, para que a sociedade o conheça amplamente
e acompanhe a sua implementação.
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~iltgo 6°. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposiçõeif em cÓçtrário, em especial a Lei 1591, de 27/03/2012

Municipal de Guzolândia, aos 21 de julho de 2015.

Cláudio Roberto
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APRESENTAÇÃO

o

Plano Municipal de Educação de Guzolândia é fruto de um trabalho coletivo,

envolvendo conselheiros, profissionais da Educação, representantes da Câmara dos
Vereadores, poder público, pais e sociedade civil, cuja dedicação e competência resultaram
neste primoroso documento.
Essa construção coletiva contribuiu também para que o plano expressasse as
necessidades educacionais concretas de Guzolândia, marcando-o com uma identidade própria
e propondo novas formas de pensar a educação municipal e os desafios a serem enfrentados.
Elaborar o Plano Municipal de Educação é comprometer-se com a justiça social, a
igualdade de oportunidades de acesso, permanência e conclusão dos estudos para cidadãos
que precisam e devem usufruir o direito de ter uma educação com qualidade e condições de
atendimento com dignidade e respeito.
Em síntese, o Plano Municipal de Educação, define as diretrizes para a gestão
municipal, bem como, as metas para cada nível e modalidade de ensino, à formação, à
valorização do magistério e aos demais profissionais da educação e gestão educacional.
O Plano, ao ser transformado em Lei, possibilitará que os próximos gestores
municipais iniciem seu trabalho com um documento norteador que lhes permitirá definir, com
muito mais propriedade, as metas a serem alcançadas pela educação municipal, contribuindo
para a formação de cidadãos com uma visão de mundo em condições de interagir de forma
construtiva, participativa, solidária e sustentável.

}c

Profi Maria de Lourdes Chiari Silva
Diretora do Departamento Municipal de Educação
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I - INTRODUÇÃO

Plano Municipal de Educação de Guzolândia (PME) decorre da exigência da Lei
Federal 13.005 de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá
outras providências. O Plano Municipal deve contemplar as diretrizes do PNE a serem
cumpridas pelas políticas de educação, em todos os níveis, para os próximos dez anos. O
Plano Nacional de Educação traça as diretrizes principais para universalização do atendimento
em todas as etapas da Educação Básica assegurando acesso e permanência respeitando toda a
diversidade; qualidade da educação; valorização profissional; gestão e financiamento. Além
disso, ele define as metas para cada nível e modalidade de ensino. São 20 (vinte) metas sobre
as quais cada município deve debruçar e buscar alternativas possíveis para o cumprimento.
Para que isso aconteça é necessário o conhecimento da realidade sobre a qual se
pretende atuar que se constitui pré-requisito básico para realizar o planejamento e o
estabelecimento de estratégias para atender ao conjunto das necessidades da educação em
nosso país, especialmente nas cidades de pequeno e médio portes, em qualquer nível de
ensino. Além disso, toma-se indispensável que os atores envolvidos na implementação dessas
estratégias conheçam as dificuldades reais que se colocam e delas compartilhem, tanto pela
complexidade das mesmas, como também pelos aspectos operacionais e financeiros. Em
outras palavras: não dá para o poder público, mesmo dispondo de verbas específicas para a
área da educação, atender a todas as carências identificadas no curto espaço de tempo. Muitas
dessas carências são intransferíveis e, portanto, precisam ser atendidas com mais urgência,
enquanto outras precisam esperar.
Diante disso, o Plano Municipal de Educação de Guzolândia foi estruturado como
uma forma de se atender ao conjunto das necessidades apresentadas pela comunidade escolar
do município, (gestores, professores, funcionários, pais de alunos, alunos, comunidade em
geral) com ênfase no âmbito da Educação Infantil e Ensino Fundamental de 10 ao 50 ano.
O prazo de dez anos para o atendimento das necessidades na área da educação, de
certa forma, dá ao poder público não somente uma diretriz, mas também a possibilidade de
realizar as ações definidas como prioritárias, seguindo sempre as disponibilidades de pessoal,
operacionais e financeiras.
A realização do PME, uma vez implementado, vai permitir que muitas questões da
educação que têm .recebido tratamento mais em nível de discurso do que em ações efetivas,
sejam enfrentadas com propósitos de mudanças. Esses discursos sobre a educação como fator
de desenvolvimento, bastante veiculados pela mídia nacional, quando não se transformam em
ações efetivas e realistas, ou são justificadores do atraso do desenvolvimento nacional, ou são
discursos que acabam banalizando os imensos problemas dessa área. As mudanças exigidas
no campo da educação não podem ser pensadas como sendo algo pertencente exclusivamente
aos nossos governantes. Muitos esforços têm sido envidados nos últimos anos, em todos os
níveis de governo. Só agora, com a educação planeja.da em todos os níveis, a educação
deixará de ser pensada de forma segmentada. Os planos municipais de educação vão
proporcionar definições mais apropriadas para que a mesma seja pensada como um todo,
ainda que atendendo às especificidades regionais.
A cada período de governo, o que se percebe é que a atual geração de políticos que
se encontram no exercício do poder, em todos os níveis, tem recebido cobranças cada vez
mais claras sobre os destinos da educação neste país. Ainda deverá transcorrer um longo
período para que nos livremos da triste constatação estatística do desenvolvimento perdido e
AvenidaPaschoal Guzzo, N° 1065 -Fone: 17-36371123 -Fax: 17-36371146- CEP:15355-000

CNPJ (MF) N' 45.746.11210001-24 e-mai!: prereitura@guzolandia.sp.gov.br

3

rf
;(

~

(Prefeitura :A1unicipa{de ÇJuzo{âncfia
"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho"
ESTADO DE

sAo PAULO

das dramáticas sequelas sobre a geração dos jovens para os quais teremos que investir, nos
próximos anos, em instituições prisionais, ao invés de boas escolas e empregos.
A educação não pode ser vista como um fim em si mesma. Não se coloca mais a
busca de uma educação livresca e, muito menos, de uma educação expedidora de diplomas. Ê
preciso que a educação formal, ministrada nas escolas, seja não só prazerosa às crianças e aos
jovens que as frequentam, mas também desperte a responsabilidade e a vontade de aprender.
Mas como fazer isso? Todos temos conhecimentos de experiências bem sucedidas aqui e
acolá. São experiências inovadoras muito localizadas e fruto de uma proposta pedagógica
advinda de um planejamento educacional mais abrangente.
Se a educação não pode ser vista como uma finalidade em si mesma, então, para que
devem servir os ensinamentos que todos os dias são repassados às crianças e aos jovens, nas
milhares de salas de aula em funcionamento por este país afora?
Se a educação tem que ser libertadora, como afirma o sociólogo Paulo Freire, os
nossos ensinamentos têm objetivos múltiplos que vão, desde o repasse dos valores
constitutivos da nossa cidadania civil e política, até aqueles que se constituem em ferramentas
de sobrevivência prática no mundo real do dia a dia. Uma educação desvinculada da sua
aplicação prática, tanto na exercitação dos valores positivos da nossa cultura, como da
obtenção e manutenção de um emprego por parte do jovem estudante, acaba por se tomar, na
prática, algo dispensável por muitos dos nossos jovens. Claro que as questões da educação são
muito complexas e não se limitam a essa colocação. Mas a esse ponto nem sempre tem sido
dada a devida atenção. Uma educação que objetive libertar o jovem da ignorância e dos
preconceitos tem, também, deve vir acompanhada de alguma aplicação objetiva. De que
adianta ao escultor dispor de matéria-prima para realizar a sua obra de arte, de que adianta
dispor de uma boa idéia sobre a obra final, se lhe faltam as ferramentas adequadas para
proceder à realização do seu trabalho?
O grande desafio que se coloca na área da educação, para as cidades de pequeno
porte, como Guzolândia, não é somente constatar que a educação precisa ser planejada de
forma adequada, mas também que tenha objetivos claros quanto aos resultados práticos,
advindos dessa educação planejada.
As inovações que se tomam, a cada dia, mais urgentes, requerem, antes de tudo, o
envolvimento de pessoas com as prioridades e metas que vierem a ser definidas. Sem o
envolvimento de todos os sujeitos partícipes dos complexos aspectos de que se compõe a área
da educação, sobretudo em nível municipal, todos os planejamentos se reduzirão a relatórios
tecnicamente bem elaborados, mas que jamais refletirão as verdadeiras conquistas de que o
nosso município tanto necessita.
Assim sendo, o Plano Municipal de Educação de Guzolândia, nos termos aqui
definidos, representa mais do que o cumprimento de uma obrigação imposta por Lei Federal,
que institui a exigência para que os Estados e Municípios elaborem também os seus planos.
Significa um esforço da atual gestão municipal, no sentido de, juntamente com todos os
setores envolvidos na educação municipal, definir prioridades de trabalhos e implementar
aquelas ações que tenham, como consequência, a elevação e a expansão da qualidade e do
atendimento às demandas de ensino, não só no nível infantil e fundamental, mas em todos os
níveis.
Uma educação devidamente planejada, para ser praticada nos tempos atuais, não
pode se limitar a indicar e disponibilizar apenas o conjunto de instrumentos relacionados com
os processos de ensino/aprendizagem. Mais do que isso, ela precisa ter efetividade, precisa ser
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pensada enquanto um instrumento de ação eficaz no processo de inserção da criança e do
jovem nos valores positivos da nossa cultura e da nossa sociedade no plano vivencia!.
Alcançar esse objetivo significa, na prática, apresentar, para os alunos, os grandes desafios da
modernidade, entre eles a convivência com a diferença: quer seja de gênero, etnia, religião,
classe social ou outra. Torna-se indispensável que os nossos educadores se capacitem para
atingir esse objetivo, além daquele mais específico que é passar para os seus alunos uma base
sólida de conhecimentos que possam ser utilizados, tanto na dimensão da sua cidadania, como
na dimensão do seu futuro exercício profissional.
A política de educação do município de Guzolândia precisa ser pensada e, sobretudo,
implementada em toda a sua complexidade. Ela precisa oferecer espaço fisico adequado,
vagas suficientes, ensino de qualidade, materiais necessários ao exercício do magistério,
salários adequados, motivação do corpo docente, administrativo e de funcionários, projetos de
capacitação permanente em todos os níveis, sistemas competentes de avaliação interna, para
todos os processos ligados à área educacional, especialmente os processos ligados à gestão e
ao ensino.
11 - PERFIL DO MUNICÍPIO DE GUZOLÂNDIA

2.1 - Histórico
Do espírito de pioneirismo dos bravos idealistas, Senhor Américo Guzo, proprietário
de terras na gleba do atual município, que contou com a colaboração dos Senhores Feliciano
Sales Cunha e Arlindo Alves, entre outros, foi fundada Guzolândia, em 1946. Nasceu na parte
sudoeste do atual Município, na Fazenda Barreiro, atualmente dividida em várias
propriedades.
Em 1958, pela Lei nO. 8.050, foi elevada à categoria de Distrito; em 1964, pela Lei
nO. 8.092, foi elevada à categoria de município; no dia 7 de março de 1965 realizaram-se as
eleições municipais e no dia 28 de março do mesmo ano foi instalado o município, com a
posse do primeiro prefeito.
A pecuária de corte explorada de forma extensiva sempre foi a principal atividade
desenvolvida na região. Algumas propriedades se dedicaram à exploração cafeeira
aproveitando-se da boa fertilidade inicial dos solos da região. A mão de obra era abundante
devido à presença de migrantes nordestinos que se fixaram na região.
O crescimento fisico da cidade foi uma das consequências da emancipação, hoje
Guzolândia é uma cidade com 100% das residências recebendo água potável de qualidade
comprovada e controlada pela vigilância sanitária. O saneamento básico sempre foi
prioridade, pois, sempre foi levado em consideração que obras e saneamento são preventivas
na erradicação de doenças, ou seja, aplicando em saneamento o município reduz
significativamente os custos com saúde (internações, remédios, etc.).
No que se trata de moradia, a Prefeitura Municipal de Guzolândia no ano de 2001,
iniciou o Programa Municipal de de sfavelamento , que em menos de dois anos construiu
unidades habitacionais em alvenaria, fazendo com que a população tenha melhores condições
de vida. Hoje Guzolândia possui 03 (três) conjuntos habitacionais: COHAB Três Marias
Beolcbi, Jardim Imperial e Bairro Bela Vista.
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Concomitantemente com as obras do programa de desfavelamento, foram executadas
100% de rede coletora de esgotos sanitários, 100% de iluminação elétrica e 80% da cidade
recebeu pavimentação asfáltica e foram iniciados os trabalhos de regularização de terrenos em
situação irregular, onde a Prefeitura, através do seu setor de engenharia, iniciou o processo de
usucapião dos lotes, fazendo com que as famílias obtivessem a escritura dos terrenos,
registrada em Cartório.
A primeira eleição para a Prefeitura Municipal ocorreu em 1965. O primeiro Prefeito
foi o senhor Eustáquio Manoel de Carvalho e seu Vice-prefeito, Miguel Botelho de Carvalho.
Atualmente (2013) a Prefeitura Municipal de Guzolândia é administrada pelo
Prefeito Luiz Antonio Pereira de Carvalho e o Vice-Prefeito, Dorival Pereira Nunes.
2.2 - Localização, aspectos físicos e geográficos
Com uma área territorial de 252,14 km2 , Guzolândia apresenta limites territoriais
com quatro municípios, sendo, ao Norte: Palmeira D'Oeste; ao Sul: Santo Antônio do
Aracanguá; ao Oeste: Sud Mennucci e ao Leste: Auriflama.
Distante 799 quilômetros da capital federal Brasília e 581 quilômetros da capital do
Estado, Guzolândia integra a 9a Região Administrativa e a Região de Governo de Araçatuba,
localizada na Região Noroeste do Estado de São Paulo, também denominada Região dos
Grandes Lagos, formada pelo represamento das águas das Usinas Hidrelétricas de
Marimbondo, Água Vermelha, Ilha Solteira, Jupiá, Três Irmãos e Nova A vanhandava.
Pelo município de Guzolândia passa a Rodovia Feliciano Salles da Cunha - SP 310,
que faz sua ligação com os Estados do Mato Grosso do Sul e Goiás. A ligação com o Estado
de Minas Gerais é feita pela Rodovia Dr. Elyeser Montenegro Magalhães - SP 463. O acesso
à capital do Estado é feita pela Rodovia Feliciano Salles Cunha - SP 310 seguida pela
Rodovia Washington Luis.
Como opções de transporte aéreo de passageiros, a mais próxima é o Aeroporto de
Araçatuba (85 km), além do Aeroporto de São José do Rio Preto (136 km), Aeroporto
Internacional de Cumbica, em Guarulhos (600 km), o Aeroporto Internacional de, em São
Paulo (586 km) e o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (501 km). Este
último é, também, a principal opção para o transporte aéreo de cargas.
Guzolândia conta com o apoio de duas Estações Aduaneiras do Interior (EADI) 
conhecidas como Porto Seco - as quais proporcionam o escoamento do setor produtivo da
região para o exterior, uma em Araçatuba e outra em São José do Rio Preto.
As coordenadas geográficas do município de Guzolândia são: 200 38' 59" Latitude
0
Sul e 50 39' 43" Longitude Oeste, com altitude de 465 metros acima do nível do mar.
O clima é considerado quente e úmido, com inverno seco e temperatura média anual
de 23.8 0 C.
Segundo o Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado, o município pertence à
Unidade Hidrográfica de Gerenciamento de Recursos Hídricos São José dos Dourados.
2.3 - População e condições de vida
"

2.3.1. Demografia
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A população do município ampliou, entre os Censos Demográficos de 2000 e 2010, à
taxa de 1,02% ao ano, passando de 4.296 para 4.754 habitantes. Essa taxa foi inferior àquela
registrada no Estado, que ficou em 1,10% ao ano, e inferior a cifra de 1,06% ao ano da Região
Sudeste.
Taxa de cresdmento anual por área
selecionada entre 2000 e 2010

1,18%

1,02%

Município
f01"lt~·.çe:I'\SOS Oe'mc#rá(;cosÓf
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Gráfico 2

Gráfico I

Faixa etária
(anos)
Oa3
4a5
06 a 14
15 a 17
18 a24
I
25 a34
35 anos ou + I
Total

População total
2000
2010
282
273
141
128
738
669
I
276
235
546
563
639
772
1674
2114
4296
4754

Fonte: Censo populacional IBGE/2000 e IBGE/20IO

População Urbana
I 2010
2000
248
228
127
106
541
571
219
199
I
501
436
643
516
1278
1773
4.021
3365

População rural
2000
2010
34
45
14
22
197
98
57
36
110
62
123
129
341
396
931
733

I

I
!
I
I

I

Indicadores Demográficos Educacionais Tabela 1

A taxa de urbanização apresentou alteração no mesmo período. A população urbana
em 2000 representava 78,33% e em 2010 a passou a representar 84,58% do total.
A estrutura demográfica também apresentou mudanças no município. Entre 2000 e
2010 foi verificada ampliação da população idosa que, em termos anuais, cresceu 2,7% em
média. Em 2000, este grupo representava 10,8% da população, já em 2010 detinha 12,8% do
total da população municipal.
O segmento etário de O a 14 anos registrou crescimento negativo entre 2000 e 2010 (
0,8% ao ano). Crianças e jovens detinham 27,0% do contingente populacional em 2000, o que
correspondia a 1.160 habitantes. Em 2010, a participação deste grupo reduziu para 22,5% da
população, totalizando 1.070 habitantes.
A população residente no município na faixa etária de 15 a 59 anos exibiu crescimento
populacional (em média 1,42% ao ano), passando de 2.672 habitantes em 2000 para 3.077 em
2010. Em 2010, este grupo representava 64,7% da população do município.

.r
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do Analfabetismo - Faixa etária de 15 a 24 anos.
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Gráfico 3

do Analfabetismo - Faixa etária de 25 a 59 anos.
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2.3.2 - Habitação e Infraestrutura
Conforme os dados do Censo do IBGE - 2010, os principais indicadores de habitação
e infraestrutura no município de Guzolândia são:
../ Domicílios particulares permanentes: 1.535 domicílios
../ Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Rede Geral: 1.313
../ Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Poços ou nascentes na
propriedade: 217
../ Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Poços ou nascentes
fora da propriedade: 05

2.4 - Economia
Entre 2005 e 2010, segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) do município
cresceu 63,8%, passando de R$ 28,1 milhões para R$ 46,0 milhões. O crescimento percentual
foi superior ao verificado no Estado que foi de 49,2%. A participação do PIB do município na
composição do PIB estadual aumentou de 0,00% para 0,00% no período de 2005 a 2010.
A estrutura econômica municipal demonstrava participação expressiva do setor de
Serviços, o qual responde por 55,8% do PIB municipal. Cabe destacar o setor secundário ou
industrial, cuja participação no PIB era de 13,0% em 2009 contra 11,3% em 2005. No mesmo
sentido ao verificado no Estado, em que a participação industrial cresceu de 11,3% em 2005
para 24,4% em 2009.

Participação dos setores econômicos no Produto Interno BríJto do
Município em 2009

Indústria
fónte: iBGE

13,0%

2.5 - Agricultura/pecuária
.I. I

Quando analisamos os aspectos econômicos do município, é importante levar em
consideração, dentre outros fatores, a sua capacidade de geração de renda através de
atividades nas áreas da pecuária e agricultura. No caso da pecuária, dados coletados da

~
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Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE, referentes a 2011, apontam que as 5 (cinco) principais
culturas de rebanho local são as indicadas no gráfico abaixo:
DistribuiçãodasS (dnca) principais
culturas de rebanho do município - 2011

29.751

Bovino

I
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'''" )
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f
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P<!squísa Produ,,", i'!'e<:uária Municipal (PAM)

Além do campo da pecuária, a supracitada pesquisa também fornece dados acerca da
área de agricultura local. Neste caso, foram coletados dados acerca das 5 (cinco) principais
culturas de agricultura do município, divididas entre aquelas pennanentes e aquelas
temporárias, confonne demonstrado no gráfico que segue:
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Distribuição das 5 (dnco) principais culturas de agricultura do municiplo,
segundo condição permanente/temporária (toneladas)- 2011
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Agricultura Familiar

o município possuía 192 agricultores familiares em 2006, que correspondia a 64% dos
seus produtores. Esses agricultores familiares acessavam a 17% da área, ocupavam 50% da
mão-de-obra do setor e participavam com 12% do valor da produção agropecuária municipal.
Atualmente, temos 46 agricultores familiares cadastrados com DAP (Declaração de Aptidão
ao Pronaf) neste município. A tabela abaixo apresenta esses dados relativos também ao seu
Estado e ao Brasil:

~
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Quantidade de agricultores cadastrados com DAP (Declara2ão de Aetidão ao Pronaf)

Município

46

i

~

78.580

I Brasil

4.395.395

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário

2.6 - Mercado de trabalho

o mercado de trabalho formal do município apresentou em quatro anos saldos positivo
na geração de novas ocupações entre 2004 e 2010. O número de vagas criadas neste período
foi de 80. No último ano as admissões registraram 91 contratações contra 118 demissões.
. No tocante à taxa de desemprego, o gráfico abaixo fornece indicativos de maneira
comparativa:
Taxa de desemprego por área
selecionada - 2010

7A%

7,3%

4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
O,(JOIo

Município

Estado

Microrregião

Brasil

IBGE - o.nso. D<""'gráfl<osd. Z()(X)e2010

A distribuição das pessoas ocupadas por posição na ocupação mostra que 56,0%
tinham carteira assinada, 27,0% não tinham carteira assinada, 12,1 % atuam por conta própria
e 1,7% de empregadores. Servidores públicos representavam 2,9% do total ocupado e
trabalhadores sem rendimentos e na produção para o próprio consumo representavam 0,4%
dos ocupados.
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Pessoas ocupadas por posição na ocupação - 2010
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Fonte: IBGE- Censo Demogriofíro 2010

Das pessoas ocupadas, 0,5% não tinham rendimentos e 46,4% ganhavam até um
salário mínimo por mês. O valor do rendimento médio mensal das pessoas ocupadas era de
R$ 829,85. Entre os homens, o rendimento era de R$ 983,74 e entre as mulheres de R$
632,94, apontando uma diferença de 55,42% maior para os homens.
Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o mercado de trabalho formal
do município apresentou, por quatro anos, saldo positivo na geração de novas ocupações entre
2005 e 2012. O número de vagas criadas neste período foi de 75. No último ano, as admissões
registraram 131 contratações, contra 112 demissões.
Admitidos e desligados no Município - 2005 a 2012
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O mercado de trabalho formal em 2010 totalizava 493 postos, 63,8% a mais em
relação a 2004. O desempenho do município ficou acima da média verificada para o Estado,
que cresceu 38,8% no mesmo período.
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2.7 - Aspectos Sociais
Pobreza e Transferência de Renda
Conforme dados do último Censo Demográfico, no município, em agosto de 2010, a
população total era de 4.754 residentes, dos quais 50 se encontravam em situação de extrema
pobreza, ou seja, com renda domiciliar per capita abaixo de R$ 70,00. Isso significa que 1,1 %
da população municipal vivia nessa situação. Do total de extremamente pobres, 6 (12,9%)
viviam no meio rural e 43 (87,1%) no meio urbano.
No acompanhamento do Plano Brasil Sem Miséria, o Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome (MDS) utiliza as informações do Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal. Ele provê dados individualizados, atualizados no máximo a cada
dois anos, sobre os brasileiros com renda familiar de até meio salário mínimo per capita,
permitindo saber quem são, onde moram, o perfil de cada um dos membros das famílias e as
características dos seus domicílios.
De acordo com os registros de março de 2013 do Cadastro Único e com a folha de
pagamentos de abril de 2013 do Programa Bolsa Família, o município conta com 801 familias
registradas no Cadastro Único e 215 famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família
(26,84% do total de cadastrados). O gráfico mostra a evolução desses cadastros para o seu
município:
.~----------------------------------"----------------------~
Evolução da quantidade de registros no cadastro Único e de
beneficiários do Programa Bolsa Famnla - 2006 a 2013
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Fonte: Minís-tériO do Desenvolvimento Sotial e Combate ã Fome (MOS)

O município apresenta uma cobertura cadastral que supera as estimativas oficiais, de
maneira que a gestão municipal do Cadastro Único deve concentrar esforços na qualificação
das informações registradas e na atualização dos dados familiares. Com isso, o município
poderá abrir espaço para incluir no Bolsa Família as famílias em extrema pobreza já
cadastradas e que ainda não recebem os beneficios.
De junho de 2011 a janeiro de 2013, o município inscreveu no Cadastro Único e
incluiu no Programa Bolsa Família 33 famílias em situação de extrema pobreza.

Assistência Social

c

Os atendimentos realizados no âmbito da rede sócio assistencial também são
importantes elementos para o diagnóstico do perfil social do município. O Beneficio de
Prestação Continuada (BPC) constitui uma das mais importantes ferramentas de distribUi~~
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de renda no âmbito da assistência social, tendo sido instituído ainda na Constituição Federal
de 1988. No município, o gráfico abaixo confere informações acerca da quantidade de

beneficiários de BPC considerando o período de 2004 a 2013, por tipo de beneficiário:
Atendimentos no PAIF e nos Serviços de Convivência
Fortalecimento de Vínculos - 2012
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Quantidade de famílias participando regularmente de grupos no âmbito do PAIF
Quantidade de crianças de O a 6 anos em Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Quantidade de crianças/adolescentes de 6 a 15 anos em Serviços Convivência Fortalecimento Vínculos
Quantidade de jovens de 15 a 17 anos em Serviços de Convivência e Fortalecimerrto de Vínculos

Inclusão Produtiva
Além dos aspectos de cadastramento no Cadastro Único, no Bolsa Família e de
atendimento sócio assistencial, é importante analisar, também, o perfil ocupacional dos
indivíduos que fazem parte desse conjunto. Para isso, foram analisados os dados mais
atualizados do programa de Micro empreendedores Individuais (MEl). Em fevereiro de 2013,
o município contava com 57 pessoas cadastradas como MEL Desse total, foi possível
encontrar, também, indivíduos cadastrados simultaneamente no Cadastro Único. O gráfico
abaixo mostra a evolução do total destes indivíduos, que estão cadastrados tanto no Cadastro
Único, quanto no MEl, para os meses de junho de 2012, novembro de 2012 e fevereiro de
2013:
r-------------------------------------~------------------~

Total de indivíduos cadastrados simultaneamente no MEl e no
Cadastro Único - 2012 e 2013
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Fonte: S"rviço Brasileiro de Apoio ás Microe Pequenas Empresas(SEBRAE); Ministério do DesenvolvimentoSodaleCombate à Fome (MOS)
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Quando consideramos os indivíduos cadastrados simultaneamente no Cadastro Único
e no programa MEl, foi possível observar, para o município, as 5 (cinco) principais atividades
econômicas por eles desenvolvidas, confonne demonstrado no gráfico abaixo:
Distribuição das 5 (cinco) principais atividades dos
mlcroempreendedores individuais (MEl) do munidpio - 2012
Obras de alvenaria

3

Comércio Varejista especializado de Peças e
acessórios
Treinamento em Informática
Serviços de Pintura de edifícios em Geral
Serviços ambulantes de alimentação
fonte: Mintstêrbdo Desenvolvimento Soda!e Combateã

2.8 - Saúde

o município de Guzolândia conta com os seguintes órgãos responsáveis pelo
atendimento da saúde municipal:
./ Unidade Básica de Saúde - I - Maria Hadad Maschio
./ Unidade Básica de Saúde - II - Cirça Ferreira Soares Mattos
Estatísticas sobre a área de saúde (SEADE, 2013):
./ Taxa de Natalidade (por mil habitantes): 13,17%
./ Taxa de Mortalidade Infantil por mil nascidos vivos (2013): 31,25%
./ Mães adolescentes (com menos de 18 anos): 6,25%
./ Mães que tiveram 07 e mais consultas de pré-natal: 81,25%
./ Partos Cesáreos: 79,69%
./ Gestações Pré-tenno: 15,87%

m - Breve histórico da Educação Municipal de Guzolândia
A história da educação do município de Guzolândia teve início em meados dos anos
de 1.950 e mesmo de fonna precária atendia ao alunado na fase de alfabetização do pequeno
povoado de Guzolândia que na época era distrito do município de Auriflama. Nesse período
houve a construção de um pequeno prédio próprio, onde hoje está construída a Prefeitura
Municipal, onde por alguns anos funcionou o Grupo Escolar de Guzolândia e segundo consta
em arquivos, esse estabelecimento foi criado e instalado pela Lei Estadual 5.641 em
01109/1.960.
No segundo semestre de 1.965 o Grupo Escolar passou a funcionar no prédio onde
hoje se denomina "EE ProF Vanir Ferrero Moraes".
No ano de 1.969, foi criado e instalado no mesmo prédio, o curso Ginasial de 04
anos. Para cursar o ginásio era necessário cursar um ano de admissão. Apesar de funcionar no
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mesmo prédio, o Grupo Escolar tinha um Diretor e o Ginásio tinha outro. Um dos diretores
que marcou uma grande permanência em Guzolândia no Grupo Escolar foi o Professor
Benedicto dos Santos.
Em 1.974 foi criado e instalado o curso de 2° Grau (Ensino Médio), passando então a
denominar-se Ginásio Estadual de Primeiro e Segundo Graus de Guzolândia.
Só em 1.976, por força da Resolução SE n° 21, de 24/01/76, o Grupo Escolar e o
Ginásio Estadual que funcionavam no mesmo prédio (com administrações distintas) se
incorporaram denominando-se, a partir desta data "Escola Estadual de 1° e 2° Graus de
GuzoI ândia" .
Através da Lei 5.229, de 08/07/1986, a escola passou a ter uma Patronímica,
prestando uma homenagem à Professora Vanir Ferrero Moraes, que dedicou quase 30 anos de
sua vida profissional à educação, mudando sua denominação para EEPSG. ProP Vanir
Ferrero Moraes.
Em 1.996 houve a reorganização das escolas e com a construção e instalação da EE
Bairro Limoeiro que passou a atender a clientela de 1a à 4a série.
A EE Bairro Limoeiro foi criada pelo Decreto Estadual 40.824 de 10/05/96 e iniciou
seu funcionamento em 20/05/96 quando se deu a reorganização do ensino na rede estadual.
Em 2008 a escola foi municipalizada conforme Decreto Municipal n° 1.213 de
01/02/98 e passou a ser administrada pela rede municipal de ensino com a denominação de
Escola Municipal Bairro Limoeiro.
A Educação Infantil ganhou um novo prédio a partir de 2012 cuja denominação é
EMEI Ana Maria Tim Cezaro. Atende crianças de O a 3 anos (creche) e 4 e 5 anos (pré
escola) na Educação Infantil.
A partir de 2002 a Prefeitura Municipal também regulamentou a Educação de Jovens
e Adultos de 1a à 4a série para atender àqueles que não tiveram ou não puderam ter acesso à
educação na idade própria.
IV - NÍVEIS DE ENSINO
A - EDUCAÇÃO BÁSICA

4.1- EDUCAÇÃO INFANTIL
4.1.1 - DIAGNÓSTICO

Em 1988, a Constituição Federal contempla um anseio social e a Educação Infantil
passa a ser um dever do Estado. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN)
ratifica tal mudança e insere a creche no setor educacional, definindo a Educação Infantil
como primeira etapa da Educação Básica para crianças de O a 3 anos em creche e de 4 e 5
anos em pré-escolas. A Lei 12.796 de 04 de abril de 2013 toma obrigatória e gratuita a
educação básica dos 04 aos 17 anos e dessa forma determina que progressivamente até 2016
os municípios se organizem de maneira a atender toda a população de 04 anos.
Sabemos que como determinam as diretrizes nacionais para a Edúcação Básica que a
Educação Infantil tem por objetivo o desenvolvimento integral da criança, em seus aspectos
fisico, afetivo, psicológico, intelectual, social, complementando a ação da família e da
comunidade; que as crianças provêm de diferentes e singulares contextos socioculturais,
econômicos e éticos, mas devemos dar a todas a oportunidade de acolhimento e respeito
conforme nos inspira os princípios da individualidade, igualdade, liberdade, diversidade e
pluralidade.
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Diante da necessidade de dar cumprimento à lei é preciso repensar como a
universalização está acontecendo em nosso município. Considerando a crescente demanda
nesta etapa da escolaridade, seja pela necessidade dos pais trabalharem ou pelos argumentos
apontados pela ciência, da importância de inserir a criança cada vez mais cedo no processo
educativo o poder público tem envidado todos os esforços para garantir o acesso e a
permanência das crianças na escola.
A demanda de 04 e 05 anos está plenamente atendida mas ainda há déficit de vagas .
para a Creche (O a 3 anos).
A Educação Infantil em Guzolândia é oferecida apenas pela Rede Municipal de
Ensino.
O prédio escolar destinado ao atendimento da Educação Infantil (Pró- Infância - tipo B)
EMEI Ana Maria Tim Cezaro foi projetado para atender 224 crianças em período parcial e
112 em período integral. Foi inaugurado em setembro de 2012 e acolheu toda a clientela
assistida pela entidade filantrópica (APROG) de Guzolândia (Creche) e alunos oriundos da
extinta EMEI Mirelle-Michelle (pré-escola). Sua capacidade de atendimento já está acima do
limite conforme mostra o quadro de evolução de matrículas abaixo:
Creche e Pré-escola: evolução de matrículas iniciais na Rede Municipal de Educação de Guzolândia

Fonte: Departamento Municipal de Educação - Guzolândia /2014, Consulta Censo Escolar.

População existente e taxa de atendimento

Se observarmos os dados podemos inferir que a demanda por creche ainda é grande.
Para atingirmos a meta será necessário duplicar e mais um pouco o número de
atendimentos.
Um novo prédio (Creche-Escola) em convênio com o Governo do Estado de São
Paulo está em construção, porém sem previsão de conclusão.
Diante do exposto podemos extrair o que segue:
Com relação à faixa etária de O a 3 anos de idade, a oferta de educação infantil terá
como prioridade as famílias em situação de vulnerabilidade social e as mães que comprovem
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estar trabalhando e assim progredir para o atendimento da meta. Esta etapa da Educação
Infantil não sendo obrigatória, fica a cargo da família a decisão sobre a matrícula ou não.
Já na faixa etária referente à pré-escola a diretriz aponta no sentido de universalizar o
ensino até o ano de 2016, prazo estabelecido pela Emenda Constitucional n°. 59, de 11.11.09,
para que o ensino pré~escolar (4 e 5 anos) se torne obrigatório. Nesta etapa já conseguimos
universalizar o atendimento.
A formação mínima dos profissionais e docentes que atuam nesse nível de ensino
deverá atender o previsto na LDB. Assim, devem ser adotadas estratégias para formação em
serviço e incentivos para que os profissionais freqüentem graus superiores de ensino.
Já a inclusão de crianças com necessidades especiais na rede regular vem sendo
realizada através de programas específicos de orientação aos pais, qualificação de professores,
adaptação dos estabelecimentos quanto às condições fisicas, mobiliário, equipamentos e
materiais pedagógicos.
4.1.2 - ESTRATÉGIAS:

1. Realizar, nos 03 (três) primeiros anos de vigência deste Plano, avaliação técnica da
infraestrutura fisica das unidades escolares com o objetivo de aferir a necessidade de
construção, manutenção ou ampliação dos prédios, respeitadas as normas de acessibilidade e
do programa nacional de construção e reestruturação de escolas.
2. Realizar anualmente, em regime de colaboração, levantamento da demanda por creche para
a população de O a 03 anos, como forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da
demanda manifesta.

3. Manter e ampliar, em regime de colaboração e respeitadas às normas de acessibilidade,
programa nacional e/ou estadual de construção e reestruturação de escola, bem como de
aquisição de equipamentos, visando à expansão e a melhoria da rede fisica das escolas
públicas de educação infantil.
4. Oferecer educação infantil de modo progressivo, de forma a atender a 50% da população
de até 3 anos de idade até o ano de 2024 e 100% da população de 4 e 5 anos de idade até o
ano de 2016.
5. Assegurar o fornecimento gratuito de materiais pedagógicos adequados às faixas etárias e
às necessidades do trabalho educacional nas escolas públicas

6. Implementar, em caráter complementar, programas de orientação e apoio às famílias, por
meio da articulação das áreas de educação, saúde e assistência social, com foco no
desenvolvimento integral das crianças de até 3 (três) anos de idade.
7. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das crianças
na educação infantil, em especial dos beneficiários de programas de transferência de renda,
em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção
à infância;
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8. Garantir o acesso à creche e à pré-escola e a oferta do atendimento educacional
especializado complementar às crianças com necessidades especiais, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, assegurando a transversalidade da
educação especial na educação infantil.

9. Atender os alunos residentes na zona rural na pré-escola pública oferecendo transporte
escolar público;
10. Fomentar a formação inicial e continuada de profissionais do magistério para a educação
infantil;
11. Alinhar de acordo com as diretrizes nacionais, a ser implantado o sistema de avaliação da
educação infantil, a ser realizada a cada 2 (dois) anos com base em parâmetros nacionais de
qualidade, a fim de aferir a infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de gestão,
os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, dentre outros indicadores relevantes;

12. Promover a busca ativa de crianças em idade de 04 e 05 anos em parceria com órgãos
públicos de assistência social, saúde e proteção à infância a fim de garantir o direito de acesso
e permanência na escola.

13. Ampliar gradativamente escolas de educação infantil em tempo integral, para todas as
crianças de O (zero) a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil e, no caso da rede municipal, conforme orçamento
previsto no regime de colaboração com Estado e União;
4.2 - ENSINO FUNDAMENTAL
4.2.1. DIAGNÓSTICO

A Lei Federal 9394/96

LDB, em seu artigo 32, alterado pela Lei nO 11.274/06, assim

dispõe:
"Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola
pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão,
mediante:
I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio
da leitura, da escrita e do cálculo;
I! - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes
e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
lI! - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de
conhecimentos e habilidades e aformação de atitudes e valores;
IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de
tolerância recíproca em que se assenta a vida social.

o Ensino Fundamental obrigatório e gratuito, com duração mínima de nove anos, é
garantido como direito público subjetivo pelo artigo 208 da Constituição Federal de 1988.
Assim, é responsabilidade do Poder Público sua oferta a todas as crianças e aos adolescentes
de 6 aos 14 anos e também àqueles que não tiveram acesso na idade própria, assegurando a
matrícula, a permanência e a aprendizagem bem sucedida.
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A Lei n.o 11.114, de 16/05/05, detenninou a matrícula de todos os educandos, a partir
dos seis anos de idade, no Ensino Fundamental e deu prazo até 20 I O para sua implantação o
que foi atendido com êxito pelo município.

Ensino Fundamental - 10 ao 50 ano
O Ensino Fundamental do lO ao 5° ano no município de Guzolândia é oferecido pela

EM Bairro Limoeiro que atende toda a clientela desta faixa de escolaridade.
Progressão das matrículas nos últimos 05 anos:

I
)

10 ao 50 ano - Rede Municipal
Ano: 2010

277
I Fonte: Censo
Escolar-INEP

Ano: 2011
285

Ano: 2012
288

Ano: 2013
287

I
I

Ano: 2014

I

I

288

I

O Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, através de seu Conselho Estadual de

Educação e da Indicação CEE/SP n° 8/97 assim se manifestou: "A adoção do regime de
progressão continuada em ciclo único no Ensino Fundamental pode vir a representar inovação
mais relevante e positiva na história recente da educação no Estado de São Paulo", ficando
então instituído para o sistema através da Deliberação CEE/SP n° 09/97 e Resolução SE nO
04/98 o regime de progressão continuada.
O Município de Guzolândia adota a organização do segmento em dois Ciclos, a saber:
Ciclo I - I ° ao 3° ano e Ciclo II - 4° ao 5° ano do ensino fundamental anos iniciais. Assim
como o Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, desenvolve ações objetivando a
elaboração de projetos para implementação do regime de progressão continuada assegurando:
- Avaliação institucional interna e externa;
- Avaliações da aprendizagem ao longo do processo, conduzindo a uma avaliação contínua e
cumulativa da aprendizagem do aluno, de modo a pennitir a apreciação de seu desempenho
em todo o ciclo;
- Atividades de reforço e recuperação paralelas e contínuas ao longo do processo e, se
necessárias, ao final do ciclo ou nível;
- Meios alternativos de adaptação, de reforço, de reclassificação, de avanço, de
reconhecimento, de aproveitamento e de estudos;
- Indicadores de desempenho;
- Controle de freqüência de alunos;
- Processo de inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais;
- Contínua melhoria do ensino;
- Dispositivos regimentais adequados;
- Articulação com as famílias no acompanhamento do aluno ao longo do processo,
oferecendo-lhe infonnações sistemáticas sobre a freqüência e aproveitamento escolar.
Ensino Fundamental - 6" ao 9" ano
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o Ensino Fundamental do 6" ao 9" ano em Guzolândia é oferecido pela Escola Estadual Prof
Vanir Ferrero Moraes.

6° ao 9° ano - Rede Estadual- n° de alunos
Ano: 2010

Ano: 2011

Ano: 2012

Ano: 2013

Ano: 2014

327

292

276

274

275

Fonte: Censo Escolar - INEP

A LDB, em seu artigo 24, quando organiza a Educação Básica e o CEE/SP, estabelece
mecanismos necessários à implantação da progressão continuada, prevêem a obrigatoriedade
de estudos de recuperação, de preferência, paralelos ao período letivo para os casos de baixo
rendimento escolar. É óbvio que com o objetivo de assegurar a qualidade desejada do ensino.
Para que isso aconteça é essencial que se realizem avaliações continuadas da aprendizagem
dos alunos e que eventuais falhas possam ser corrigidas no percurso. Esta proposta tem como
princípio o direito de todos ao acesso e à permanência na escola, e está embasada numa
concepção de construção do conhecimento que aponta para a necessidade de reorganização
curricular e re-significação da avaliação da aprendizagem. Vejamos abaixo como o município
de situa quanto à evasão, retenção e distorção idade série:
Taxa de aprovação
: Ensino Fundamental (anos iniciais) Munic.
(Anos finais) Estadual
urbano
Rural/não tem
l° ano
100%
100%
2° ano
90,67%
I 3° ano
100%
14° ano
5° ano
100%
I
; 6° ano
97,15%

Taxa de abandono
Ensino Fundamental (anos iniciais) Munic.
(Anos finais) Estadual
urbano
Rural/não tem
00
1° ano
2° ano
00
3° ano
00
4° ano
00
5° ano
00
6° ano
00

7° ano/6a série
I 8° anol7a série

7° ano
go ano

00
00

9° ano

100

!

!

98,28%
100%

I 9° ano/g a série I

!

I

I

I

100%

I

I

I

!

I

Fluxo Escolar 2014 (Fonte: Censo Escolar (Fonte: Censo Escolar/2014: http:líportal.inep.gov.bríbasica-censo
escolar)

Distorção idade/série

Ensino Fundamental
anos iniciais

Ensino Fundamental
anos tinais

I

4%
4%

6%
6%

Fonte: Censo Escolar

dados do QEDU

Total
. Urbano

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica Prova Brasil
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Anos inicias EF (municiDal

Anos finais EF

Meta Brasil 2021: 6,0

Meta Brasil 2021 : 5,5

Meta Guzolândia 2019: 6,8
Guzolândia IDEB 2013: 6,1

Meta Guzolândia 2019: 6,2
Guzolândia IDEB 2013: 5,0

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resu/tado
Obs: No boletim IDEB resultados e metas só constam as projeções até 2019.

Com efeito, os resultados mostram que tanto o acesso, assim como a permanência já
foram assegurados tanto na esfera municipal como na esfera estadual. Os dados de distorção
estão dentro dos parâmetros, considerando o índice de retenção e possíveis migrações de
alunos entre as escolas por motivos de mudanças de residências e abandono escolar. Há
muitos alunos cujas famílias se deslocam constantemente e acabam por penalizar os filhos
devido às condições sócio-econômicas e de estrutura familiar.
O resultado das avaliações externas, nesse caso, a Prova Brasil traz os índices obtidos
e a expectativa (meta projetada). Nos anos iniciais nosso IDEB se destaca acima da média
pretendida para o Brasil em 2021. Na última edição de 2013 nosso município atingiu a meta
projetada que era 6,1. Para avançar nos resultados será preciso implementar mecanismos mais
eficientes de acompanhamento pedagógico e de gestão educacional.
4.2.2 - ESTRATÉGIAS
1. Implementar e aperfeiçoar mecanismos para o acompanhamento individual de cada
estudante do ensino fundamental;

2. Organizar, na rede municipal de ensino estudos de recuperação obrigatórios, de preferência
paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados
pelas instituições de ensino em seus regimentos;

3. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência na escola por
parte dos beneficiários de programas de transferência de renda, identificando motivos de
ausência e baixa frequência e garantir, em regime de colaboração, a frequência e o apoio à
aprendizagem;
4. Promover a busca ativa de crianças fora da escola, em parceria com as áreas de assistência
social e saúde; e colaboração do CMDCA e Conselho Tutelar;
5. Aderir a programas, em regime de colaboração com o Estado de São Paulo e a União, para
aquisição de veículos para transporte dos estudantes da zona rural;
6. Oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos estudantes e de estimulo a
habilidades, inclusive mediante certames e concursos estaduais e nacionais;
7. Atualizar a proposta pedagógica e traçar as expectativas de aprendizagem para todos os
alunos dos anos iniciais do ensino fundamental de maneira a assegurar a formação básica
comum, reconhecendo a especificidade da faixa etária e incorporando novos saberes.

8. Alfabetizar todas as crianças até, no máximo, os oito anos de idade,
9. Aplicar exame periódico específico e sondagens para aferir a alfabetização das crianças;
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10. Aderir a tecnologias educacionais para alfabetização de crianças, enriquecimento das
atividades curriculares, ferramenta de apoio de aprendizagem, assegurada a diversidade de
métodos e propostas pedagógicas, bem como o acompanhamento dos resultados no sistema de
ensmo;

11. Buscar e aderir a programas nacionais para a implementação progressiva do programa
nacional de ampliação da jornada escolar, mediante oferta de educação básica pública em
tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e interdisciplinares,
de forma que o tempo de permanência de crianças na escola ou sob sua responsabilidade
passe a ser igualou superior a sete horas diárias durante todo o ano letivo, buscando atender a
pelo menos metade dos alunos matriculados nas escolas contempladas pelo programa;

12. Aderir, em regime de colaboração, a programa nacional de ampliação e reestruturação das
escolas públicas por meio da instalação de quadras poli esportivas, laboratórios de informática,
sala de leitura, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem como
de produção de material didático e de formação de recursos humanos para a futura adesão do
Programa Mais Educação,
13. Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos e equipamentos
públicos como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros e cinema;
14. Realizar monitoramento periódico a fim de compatibilizar a política educacional local às
necessidades de alcance das médias municipais para o IDEB;
15. Participar do Plano de Ações Articuladas dando cumprimento às metas de qualidade
estabelecidas para a educação básica pública e às estratégias de apoio técnico e financeiro
voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação de professores e profissionais de
serviços e apoio escolar, ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria e
expansão da infraestrutura fisica da rede escolar;

16. Oferecer, em regime de colaboração entre o Município, o Estado e a União, transporte
gratuito para todos os estudantes da população da zona rural;
17. Ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao aluno, em todas as etapas da
educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar,
transporte, alimentação e assistência à saúde;

18. Garantir a continuidade da estruturação dos processos pedagógicos de alfabetização, nos
anos iniciais do ensino fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré
escola, com qualificação por meio da formação continuada e valorização dos professores
alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a fim de assegurar a alfabetização plena
de todas as crianças, respeitando as adequações necessárias aos alunos com necessidades
educacionais especiais ou advindos de outras redes que estão em processo inicial de
alfabetização;
19. Estabelecer condições adequadas para o sucesso escolar dos alunos em colaboração com
as famílias, incentivando a participação dos pais e/ou responsáveis no acompanhamento
efetivo das atividades escolares dos filhos na escola e no lar, a fim de desenvolver ações que
envolvam orientação, colaboração destes na vida escolar dos filhos, como por exemplo:
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palestras, parcerias com outros profissionais (da saúde, do direito, da segurança, e outros),
flexibilizando os horários de reuniões (individuais ou coletivas) e dos eventos;
4.3 - ENSINO MÉDIO
4.3.1 - DIAGNÓSTICO

A Constituição Federal, em seu art. 208, lI, atribui ao Estado o dever de promover a
progressiva universalização do ensino médio gratuito, porque esta é a etapa onde se
concretizam as idéias do pleno exercício da cidadania e o embasamento para exercer
atividades produtivas, bem como para dar prosseguimento nos estudos, alcançando níveis
mais elevados de educação, objetivando o pleno desenvolvimento pessoal.
Decorridos mais de vinte anos da promulgação da Constituição de 1988, a Nação
Brasileira entendeu que o comando constitucional que determinava a "progressiva
universalização" desse nível de ensino, deveria se concretizar de forma definitiva, garantir a
todos os brasileiros em idade escolar o direito de frequentar o ensino médio. O marco legal
para isso é a Emenda Constitucional n°. 59/2009, que tomou o ensino médio obrigatório, na
faixa etária de até 17 anos de idade, nos termos da nova redação do inciso I do art. 208 da
C.F. Assim como na educação infantil, referida obrigatoriedade deverá se concretizar até
2016.
A taxa de crescimento nesse nível de ensino, nos últimos anos, é a maior em todo o
sistema. De acordo com dados do Censo Escolar coletados entre 1996 e 2002, no Estado de
São Paulo, as matrículas no Ensino Médio cresceram 8%. De acordo com a Constituição
Federal e a LDB, a oferta de ensino médio é de responsabilidade do governo do Estado.
O Ensino Médio em Guzolândia é oferecido pela Rede Estadual de Educação, através
da E.E. Pro:F Vanir F errero Moraes.
A tabela abaixo demonstra a evolução no número de matrículas iniciais do Ensino
Médio na Rede Estadual de Educação entre o ano de 2010 a 2014. Durante esse período
houve apenas uma queda no número de matrículas no ano de 2011 e manteve-se estável nos
anos posteriores.
Ensino Médio

,

r

à 3" série - Rede Estadual- n° de alunos

Ano: 2010

Ano: 2011

Ano: 2012

Ano: 2013

Ano: 2014

217

192

204

206

201

- - - _ _---
......

Fonte: Censo Escolar - INEP

Ensino Médio

Taxa de aprovação
r série = 96,6%
2 a série = 96,8%
3 a série = 92,3%

Taxa de abandono
1" série=0%
2 a série=O%
3 a série=0%

(Fonte: Censo Escolar/2013: http://portal.in~.gov.brlbásica-censo-escola)

Ensino Médio 1 a à 3 a série - Rede Estadual- Taxa de Escolarização Líquida da População de 15 a 17 anos
Ano: 20tO

Ano: 2011

Ano: 2012

Ano: 2013

Ano: 2014
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59,5

63,27

sAo PAULO

68,52

71,31

69,79

Fonte: Ministério da Educação - MEC!Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - Inep. Censo Escolar

Ensino Médio (Estadual}

Meta Brasil 2021 :
Meta para o Estado: 4,9
Estado 2013: 4,9
A distorção idade/série está em 6% conforme Censo Escolar de 2013. O aluno é
considerado em situação de distorção ou defasagem idade-série quando a diferença entre a
idade do aluno e a idade prevista para a série é de dois anos ou mais.
A página http://www.fde.sp.gov.br/simeducacao/graficos/mapas.html disponibiliza
anualmente os números da população em idade escolar e conforme pesquisa realizada no site,
em 2014 havia uma população estimada de 235 pessoas com idade entre 15 a 17 anos. Isto
significa que 86% dos jovens dessa faixa etária estavam frequentando a escola no ensino
médio.
O Censo Populacional de 2010 apontava uma taxa de escolarização líquida de 59% e ao
analisarmos os dados atualizados pela http://www.fde.sp.gov.br/simeducacao/graficos/mapas.html
podemos concluir que houve avanços no atendimento e a consequente melhora na distorção idade
série. No ano de 2014 o índice da taxa líquida de escolarização subiu para 69,79%. Apesar dos
avanços precisamos intensificar o trabalho para manter os alunos na escola e garantir a conclusão na
idade certa para cumprimento da meta que é chegar a 85%.

Conforme o estabelecido na LDB vigente e Constituição Federal (Art. 211 § 3°), o
Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, deve ser ofertado prioritariamente pelos
Estados e pelo Distrito Federal. Contudo, o Município também tem sua parcela de
responsabilidade, pois os alunos são cidadãos que residem no município. O Poder Público
como um todo, deve articular-se para garantir o ensino médio obrigatório e gratuito.
Desta forma, o presente Plano entende que ao município fica reservado o papel de
colaborador com o Estado, intervindo para que este garanta o acesso e o sucesso escolar (C.F.,
art. 208).
4.3.2 - ESTRATÉGIAS

1. Colaborar para a universalização do atendimento escolar para toda a população de 15 a 17
anos até 2016, bem como a elevação, até 2023, da taxa líquida de matrículas no ensino médio
para 85% nesta faixa etária;
2. Colaborar e verificar junto ao Estado a existência de programas e ações de correção de
fluxo do ensino médio por meio de acompanhamento individualizado do estudante com
rendimento escolar defasado e pela adoção de práticas como aulas de reforço no turno
complementar, estudos de recuperação e progressão parcial, de forma a reposicioná-Io no
ciclo escolar de maneira compatível com sua idade;
3. Colaborar na busca ativa da população de 15 a 17 anos fora da escola, em parceria com as

áreas da assistência social e da saúde;
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4. Auxiliar a implementação de políticas de prevenção à evasão motivada por preconceitos e
discriminação criando rede de proteção contra formas associadas de exclusão;

5. Reivindicar do Estado melhorias nas escolas estaduais;
6. Incentivar a participação da comunidade na gestão, manutenção e melhoria das condições
de funcionamento da escola;

7. Observar, no que diz respeito ao Ensino Médio, as metas estabelecidas nos demais
capítulos, quando pertinentes às atribuições municipais.

B-EDUCAÇÃOSUPERIOR
4.4 - ENSINO SUPERIOR
4.4.1- DIAGNÓSTICO

Ao longo de nossa história, o ensino superior foi privilégio de uma pequena parte da
população. Atualmente, embora a situação ainda esteja longe de ser aceitável, o Ministério da
Educação tem tomado algumas medidas para possibilitar o acesso de um maior número de
pessoas a esse nível de ensino. Programas como o PROUNI, Sisu, e a reserva de vagas para
alunos oriundos de escolas públicas são algumas dessas medidas.
Guzolândia não possui instituição de Ensino Superior.
Um grande número de alunos deixa a cidade diariamente para estudar em outros
municípios chegando a aproximadamente 70 alunos. Dentre os cursos mais frequentados estão
Pedagogia, Educação Física, Engenharia Civil, Direito. Os cursos técnicos e
profissionalizantes focados para a área da saúde e outros estão estabelecidos no município de
Jales onde sedia uma Unidade do IEP e Etec. Já em Araçatuba a procura é sempre por cursos
universitários. Auriflama também oferece cursos de nível superior. Do ponto de vista da
organização legal da educação superior, não cabe ao Município atuar nesse nível de ensino,
tarefa reservada à União, aos Estados e ao Distrito Federal. Entretanto, o presente Plano deve
estabelecer diretrizes e metas para esse nível de ensino, reservando ao Município o papel de
articulador e colaborador.
Não sendo papel de o Município atuar nesse nível de ensino, cabe ao presente Plano
estabelecer diretrizes e metas para esse nível de ensino, reservando ao Município o papel de
articulador e colaborador.
4.4.2 - ESTRATÉGIAS

1. Ofertar, quando necessário e possível, através do Município, meios de acesso aos cursos
instalados em outras cidades da região.

2. Reivindicar do Estado a instalação de cursos superiores de tecnologia em Municípios da
região.

3. Garantir, através de parcerias com instituições de educação superior pública e privada, a
oferta de cursos de extensão, para atender às necessidades da educação continuada de adultos,
com ou sem formação superior;

Avenida Paschoal Guzzo, N° 1065 - Fone: 17-3637 1123 - Fax: 17-3637 1146- CEP:15355-000
CNPJ (MF) N° 45.746.112/0001-24 e-mail: prefeitura@guzolandia.sp.gov.br

Prefeitura :Municipa[ de Çuzo[âncfia
"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho"
ESTADO DE SÃO PAULO

4. Estabelecer com as instituições instaladas na região programas de incentivo para que a
população do município possa cursar o ensino superior.
5. Observar as metas estabelecidas nos demais capítulos, no que diz respeito à Educação

Superior.

v - MODALIDADES DE ENSINO
5.1 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
5.1.1 - DIAGNÓSTICO

Pensar no oferecimento de oportunidades educacionais a pessoas com necessidades
especiais é ter em vista os princípios de respeito às diferenças e à diversidade de expressões
da valorização do ser humano como singularidade e como pessoas de direitos, assim como o
princípio da equidade. É necessário ter em mente que a construção de uma escola para a
diversidade supõe, desde mudanças estruturais e fisicas, relativas à acessibilidade dos alunos
aos seus espaços, até mudanças de comportamentos, atitudes e posturas diante da diversidade
humana.
De acordo com a LDB, entende-se por educação especial a modalidade de educação
escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para os educando com
necessidades educacionais especiais (art. 58). O atendimento educacional especializado é
direito público subjetivo, consoante menciona o inciso UI, art. 208 da Constituição Federal, e
deve ser oferecido em todos os níveis e modalidades de ensino, inclusive nas creches (LDB,
art. 58, § 3°).
A preocupação com a defesa da igualdade de oportunidades para todos e o acesso a
bens e serviços públicos foi oficialmente documentada pela ONU em 1981 e ratificada em
1983, no Programa Mundial de Ação relativo às Pessoas com Deficiência.
No município, os alunos com necessidades educacionais especiais são inclusos na
rede regular de ensino. Os alunos são atendidos em período diverso, em sala de recurso
multifuncional instalada na EM Bairro Limoeiro. Esses alunos são avaliados pela equipe
pedagógica, psicóloga e fonoaudióloga. De acordo com as normas, este atendimento não pode
ultrapassar 10 horas semanais e 02 horas diárias.
5.1.2 - ESTRATÉGIAS

1. Fomentar a formação continuada dos professores para o atendimento educacional
especializado;
2. Informar, para fins de repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, as matrículas dos
________~______________~1
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estudantes da educação regular da rede pública que recebem atendimento educacional
especializado complementar, sem prejuízo do cômputo dessas matrículas na educação básica
regular;
3. Manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas escolas
para garantir o acesso e a permanência dos alunos com necessidades especiais por meio de
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
a identificação dos alunos com altas habilidades ou superdotação;
4. Garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular sob alegação
de deficiência e promover a articulação pedagógica entre o ensino regular e o atendimento
educacional especializado;
5.2 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
5.2.1 - DIAGNÓSTICO
As diretrizes nacionais da Educação de Jovens e Adultos como modalidade da
Educação Básica nas etapas dos ensinos fundamental e médio foram instituídas pela
Resolução CNE/CEB n.o 1, de 5 de julho de 2000, do Conselho Nacional de Educação. Por
sua vez, através da Resolução CNE/CEB nO 03/2010, instituiu-se diretrizes operacionais para
a educação de jovens e adultos nos aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima
para ingresso nos cursos de EJA; idade mínima e certificação nos exames de EJA; e Educação
de Jovens e Adultos.
De acordo com referidas Resoluções, cabe a cada sistema de ensino definir a estrutura
e a duração dos cursos, respeitada a identidade desta modalidade de educação e o regime de
colaboração entre os entes federados (art. 6.°). Verifica-se, pois, que a organização da EJA é
bastante flexível, visando facilitar o acesso da população que necessita dessa modalidade de
ensino, com vistas a erradicar o analfabetismo e elevar o nível de escolaridade. Assim, adotar
se-á como diretriz referente à oferta gratuita da Educação de Jovens e Adultos, de acordo com
o que determina o art. 208, inciso I, da Constituição Federal, a estratégia de que ao município
cabe responsabilizar-se pelos cursos equivalentes aos anos iniciais do ensino fundamental,
bem como pelos programas de erradicação do analfabetismo, atuando em regime de
colaboração com a União e o Estado. Quanto aos cursos correspondentes às séries finais do
ensino fundamental e ensino médio devem ser oferecidos pelo Estado.
Sempre que possível, a educação de jovens e adultos deverá estar aliada à educação
profissional de nível básico, visando oferecer qualificação e requalificação profissional dos educandos.
A Constituição Federal determina como um dos objetivos do Plano Nacional de
Educação a integração de ações do poder público que conduzam à erradicação do
analfabetismo (art. 214, I).
A taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais em
Guzolândia atinge 13,6%, em comparação a 4,3% no Estado. (Censode2Q10). Entre os.idosos
o analfabetismo é de 40,9%, ao passo que entre os mais jovens (15 a 29 anos) a proporção de
analfabetos é de 2,0%.
Com relação à meta de elevar para 93,5% a taxa de alfabetização a partir dos 15 anos
até 2015 podemos afirmar que esta meta é um desafio muito grande porque envolve um
segmento de pessoas com mais idade. Como vimos acima o índice entre as pessoas de 15 a 29
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anos é de 2% de analfabetos, mas o que pesa é a concentração nas faixas etárias mais
elevadas.
Contudo, até o final do prazo abrangido por este Plano, o número de analfabetos e não
concluintes deve ser reduzido drasticamente, haja vista que a população jovem está sendo
alfabetizada em sua quase totalidade, ao mesmo tempo em que a extensão da obrigatoriedade
do ensino se fortalecerá aliados aos programas de educação de jovens e adultos.

5.2.2 - ESTRATÉGIAS

1. Apurar, no prazo de 1 (um) ano da vigência deste Plano, o índice setorial de analfabetismo
no município.
2. Desenvolver políticas setoriais de incentivo ao estudo.
3. Perseguir o cumprimento da meta federal no sentido de elevar a taxa de alfabetização da
população com 15 anos ou mais e erradicar, até 2024, o analfabetismo absoluto e reduzir em
50% a taxa de analfabetismo funcional;
4. Reivindicar junto à rede estadual a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos
os que não tiveram acesso à educação básica na idade própria nos anos finais do ensino
fundamental e ensino médio;
5. Promover o acesso ao ensino fundamental aos egressos de programas de alfabetização e
garantir o acesso a exames de reclassificação e de certificação da aprendizagem;
6. Promover chamadas públicas regulares para educação de jovens e adultos e avaliar o nível
de alfabetização de jovens e adultos com mais de 15 anos de idade;
7. Executar, em articulação com a área da saúde, programa nacional de atendimento
oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos para estudantes da educação de jovens e
adultos;
8. Garantir acesso gratuito aos exames de certificação da conclusão dos ensinos fundamental e
médio;
9. Fortalecer o acompanhamento e monitoramento de acesso à escola específico para os
segmentos populacionais considerados, identificando motivos de ausência e baixa frequência,
de maneira a estimular a ampliação do atendimento desses estudantes na rede pública regular
de ensino.

10. Garantir oferta de transporte escolar àqueles que cursam a EJA em outro município;
5.3 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
5.3.1 - DIAGNÓSTICO
A LDB trata da educação profissional nos artigos 39 a 42. No art. 39 dispõe sobre os
objetivos e as forma de organização, conforme lemos:
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"Art. 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação
nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do
trabalho, da ciência e da tecnologia. (Redação dada pela Lei n° 11. 741, de 2008)

§ lo Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por eixos
tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, observadas as
normas do respectivo sistema e nível de ensino. (Incluído pela Lei nO 11.741, de 2008)
§ 20 A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos: (Incluído pela Lei
nO 11. 741, de 2008)
I - de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; (Incluído pela Lei n°
11.741, de 2008)
II - de educação profissional técnica de nível médio; (Incluído pela Lei n° 11. 741, de 2008)
III - de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. (Incluído pela Lei
n° 11. 741, de 2008)

§ 30 Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação
organizar-se-ão, no que concerne a objetivos, características e duração, de acordo com as
diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação.
(Incluído pela Lei n° 11. 741, de 2008)"
Ademais, a LDB prevê que a educação profissional poderá ser desenvolvida em
articulação com o ensino regular ou através de outras estratégias, em instituições de ensino ou
no próprio ambiente de trabalho. (artAO)

o decreto presidencial nO. 5.154, de 23 de julho de 2004, regulamentou a oferta de
cursos de educação profissional, de modo que podemos identificar três níveis de fonnação:
I - fonnação inicial e continuada de trabalhadores;
II - educação profissional técnica de nível médio; e
III - educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação. (art. lO)
Os cursos e programas de fonnação inicial e continuada de trabalhadores, referidos no
inciso l, incluem a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização, e poderão
ser oferecidos a qualquer cidadão, seja qual for o seu nível de escolaridade, e tem por objetivo
o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social. Mencionados cursos articular
se-ão, preferencialmente, com os cursos de educação de jovens e adultos, objetivando a
qualificação para o trabalho e a elevação do nível de escolaridade do trabalhador, o qual, após
~ ~~nclusão c?m aproveitamento dos referidos cursos, fará jus a certificados de fonnação
InICial ou contmuada para o trabalho (Decreto nO 5.154/04, art. 3° caput e § 2°).
Já a educação profissional técnica de nível médio, será desenvolvida de fonna
articulada com o ensino médio (Decreto n. 5.154/04, artAO).
O terceiro nível de fonnação refere-se aos cursos de graduação e pós-graduação que
serão organizados, nos tennos do art. 5° do decreto presidencial, de acordo com as diretrizes
curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação. Portanto, resta claro
que nos cursos de educação profissional técnica de nível médio e nos de educação profissional
tecnológica de graduação e de pós-graduação, o Município não tem competência para atuar
diretamente.
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Não cabe ao Município atuar na educação profissional relativamente aos cursos
técnicos de nível médio e superior, como já foi dito, haja vista que, do ponto de vista da
organização nacional, tal obrigação cabe à União, Estados e Distrito Federal. Diante de tal
realidade, nessas modalidades de ensino o papel do município também é apenas de
colaborador e articulador.
5.3.2 - ESTRATÉGIAS
1. Pleitear junto ao Estado a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível
médio na rede pública estadual de ensino;

2. Buscar a implantação de cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores,
inclusive cursos articulados com a educação de jovens e adultos;
3. Fomentar a implantação e/ou expansão da oferta de educação profissional técnica de nível
médio na modalidade de educação à distância, com a finalidade de ampliar a oferta e
democratizar o acesso à educação profissional pública e gratuita;
4. Atuar junto ao Estado para ampliação da oferta de programas de reconhecimento de saberes
para fins da certificação profissional em nível técnico;
5. Fomentar a elevação gradual da taxa de conclusão média· dos cursos de educação
profissional;
6. Além dos cursos articulados com a EJA, buscar a implantação de outros cursos de
formação inicial e continuada de trabalhadores.
7. Observar as metas estabelecidas nos demais capítulos, referentes à educação profissional.
VI - MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
6.1 - FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO E
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
6.1.1 - DIAGNÓSTICO

A rede municipal de ensino conta com 26 (vinte e seis) professores efetivos que atuam
no ensino infantil e fundamental. A educação infantil conta 08 (oito) professores que atuam
apenas na pré-escola. A creche não tem professor. Temos ainda 03 professores da rede
estadual que estão afastados junto ao munlclplO através do Convênio
Parceria/Municipalização do Ensino. Com exceção de dois professores, o restante possui
formação em nível superior. Deste total, 17 (dezessete) são pós graduados (lato sensu). O
Plano de Carreira e Remuneração do Magistério foi elaborado de acordo com as diretrizes
emanadas pelo Conselho Nacional de Educação, através da Resolução n.o 02/2009, tendo sido
consubstanciado na Lei Complementar nO. 13/13. O Plano garante o acesso à carreira somente
através de concurso público de provas e títulos, evolução funcional (via acadêmica e não
acadêmica), horas de trabalho pedagógico inclusas na jornada de docentes, piso salarial
profissional, dentre outros preceitos. Os demais profissionais que prestam serviços na
educação, normalmente denominados de servidores de apoio escolar, não possuem plano de
carreira específico, estando sujeitos à legislação aplicada aos demais servidores da
municipalidade. Vale mencionar que diversos diplomas legais referem-se aos profissionais da
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educação, mas apenas recentemente, através da Lei Federal n° 12.014, de 6 de agosto de 2009,
que deu nova redação ao artigo 61 da LDB, houve uma definição legal, na seguinte
conformidade:

"Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em
efetivo exercicio e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são:
I - professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil
e nos ensinos fundamental e médio;
11 - trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em
administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com
títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas;
IfI - trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em
área pedagógica ou afim.
A valorização e a qualificação dos profissionais docentes e de suporte pedagógico,
bem como dos demais servidores da educação, é mandamento constitucional (C.F. art. 206,
V) bem como infraconstitucional, destacando-se a previsão contida na LDB, nos seguintes
termos:

"Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior,
em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de
educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação
infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na
modalidade normal. (Redação dada pela Lei n° 12. 796, de 2013)

§ 1° A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em regime de colaboração,
deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação dos profissionais de
magistério. (Incluído pela Lei n° 12.056, de 2009).

§ 2° A formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar
recursos e tecnologias de educação à distância. (Incluído pela Lei nO 12.056, de 2009).

§ 3 ° A formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao ensino presencial,
subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias de educação à distância. (Incluído
pela Lei n° 12.056, de 2009).
"Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação,
assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério
público:
I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;
fI - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico
remunerado para esse fim;
IfI - piso salarial profissional;
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IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do
desempenho;
V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho;
VI - condições adequadas de trabalho.

Consoante legislação educacional, o município de Guzolândia adota como diretrizes
para os profissionais da educação, assim entendidos classe docente e classe de suporte
pedagógico:
1 - a formação profissional continuada, inclusive o incentivo para que todos aqueles que
atuem na educação infantil e no ensino fundamental obtenham licenciatura plena em grau
superior de ensino;
2 - valorização, através de fixação de vencimentos e vantagens compatíveis com os recursos
financeiros disponíveis;
3 - instituição de mecanismos para aperfeiçoar o recrutamento dos profissionais da educação
(concursos públicos e processo seletivos), bem como a avaliação de desempenho no período
de estágio probatório.
6.1.2 - ESTRATÉGIAS

1. Elaborar diagnóstico das dificuldades na formação acadêmica dos profissionais, com o
objetivo de supri-las e garantir o incremento da qualidade da educação municipal.
2. Aperfeiçoar os programas de formação continuada dos integrantes das classes de docentes e
de suporte pedagógico do Quadro do Magistério Público Municipal de Guzolândia.
3. Incentivar a formação docente de modo que ao final da vigência deste Plano, todos os

professores de educação básica possuam formação específica de nível superior.

4. Atuar conjuntamente, com base em plano estratégico que apresente diagnóstico das
necessidades de formação de profissionais do magistério e da capacidade de atendimento por
parte de instituições públicas e comunitárias de educação superior existentes no Estado e
Municípios, e defina obrigações recíprocas entre os partícipes;
5. Incentivar a formação dos professores da educação básica em nível de pós-graduação lato e
stricto sensu em sua área de atuação;
6. Aderir ao programa de composição de acervo de livros didáticos, paradidáticos, de
literatura e dicionários, sem prejuízos de outros, a ser disponibilizado para os professores das
escolas da rede pública de educação básica;
7. Valorizar o magistério público da educação básica a fim de aproximar o rendimento médio

do profissional do magistério com mais de onze anos de escolaridade do rendimento médio
dos demais profissionais com escolaridade equivalente;
8. Participar de fóruns permanentes com representação dos órgãos governamentais e dos
trabalhadores em educação para acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso
salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica;J
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9. Atualizar o plano de carreira para o magistério de acordo com as diretrizes do Conselho
Nacional de Educação e legislação educacional vigente;
10. Manter programas permanentes de formação continuada para todos os profissionais da
educação, utilizando-se metodologias diversificadas.

11. Observar as metas estabelecidas nos demais capítulos referentes à formação de
professores e valorização do magistério e profissionais da educação.

VII - FINANCIAMENTO E GESTÃO
7.1 - DIAGNÓSTICO

O financiamento da educação é matéria constitucional que determina os mínimos a
serem aplicados pela União, Estados e Municípios na manutenção e desenvolvimento do
ensino. Aos Municípios, a Carta Magna determina aplicação de, no mínimo, 25% da receita
resultante de impostos (art. 212, caput). Ademais a Constituição estabeleceu mecanismos de
redistribuição dos recursos públicos, de modo a garantir um valor mínimo per capita igual
para todos os municípios de um mesmo estado, através da instituição do FUNDEB - Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (ADCT - art. 60)
A Constituição Federal determina as fontes, os tipos e os percentuais de recursos
indispensáveis para financiar a educação pública. Além desses recursos, há ainda as fontes
adicionais de financiamento, como a contribuição social do salário educação (QESE) e
recursos transferidos através de programas e convênios, como aqueles que visam suplementar
programas de alimentação, saúde, transportes e outros na educação básica.
Os recursos financeiros manipulados pelo município, entretanto, só podem ser
aplicados no nível de ensino que seja de sua atuação prioritária. Assim, tendo em vista que o §
2° do art. 211 da Constituição Federal define que atuação prioritária dos Municípios é o
ensino na educação infantil e fundamental, o município somente pode aplicar os recursos
nesses níveis de ensino.
De outro lado, a aplicação eficiente dos recursos acontece quando há a gestão
democrática do ensino, que é outro princípio constitucional, contido no art. 206, inciso VI.
Esse princípio também consta da LDB nos seguintes dispositivos:

"Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino
público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes
princípios:
I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico
da escola;
II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou
equivalentes.
"Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de
educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e
administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro
público. "
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Os recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino serão aplicados
apenas em despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos da educação
básica de responsabilidade do município, nas ações especificadas no art. 70 da LDB.
A referida aplicação será feita de forma eficiente e transparente, possibilitando que os
diversos órgãos encarregados da fiscalização e acompanhamento, como a Câmara Municipal,
o Conselho do FUNDEB e o Conselho Municipal da Educação e outros organismos da
sociedade civil, possam acompanhar a aplicação.
7.1.1 - ESTRATÉGIAS
1. Fomentar o fortalecimento dos mecanismos e instrumentos que promovam a transparência
e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação;
2. Fomentar a definição do custo aluno-qualidade da educação básica à luz da ampliação do
investimento público em educação;
3. Assegurar o cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal, com referência ao
cumprimento do dispositivo quanto à aplicação mínima de 25% na Educação;
4. Garantir o correto funcionamento do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação;
5. Garantir, entre as metas dos planos plurianuais vigentes nos próximos dez anos, a previsão
do suporte financeiro às metas constantes neste Plano.
6. Estabelecer parcerias com setores produtivos, organizações não governamentais e
instituições públicas no fmanciamento de cursos da educação profissional e de jovens e
adultos.
7. Assegurar melhoria das condições gerais de trabalho e de remuneração dos profissionais da
educação e de apoio escolar.
8. Aprimorar o cumprimento da Lei Federal n.o 11.947, de 16 de junho de 2009 que "dispõe
sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos
alunos da educação básica; altera as Leis nos 10.880, de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6 de
fevereiro de 2006, 11.507, de 20 de julho de 2007; revoga dispositivos da Medida Provisória
no 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, e a Lei 8913, de 12 de julho de 1994; e dá outras
providências".
9. Informatizar os serviços de apoio das secretarias e conectá-las em rede com o
Departamento Municipal de Educação, criando um sistema de informação e estatísticas
educacionais permanente, para auxiliar no planejamento e avaliação.
10. Apoiar tecnicamente as escolas na elaboração e execução democrática de sua proposta
pedagógica.
11. Garantir a continuidade do sistema de avaliação do rendimento dos alunos, através da
aplicação de avaliações internas, da Prova BrasillIDEB, Saresp/IDESP, alcançando as metas
de desempenho estabelecidas.
12. Garantir a participação da comunidade escolar nos Conselhos de Escola e equivalentes.
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VIII - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO

O Plano Municipal de Educação de Guzolândia, que vigorará por um período de dez
anos após sua aprovação por Lei Municipal, certamente terá que antever mecanismos de
acompanhamento e avaliação que lhe garanta segurança no prosseguimento das ações e nas
diversas alternativas em que se desenvolverá. Adequações e medidas corretivas de acordo
com a realidade de cada momento, ou mesmo às novas possíveis exigências, quer de ordem
legal, quer de ordem social, dependerão sempre do bom senso, da formação e da busca
permanente por uma melhor qualidade de vida e melhores perspectivas educacionais para
nossa comunidade.
A implantação e o desenvolvimento desse conjunto de propostas necessitam de uma
coordenação em nível local perfeitamente integrada às propostas estadual e nacional, uma vez
que muitas das proposições, para serem realizadas, necessitam da cooperação dos demais
entes da Administração Pública.
Papel da maior importância será aquele a ser desempenhado pelo Conselho Municipal
de Educação, quer no acompanhamento, quer na avaliação e na correção dos rumos ora
propostos, como também de fundamental papel serão os desempenhados pelas comunidades
escolares e sociedade civil.
Os objetivos e as metas contidos neste Plano somente poderão alcançar êxito se
entendidos como concepção e acolhimento por toda sociedade local como Plano de Governo.
Sua aprovação pela Câmara Municipal, nesta atual conjuntura, será de uma verdadeira prática
democrática, além de marco histórico, que visa construir uma educação de qualidade.
O processo de acompanhamento e avaliação do plano será realizado a cada dois anos,
sendo a primeira avaliação em dezembro de 2016, até o ano de 2024, através da realização de
Conferências Municipais de Educação.
Nos anos de 2016, 2018, 2020, 2022 e 2024 serão realizadas Conferências
Municipais de Educação, com a participação de toda a comunidade escolar, sociedade civil e
representantes dos poderes legislativo e executivo.
Após a Conferência caberá ao Departamento Municipal de Educação e Conselho
Municipal de Educação:
1. Elaborar relatórios circunstanciados descrevendo as metas e estratégias alcançadas e a
real situação do município em relação ao planejado.
2. Os referidos relatórios serão encaminhados ao Chefe do Poder Executivo e Câmara
Municipal.
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