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I - INTRODUÇÃO 

o Plano Municipal de Educação de Guzolândia (PME) decorre de uma exigência disposta 

em lei federal, que institui o Plano Nacional de Educação (PNE), os Planos Estaduais de 

Educação (PEE), assim como os Planos Municipais de Educação. Os planos estaduais e 

municipais trazem definições sobre as diretrizes a serem seguidas pelas políticas de educação 

dos Estados e Municípios, em todos os níveis, para os próximos dez anos. O Plano Nacional de 

Educação traça as diretrizes principais para a gestão e o financiamento da educação. Além disso, 

ele define as diretrizes e metas para cada nível e modalidade de ensino, define as principais 

diretrizes e metas para a formação e valorização do magistério e demais profissionais da 

educação. 

O conhecimento da realidade sobre a qual se pretende atuar constitui o pré-requisitq 

básico para se realizar o planejamento e o estabelecimento de uma escala para atender' ª~ 
.:~-: 

conjunto das necessidades por que passa a educação em nosso país, especialmente nas cidC!dê~ 

de pequeno e médio portes, em qualquer nível de ensino. Além disso, torna-se indispensávelq~~ 
os atores envolvidos na implementação dessas ações conheçam as dificuldades reais que s~ 

colocam e delas compartilhem, tanto pela complexidade das mesmas, como também pelós 

aspectos operacionais e financeiros. Em outras palavras: não dá para o poder público, mesmq 
,-r 

dispondo de verbas específicas para a área da educação, atender a todas as carênciéi~ 

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 UI11~ 
.'~"-:' ':/ 

forma de se atender ao conjunto das necessidades apresentadas pela comunidade escolar ~q 
"-~ ? 

município, (professores. funcionários, pais de alunos e motoristas do transporte escolar) com mai~ 

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, aS, 

disponibilidades operacionais e financeiras. Assim sendo, o prazo de dez anos foi dividido em trê$ 

fases: curto, médio e longo prazos, sendo o curto prazo (CP) definido como 2012 e 2013, o médip 
r";, 

prazo (MP) definido dentro do período de 2014 a 2017 e o longo prazo (LP) definido de 2018á 

2021. 

A realização do PME, uma vez implementado, vai permitir que muitas questões dá rÁ 
educação que têm recebido tratamento mais em nível de discurso do que de ações efetivas, 'fA 
sejam enfrentadas com ações efetivas de mudanças. Esses discursos sobre a educação com~' -J 

t§ 
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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 realizados nos últimos anos, em todos os níveis de 

governo. Só agora, com a educação planejada 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 mai~ 
,/ 

claras sobre os destinos da educação neste país. Ainda deverá transcorrer um longo período par~ 

que nos livremos da triste constatação estatística do desenvolvimento perdido e das dramátjC~~
,,", ;'f· 

seqUelas sobre a geração dos jovens para os quais teremos que investir, nos próximos anos,~m 
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 bL!$9~ 

de uma educação livresca e, muito menos, de uma educação expedidora de diplomas. É precisQ 

que a educação formal, ministrada nas escolas, seja não só prazerosa às crianças e aos jove~~ 

que as freqUentam. mas também desperte a responsabilidade e a vontade de aprender. Ma~ 
"t.: 

como fazer isso? Todos temos conhecimento 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, par~ q~@ 

devem servir os ensinamentos que todos os dias são repassados às cri~nças e aos jovens, ri~~ 
, , < ;..~" ~~' 

milhares de salas de aula em funcionamento por este país afora? 

Segundo o sociólogo José de Souza Martins (Jornal - O Estado de São PaulQ: 
',':0-"", 

02111/2008), o contexto familiar responde por 70% do desempenho escolar, cabendo à escola : }: 

30%. A renda familiar, a escolaridade dos pais, a moradia e o acesso a bens culturais estão entre 

os fatores determinantes do rendimento do aluno. Assim sendo, o aluno já chega à escola com 

vantagens ou desvantagens desde o início do ensino fundamental, se sua família for ou não 

beneficiária de índices econômicos e sociais, educacionais e culturais que correspondam aos 

padrões da educação ministrada em cada unidade escolar. É grande o número de famílias que 

não estão preparadas para satisfazer os pré-requisitos da escola. 

Se a educação tem que ser libertadora, como afirma o sociólogo Paulo Freire, os nossos 
'c;Pj 

ensinamentos têm objetivos múltiplos que vão, desde o repasse dos valores constitutivos 9,~ 

Cr'?, .. "~: 

., .~" 
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~ 

nossa cidadania civil e política, até àqueles 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 tornar, 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, que 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? 

A atual geração de jovens adultos, na faixa de 20 a 24 anos, é a mais numerosa de tod9~ 
-'?,',"•.""':~. 

os tempos no Brasil. As estatísticas nos mostram aproximadamente 18 milhões de jovens nes~it~ 
!,";';i/ 

grupo etário, buscando trabalho sem a capacitação adequada. Os jovens estão SE;lqqq 
,- ;' ",~ ~ 't 

confrontados com um mercado de trabalho estreito, muito regulamentado, exigente e que gE'!r~ 
,;~/, - '.--~.: 

taxas crescentes de desemprego entre os mesmos. A escola brasileira sempre teve dificuld@,g~ 

para abrir uma positiva via de diálogo e troca de conhecimentos com as famílias de seus alu~q~, 
c' ,;; 'K~ 

aquelas cujas referências sociais são as dos costumes, da tradição e do vivido, o gu~! 
• "'., ":' ',"< ~;,' 7 

comumente, tem sido chamado de ignorância. 

O grande desafio que se coloca na área da educação, para as cidades de pequeno po~~! 

como Guzolândia, não é somente constatar que a educação precisa ser planejada de forma 
",: • '. " :., ~" 1/-'-; 

adequada, mas também que tenha objetivos claros quanto aos resultados práticos, advindq~ 
. ,.r";,', 

dessa educação planejada a curto, médio e longo prazos. 

As inovações que se tornam, a cada dia, mais urgentes, requerem, antes de tudo, c;l 

envolvimento de pessoas com as prioridades e metas que vierem a ser definidas. Sem' Q 
envolvimento de todos os sujeitos partícipes dos complexos aspectos de que se compõe a ár~~ 

"...>\:-~~ 

da educação, sobretudo em nível municipal, todos os planejamentos se reduzirão a relatQriq~ 

tecnicamente bem elaborados, mas que jamais refletirão as verdadeiras conquistas de quê'6 
'~~: 

nosso município tanto necessita. o,' 

Assim sendo, o Plano Municipal de Educação de Guzolândia, nos termos aqui definid()3, 
" " ~;-

representa mais do que o cumprimento de uma obrigação imposta por lei Federal, que institui ~ 

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, rj; 
como conseqüência, a elevação e a expansão da qualidade e do atendimento às demandas d*7 j 
ensino, não só no nível infantil e fundamental, mas em todos os níveis. c " 

" 
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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 

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 vivencial. 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 poHtica de educação do município de Guzolândia precisa ser pensada e, sobretudo, 

implementada em toda a sua complexidade. Ela precisa oferecer espaço físico adequado, v~~~. 
. ;}~i 

suficientes, ensino de qualidade, materiais necessários ao exercício do magistério, salárjo~
'i' ' ;'-;'.::_,,".' 

adequados, motivação dos corpos docentes, administrativo e de funcionários, projetos\'~~ 
capacitação permanente em todos os níveis, sistemas competentes de avaliação interna, Rªta. 

~ ~l', <., 

todos os processos ligados à área educacional, especialmente os processos ligados à gestão ê ao 
. .-,', >~;:1. 

ensino. 

~ 

C J 

9. 
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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 primeirq 

prefeito. 

A pecuária de corte explorada de forma extensiva sempre foi a principal atividad~ 

desenvolvida na região. Algumas propriedades se dedicaram à exploração cafeeira aproveitand~~ 
se da boa fertilidade inicial dos solos da região. A mão de obra era abundante devido à presel)ç~ 

~" :"- ~: 

de migrantes nordestinos que se fixaram na região. " 

o crescimento fisico da cidade foi uma das consequenclas da emancipaçãQ, pg)EJ 
Guzolândia é uma cidade com 100% das residências recebendo ág~a potável de quàUd~~~

. :, . \- -i., .~'/'{ 

comprovada e controlada pela vigilância sanitária. O saneamento básico sempre foi prioridªd~;
/" .. '!,'.~ 

pois, sempre foi levado em consideração que obras e saneamento são preventivas na erradic,ç~Q 
de doenças, ou seja, aplicando em saneamento o município reduz significativamente os custo~ 
com saúde (internações, remédios, etc.). () 

No que se trata de moradia, a Prefeitura Municipal de Guzolândia no ano de 2001, inicioL! 

o Programa Municipal de desfavelamento, que em menos de dois anos construiu unidades 
'-:.: 

habitacionais em alvenaria, fazendo com que a população tenha melhores condições de vida. 
;[. 

Concomitantemente com as obras do programa de desfavelamento, foram executad~§ 

100% de rede coletora de esgotos sanitários, 100% de iluminação elétrica e 80% da cidaqê 

recebeu pavimentação asfáltica e foram iniciados os trabalhos de regularização de terrenos d~ 
;- :~:/; 

situação irregular, onde a Prefeitura, através do seu setor de engenharia, .Í[1iciou o processe;> c,,, 
'i,"',.. 

usucapião dos lotes, fazendo com que as famílias obtivessem a escritura do~ terrenos, registraq~ 
, • "'.1; 

em Cartório. 

A primeira eleição para a Prefeitura Municipal ocorreu em 1965. O primeiro Prefeito foi () 

senhor Eustáquio Manoel de Carvalho e seu Vice-prefeito, Miguel Botelho de Carvalho. 

A partir daí, Guzolândia foi administrada pelos seguintes prefeitos e vice-prefeitos: c~ J./ 1969 a 1972 Agostinho Rincón e José Crespo Gonçalves 
19 
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./ 1973 a 1976 Arnaldo Marques e Alcindo José Arvelini 

./ 1977 a 1982 Antônio Pereira de Carvalho 

./ 1983 a 1988 Alcindo José Arvelini e Mauro Ferreira Dias 

./ 1989 a 1992 Antônio Pereira de Carvalho e Karyama Mamoru 

./ 1993 a 1996 Walcir Cezaro e Hélio Antônio Marques 

./ 01/01/1997 a 09/10/1998 José da Silva e Adão da Silva Rodrigues 

./ 09110/1998 a 31/12/1998 Adão da Silva Rodrigues 

./ 01/12/1998 a 29/06/1999 José da Silva e Adão da Silva Rodrigues 

./ 29/10/1999 a 31/12/2000 Adão da Silva Rodrigues 

./ 2001 a 2004 Luiz Antônio Pereira de Carvalho e Márcio Luis Cardoso 

./ 2005 a 2008 Luiz Antônio Pereira de Carvalho e Márcio Luis Cardoso 

Atualmente (2012) a Prefeitura Municipal de Guzolândia é administrada pelo PrefeitQ
" ,.,1"'; 

Márcio Luis Cardoso e o Vice-Prefeito, Dorival Pereira Nunes, tendo como Presidente da CârTla~ª 
Municipal, Osmar Rodrigues Santana. A Câmara Municipal é composta pelos seguini~; 
vereadores: Antônio Braz Ondei, Geraldo Rosa de Moraes, Hélio Antônio Marques, José Ismar:d~ 

;....", .::.'~',~ 

Carvalho, Milton Ronqui Filho, Osmar Rodrigues Santana, Osvaldo da Silva dos Santos, Sicfh~Y 
;~ . "."<,': ~c-·< 

Carlos Gonçalves e Sidinei Soares dos Reis. ... y. 

2.2 - Localização, aspectos físicos e geográficos 

Com uma área territorial de 252,015 quilômetros quadrados, Guzolândia apresent@ 
, ~" 

limites territoriais com quatro municípios, sendo, ao Norte: Palmeira d'Oeste; ao Sul: Sant9 

Antônio do Aracanguá; ao Oeste: Sud Mennucci; e, a Leste: Auriflama. 

Distante 799 quilômetros da capital federal Brasília e 581 quilômetros da capital do 

Estado, Guzolândia integra a Região Administrativa e a Região de Governo de Araçatuba, 

localizada na Região Noroeste do Estado de São Paulo, também denominada Região dg.§ 

Grandes Lagos, formada pelo represamento das águas das Usinas Hidrrlétricas de Marimbo.nª~; 
Água Vermelha, Ilha Solteira, Jupiá, Três Irmãos e Nova Avanhandava. c.' 

Pelo município de Guzolândia passa a Rodovia Feliciano Salles d~Cunha - SP 310, qy~ 

faz sua ligação com os Estados do Mato Grosso do Sul e Goiás. A ligação com o Estado de Mi~~, 
Gerais é feita pela Rodovia Dr. Elyeser Montenegro Magalhães - SP 463. O acesso a capital Q9 
Estado é feita pela Rodovia Feliciano Salles Cunha - SP 310 seguida pela Rodovia Washington 

Luis. 

~~J 
J1r;,,'<", 
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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 Congonhas, 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 regiãq 

para o exterior, uma em Araçatuba e outra em São José do Rio Preto. 

As coordenadas geográficas do município de Guzolândia são: 20° 38' 59" Latitude Sul ~ 

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 ~~ 
;", . 

~" 

23.8°C. 

Segundo o Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado, o município pertence a Unídad~ 

Hidrográfica de Gerenciamento de Recursos Hídricos São José dos Dourados. 

2.3 • População e condições de vida 

De acordo com a última estimativa divulgada pelo Instituto Bra$jleiro de Geograflit ~ 

Estatística - IBGE, entre a população brasileira, composta por 190.732.6~ habitantes e5':~~$ 
municípios, Guzolândia conta com uma população de 4.754 habitantes,' distribuídos entrE':~~ 

.... ."~{~"P'7 

seguintes razões: 

./ Grau de Urbanização: 84,59% 

./ Razão de Sexos: 105,1 homens para cada 100 mulheres 

./ Quantidade de Eleitores (TRE-SP - 2010): 3.479 

./ Eleitorado Feminino: 1.675 

./ Eleitorado Masculino: 1.804 

./ Quantidade de locais para votação: 01 

./ Quantidade de seções: 10 

./ Densidade Demográfica: 18,91 habitantes por quilômetro quadradq . 
.' ".:.... ~ 

O Indice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) registrado para o municípiq dQ 
. ~ ,.~. 

Guzolândia, no ano 2000, foi de 0,792. Este é considerado um médio grau de desenvolvimentq 
.. "~ 

humano, abaixo da média dos municípios do Estado, que é de 0,814. O IDHM é elaborado pelp 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), para identificar o grau de J 
C rh r· !~ 
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desenvolvimento das populações e leva em consideração as seguintes variáveis: Longevidade 

(esperança de vida ao nascer), Educação (número médio dos anos de estudo e taxa de 

analfabetismo) e Renda (renda familiar per capita). O IDHM calcula-se entre zero (O) e um (1), 

sendo que os valores mais altos indicam níveis superiores de desenvolvimento humano. 

Segundo o Indice Paulista de Responsabilidade Social (IPRS) de 2008, elaborado pela 

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), a pedido da Assembléia Legislativa 

do Estado de São Paulo, para que fosse um indicador que permitisse mensurar o grau de 

desenvolvimento humano de todos os municípios paulistas. Guzolândia foi classificada no Grupo 

4, sendo um município que apresenta baixo nível de riqueza e nível intermediário de longevidad~ 
elou escolaridade. '.;:,)' 

O município de Guzolândia, no período de 2000 a 2010, apresentou uma taxa geométricª 
y,-:'I,#·:;·:~ 

de crescimento anual da população de 1 %. 

2.4 - Habitação e Infraestrutura 

Conforme os dados do Censo do IBGE - 2010, os principais indicadores de habitaç~S) .~ 
.. ' ~'~ :{ 

infraestrutura no município de Guzolândia são: 
. , 

./ Domicílios particulares permanentes: 1.535 domicílios 

./ Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - RedeJ3eral: 1.313 

./ Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Poços ou nascente~ !1~ 
~. .,~.: 

propriedade: 217 

./ Domicílios particulares permanentes - abastecimento de água - Poços ou nascentes fQr~ 
da propriedade: 05 ,', .. > '~:' 

2.5 - Economia 

No ano de 2009, o PIB (Produto Interno Bruto) do município, que representa o total dos 
. :" 

bens e serviços produzidos na localidade, foi de 45,99 milhões de reais. Essevalor corresponde:~ 
..~' ,-", . ,~'::' 

pouco mais de 0,004241% do PIB estadual. Já o PIB per capita do município foi de R$ 9.352,57, 
. . .-, ..-:,-, 

tendo um aumento de 21,95% em relação a 2008. 

2.6 - Agricultura 

O município possui uma produção agrícola bastante diversificada, dentre as principais 

culturas, estão: braquiária, cana-de-açúcar, colonião, seringueira, milho e laranja. Com 30a J 
estabelecimentos agropecuários no município, que totalizam 29.624 hectares. C ril.... 

if'1l 
.' ""'.
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A atividade de pecuária que mais se destaca é a bovinocultura mista, tanto leiteira quanto 

de corte, pela criação de mais de 29.000 cabeças de gado. Há, também, outros segmentos de 

menor porte, como: eqOinocultura, ovinocultura, asininos e muares, suinocultura e avicultura para 

ovos, que somam cerca de 2000 cabeças. 

Essas informações são com base no Levantamento Censitário das Unidades de 

Produção Agropecuária do Estado de São Paulo (LUPA, 2007/2008). 

2.7 -Indústria 

o município de Guzolândia conta com um número reduzido de indústrias para o cel1áriQ 

econômico local e regional. 
'..f 

Dentre as principais indústrias estão: 

./ Indústrias de confecções; 

./ Laticínio; 

o setor industrial de Guzolândia ainda está em desenvolvimento, podendo aos poUCOS ~e 
'.~ --~i~: 

tomar referência em municípios de mesma proporção. 

2.8 - Comércio e Serviços 

o setor de comércio e serviços de Guzolândia é considerado I.Im importante centre;> d§ 

abastecimento quanto aos bens de consumo duráveis e não duráveis para a população 'oda!'~ 
regional. Além disso, esse setor é um importante complemento para a geração de empr~g~~ 
renda, aliado ao setor do agronegócio, para os moradores de Guzolândia ed~ outras cidac:ie,.~, .;~ 

Segundo dados da Prefeitura Municipal, atualmente, Guzolândia conta com cerca de ~5Q 

empresas instaladas no município, vale destacar o comércio varejista de confecções, roupas .~.~ 
""",'-:.' 

geral, tecidos e calçados; comércio de produtos agropecuários, rações, veterinários, cereais e 

sementes; comércio de peças, baterias e acessórios para oficinas mecânicas; serviço de 

transporte intermunicipal; comércio de tintas e materiais para construção civil; comércio d~ 
,''1

bebidas, mercearia e representação comercial. 

A rede bancária é composta pelos seguintes postos de atendimento: Bradesco, BaneQ 
.-:-':~" ,3~; 

Postal (Banco do Brasil) e Caixa Econômica Federal. O município conta com uma lotérica: c;l~ 
: :,.:; 

Caixa Econômica Federal. 

~ ~ j 
. J4 

,,' :r: 

. ,',',. " ,., '/-'" -':.< 
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Oito canais de televisão aberta levam informações aos lares guzolandenses: Rede Globo, 

Rede TV, Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), Cultura, Rede Record, Rede Bandeirantes, Rede 

Vida e Rede Canção Nova. 

A rede de abastecimento de água e esgoto é gerenciada pela Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), que atende à população, oferecendo 

água tratada e realizando a coleta e o tratamento do esgoto. A distribuição e o fornecimento dos 

serviços de energia elétrica são gerenciados pela Elektro Eletricidade e Serviços. A coleta de lixo 

é feita pela Prefeitura Municipal. 

2.9 - Cultura 

Os principais eventos do município são realizados nos seguintes locais: 

./ Praça da Matriz 

./ Praça da Rodoviária 

./ Salão Santos Anjos 

./ Escolas Públicas 

./ Ginásio de Esportes 

./ Centro Comunitário 

./ Centro de Convivência do Idoso· CCI 

./ Centro de Esportes e Lazer· José Beolchi 

Os principais eventos culturais, educacionais e esportivos do município são: 

./ Janeiro - Reveillon 

./ Fevereiro - Carnaval de rua 

./ Março - Festa do aniversário da Cidade - AVIVA Guzolândi~ (Showgospel) 

./ Abril - Festa do Peão de Boiadeiro 

./ Maio - Quermesse da Padroeira 

./ Junho - Encontro Regional de Violeiros 

./ Junho - Festa Junina Municipal 

./ Julho - Leilão de Gado em prol a igreja católica 

./ Julho· Campeonato de Futsal 

./ Outubro - Comemoração do Dia das Crianças 

./ Novembro - Quermesse em prol do Hospital de Câncer de Barretos 

./ Dezembro - Leilão de Gado em prol do Hospital de Câncer de Barretos 

c~ ~ 
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2.10 - Religião 

Com sua paróquia fundada em 1946, início da fundação do município, Guzolândia tem 

como padroeira do município a Nossa Senhora Aparecida. Atualmente, o padre responsável pela 

Comunidade Nossa Senhora Aparecida de Guzolândia é Geraldo José da Silva. 

Além do catolicismo, o município possui outras denominações religiosas que são citadas 

por ordem cronológica de fundação: 

.,( Igreja Pentecostal Deus é Amor 

.,( Igreja Presbiteriana Renovada 

.,( Igreja Assembléia de Deus Ministério Belém 

.,( Igreja Quadrangular 

.,( Igreja Assembléia de Deus Ministério Madureira 

.,( Grupo Espírita Ismael 

.,( Igreja da Comunidade Monte Sinai 

.,( Igreja Pentecostal Israel em Marcha 

.,( Igreja Pentecostal Assembléia dos Santos da Oltima Hora 

.,( Igreja Assembléia Herdeiros de Cristo 

.,( Igreja Só o Senhor é Deus 

.,( Igreja Evangélica Assembléia de Deus Missionária 

.,( Congregação Cristã do Brasil 

2.11 - Saúde 

o município de Guzolândia conta com os seguintes órgãos responsáveis p~IQ 
;..-.~ 

."~',:.atendimento da saúde municipal: 

.,( Unidade Básica de Saúde - I - Maria Hadad Maschio 

.,( Unidade Básica de Saúde - 11 - Cirça Ferreira Soares Mattos 

Estatísticas sobre a área de saúde (SEADE, 2010): 

.,( Taxa de Natalidade (por mil habitantes): 12,84% 

.,( Taxa de Mortalidade Infantil por mil nascidos vivos (2009): 14,93% 

.,( Mães adolescentes (com menos de 18 anos): 11,48% 

.,( Mães que tiveram 07 e mais consultas de pré-natal: 96,72% 

.,( Partos Cesáreos: 52,46% 

.,( Gestações Pré-termo: 3,28% 
c ~ J 

Jt! , :í; 
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2.12 - Educação 

Dados sobre educação, segundo o Censo 2000 da SEADE: 

v' Taxa de Analfabetismo da População de 15 anos e mais (2010): 13,6% 

v' Média de anos de estudos da população de 15 a 64 anos: 5,51 

v' População de 25 anos e mais, com menos de 8 anos de estudos: 80,37% 

v' População de 18 a 24 anos com Ensino Médio completo: 41,20% 

Número de alunos em todos os níveis e modalidades de ensino, segundo os dados 

obtidos na escola estadual e municipais (base de 2012): 

./ Rede Estadual: 490 


./ Rede Municipal: 426 


Total de alunos matriculados: 916 

Rede Estadual de Educação 

A Rede Estadual conta com uma escola no município que oferecem o EnsinQ 
","';, ~". 

Fundamental (6° ao 9° ano) e o Ensino Médio (1 a à 3a série): 

Rede Municipal de Educação 

Ao Departamento Municipal de Educação compete administrar os setores da alime.nt~ç~R 

escolar, transporte escolar e as duas unidades escolares da Rede Municipal de Educação <~~• 

.":·r:,'!. 

oferecem os seguintes níveis de ensino: 

./ Creche; 

v' Educação Infantil; 

./ Ensino Fundamental (1° ao 5° ano). 

J 
p 
~ ,: 
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A tabela 03, a seguir, indica o número de pessoas envolvidas na Rede Municipal de 

Educação, sendo direção, vice":direção, coordenação, professores, funcionários e alunos: 

o ~ J 
J~".", 
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111 - História 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 forma 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, e por alguns anos funcionou o Grupo Escolar de 

Guzolândia e segundo consta em arquivos, esse estabelecimento foi criado e instaladq 

pela Lei Estadual 5.641 em 01/09/1.960. 

No segundo semestre de 1.965 o Grupo Escolar passou a funcionar no prédi~ 

onde hoje se denomina "EE Prota Vanir Ferrero Moraes". 

No ano de 1.969, foi criado e instalado no mesmo prédio, o curso Ginasial d~ q~ 
1"'. 

anos. Para cursar o ginásio era necessário cursar um ano de admissão. Apesa(º~ 
'". :';;.', 

funcionar no mesmo prédio, o Grupo Escolar tinha um Diretor e o Ginásio tinha outrçt' yffi 
. ." :;.,',~:> 

dos diretores que marcou uma grande permanência em Guzolândia rio Grupo Escolar fQI 
; .{: 

o Professor Benedicto dos Santos. 	 " 

Em 1.974 foi criado e instalado o curso de 20 Grau (Ensino Médio), passanqq 
. 	 "';:;;' 

então a denominar-se Ginásio Estadual de Primeiro e Segundo Graus de Guzolândia. 

Só em 1.976, por força da Resolução SE nO 21, de 24/01/76, QGrupo Escolar ~ º 
Ginásio Estadual que funcionavam no mesmo prédio (com administrações distintas),ij~ 

incorporaram denominando-se, a partir desta data "Escola Estadual de 10 e 20 Grausp~ 

Guzolândia". ' 

Através da Lei 5.229, de 08/07/1986, a escola passou a ter uma Patronímic~! 

prestando uma homenagem a Professora Vanir Ferrero Moraes, que dedicou qua$E{,3d
, 	 . '</-'" ,'.\- "";" 

anos de sua vida profissional à educação, mudando sua denominãção para EEPSG. ',' p.r.on
'.', '..• ' <":t" 

Vanir Ferrero Moraes. 

Em 1.996 houve a reorganização das escolas e com a construção e instalação ctª 

EE Bairro Limoeiro que passou a atender a clientela de 1 a 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. 

c? 	J 
, " J!l 

,.:\' 
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Em 2008 a escola foi municipalizada conforme Decreto Municipal nO 1.213 de 

01/02/98 e passou a ser administrada pela rede municipal de ensino. 

A Educação Infantil ganhou um prédio próprio a partir de 1.995 cuja denominação 

é EMEIF Mirelle-Michelle. Atende crianças de O a 5 anos na Educação Infantil e o 1° ano 

do Ensino Fundamental. Antes a oferta nesse nível de ensino era em prédio sem estrutura 

adequada e quase não dispunha de acompanhamento administrativo e pedagógico. 

A partir de 2002 a Prefeitura Municipal também regulamentou a Educação d~ 

Jovens e Adultos de 1a à 4a série para atender àqueles que não tiveram ou não puderall) 

ter acesso à educação na idade própria. 

Conselho Municipal de Educação de Guzolândia/'-""'0.. 

o Conselho Municipal de Educação de Guzolândia, criado pela Lei N° 9.143 de 09 dc:J 
, . ',~.~ ~~·.:;~f 

Março de 1995, tem as seguintes atribuições: 

• 	 Colaborar com o Poder Público Municipal na reavaliação do Plano Municipal de EducaçAq; 
1'-' 

• 	 Fixar as diretrizes para elaboração de regimento, calendário e currículo das escol~" 
. :"'_"'.f 

quando houver delegação de competência de órgãos superiores; 

• 	 Opinar sobre a aplicação de recursos para a manutenção e desenvolvimento da educaç~q 

no Município, proveniente da União, do Estado, do Município e outras fo~t~;! 
..~. ~ :; 

assegurando-lhes aplicação de acordo com o Plano Municipal de Educação; 

• Diagnosticar demanda, evasão e retenção nas escolas, apontando alternativas de soluç~º; 

r- • Realizar estudos sobre o sistema de ensino do Município, avaliando sua qualidade .~ 
"O 

propondo medidas que visem a sua expansão e aperfeiçoamento; 


Definir mecanismos que promovam a integração escola/comunidade e incentivar A
• 	
. ,', '~f 

entrosamento entre as redes de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educ~ç~Q 
.-, ":~';;.:, '-':~ 

Especial, Ensino Médio e Ensino Superior; 

Estabelecer, em conjunto com o Poder Executivo, prioridades e critérios que fundament~m• 	 "," ....,,).:; 

a proposta orçamentária, emitir pareceres sobre o relatório $emestral e anua(dp 

Departamento Municipal da Educação, bem como acompanhar e fiscalizar a sua aPlicaçãJ~ 

../ 	 Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 

Desenvolvimento dos Profissionais da Educação Básica - FUNDEB 

o ~ J 
.f9 

f.';-' 
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De acordo com a Lei Municipal N°. 1.158, de 22 de fevereiro de 2007 alterada pela Lei 

Municipal N°. 1.193, de 21 de setembro de 2007, o Conselho Municipal de Acompanhamento e 

Controle Social do FUNDES que tem como principais competências: acompanhar e controlar a 

repartição, transferência e aplicação dos recursos do Fundo; supervisionar a realização do Censo 

Escolar; elaborar a proposta orçamentária do Poder Executivo Municipal, especificamente sobre 

os dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização do FUNDES; examinar os 

recursos contábeis e demonstrativos gerenciais referentes ao Fundo; emitir parecer sobre as 

prestações de contas dos recursos do Fundo, que devem ser disponibilizadas mensalmente pele> 

Poder Executivo Municipal. 

./ Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE 

o CAE através da Lei Municipal nO. 698/97 e Lei nO 793/00, tem a finalidade de ser um 

órgão deliberativo, fiscalizador e de referência à administração e aplicação dos recursR~ 
pertinentes à alimentação escolar, notadamente quanto aos recursos para esse fim repassad~~ 

pelos Governos da União e do Estado. 

r-

/ 

o ~ J 

~l 
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IV· Qualidade de Ensino 

4.1 • índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo· IDESP 

Segundo a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo - SEE-SP, o acesso à 

escola no Estado já está universalizado: 98,6% das crianças de 7 a 14 anos e 86,4% dos jovens. 

de 15 a 17 anos estão na escola, o que representa um dos maiores índices de acesso à escola dó 

Brasil. Superado o desafio da inclusão, outra tarefa muito mais complexa deve ser cumprida:~ 
'.'1 

melhoria da qualidade do ensino nas escolas, sempre com ênfase no direito fundamental qÜ~ 

todos os alunos da rede pública tem - o direito de aprender e aprender com qualidade. '''~ 
legitimidade da escola pública só se efetiva se este direito, fundamental para a construçã6 ~~ 

"",.-,! 

-, autonomia dos indivíduos, da cidadania e de uma sociedade mais justa, é plenamente garantid9,'.ê 

Para encarar este desafio, a Secretaria lançou o Programa de Qualidade da eS~91~ 
< ','<;:: 

(POE), com a finalidade de promover a melhoria da qualidade e a equidade do sistema do ensinQ 

na rede estadual paulista. O cumprimento desta tarefa exige que se façam avaliações periódici~~ 
de cada escola, que permitam acompanhar sua evolução ao longo do tempo, além de garantir q 
seu aprimoramento gradual e sustentável. Para isso, é necessário estabelecer metas de qualidade 

individuais para cada escola, levando-se em conta sua situação inicial, suas dificuldades e sl.la$ 
: ,~, '1 7 : I, ,. ',." 

potencialidades. Estas metas devem servir como um guia para a equipe ~scolar e a comunic:fâ.d~ 
, . , ~':, ?}~ ,"'- '.":.:~ 1" 

nos esforços de melhoria da qualidade de ensino. Especificamente, o PQE visa garantir condi~~~i 
para que todos os alunos da rede estadual paulista dominem de maneira satisfatória aS. 

, ~. ", ~ \::?' 

competências e habilidades requeridas para a série escolar em que se encontram e concluam·Q 

Ensino Fundamental e o Ensino Médio no tempo adequado. Assim, o POE criou um indicador~;, 
.- qualidade do ensino, denominado Indice de Desenvolvimento da Educação do Estado de sãci 

,>~:, 

Paulo (lDESP). ~.. 

Este é um indicador de qualidade das séries iniciais (1 a à 4a série) e finais (5a à 88 série) 

do Ensino Fundamental e do Ensino Médio (1 a à 3a série). Na avaliação de qualidade das escola~: 
feita pelo IDESP, consideram-se dois critérios complementares: o desempenho dos alunos nd~ 

exames do SARESP e o fluxo escolar. O IDESP tem o papel de gialogar com a esç~l~! 
fornecendo um diagnóstico de sua qualidade, apontando os pontos em que precisa melhorar:~ 

, • -. '< ,', i.~~. 

sinalizando sua evolução ano a ano. 

e~j 

. ~2 
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.~~ 

Resultados do IDESP em Guzolândia 

o município de Guzolândia participou da avaliação do IDESP em 2010 através da EMEF 

Bairro Limoeiro e E.E. Profl. Vanir Ferrero Moraes, obtendo os seguintes resultados, comparados 

com a média da Diretoria de Ensino e do Estado: 

Tab. 04 - Resultados do IDESP 2010 

5,01 

2,75 

3,29 

2,07 

2,43 

3,96 2,52 1,81 

A média do Município de Guzolândia foi inferior em todos os níveis em relação à 
"~~ 'I",~; 

Diretoria de Ensino, mas, superior em relação ao Estado. 

c? j 

2~ 
'/' . 
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4.2 - índice de Desenvolvimento da Educação Básica -IDEB 

o IDEB é um indicador de qualidade educacional calculado com base em dois tipos de 

informações: a) as informações sobre rendimento escolar (aprovação, reprovação e abandono) do 

Censo Escolar da Educação Básica; e b) as informações sobre o desempenho dos estudantes em 

exames padronizados (Saeb e Prova Brasil) aplicados ao final das etapas de ensino (5° ao 9° ano 

do Ensino Fundamental e 38 série do Ensino Médio). 

Estudos e análises sobre qualidade educacional raramente combinam as informações 

produzidas por esses dois tipos de indicadores, ainda que a complementaridade entre elas seja 

evidente. Um sistema educacional que reprova sistematicamente seus estudantes, fazendo çom . 
que grande parte deles abandone a escola antes de completar a Educação Básica, 11~~:~ 

.> " , " .,',~,- desejável, mesmo que os concluintes dessa etapa de ensino atinjam elevadas pontuações: IÍQ8 
t, ,~,\ -:-7i:~ 

exames padronizados. Por outro lado, um sistema em que todos os alunos concluem o En~im',) 
,';. , .,. ",' 

Médio no período correto não é de interesse, caso os alunos aprendam muito pouco na escôi~: 
'~>< 

Em suma, o sistema de ensino ideal seria aquele em que todas as crianças e os adolescente~ 
" 

tivessem acesso à escola, não desperdiçassem tempo com repetências, não abandonassem ~ 

escola precocemente e, ao final de tudo, aprendessem. Sabe-se que, no Brasil, a questão ~9 
;' ,"; 

acesso à escola não é mais problema, já que a quase totalidade das crianças ingressal11nQ 
-.:;,;:~ 

sistema educacional. 
:: 

Entretanto, as taxas de repetência dos estudantes são bastante elevadas, assim COrTIQ a 
. ", ':-" ,:'., 

proporção de adolescentes que abandonam a escola antes mesmo de concluir a Educªç~ô. 
. ~i" :',';:;' /:s 

Básica. Outro indicador preocupante é a baixa proficiência obtida pelos alunos em examea 
,'4 :,<."_'?;: 

padronizados. O IDEB foi desenvolvido para ser um indicador que sintetizasse informaçõe~' q~ 

desempenho em exames padronizados com informações sobre rendime'1tô escolar (taxa' m~di~ 
. -' ;"".-:.'-: 

de aprovação dos estudantes na etapa de ensino). Indicadores educaciqnais como o IDEB~~~ 

desejáveis por permitirem o monitoramento do sistema de ensino do paIs, Sua importância. ~rl\ 
termos de diagnóstico e norteamento de ações políticas focalizadas na melhoria do siste~~

'.: .. ;-':.~ 

educacional, está em: 

a) Detectar escolas elou redes de ensino cujos alunos apresentem baixa performance em 

termos de rendimento e proficiência. 

b) Monitorar a evolução temporal do desempenho dos alunos dessas escolas ou redes de 

ensino. 

A tabela, a seguir, demonstra os resultados da participação do município no IDEB 2009, 

através da Escola Municipal de Ensino Fundamental Bairro Limoeiro, representando os anl j 
, .. ,C- 24 

~. ,".', 
.'. 
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iniciais e a Escola Estadual ProF Vanir Ferrero Moraes, representando os anos finais do Ensino 

Fundamental. 

De acordo com os dados do IDES, a média projetada para os anos iniciais em 2009 era 

de 5,1 e a média observada em 2009 foi 5,6, superando a projeção. 

A média em 2009 nos anos finais foi de 4,4 I sendo considerada uma ótima média. 

r

de Guzolândia 

~ 

C· j 

~$ 
".~ " 
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4.3 - Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM 

o Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), realizado pelo Ministério da Educação 

(MEC), através do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 

destina-se aos all.,mos que já concluíram o ensino médio (egressos) ou irão concluí-lo ao final do 

ano de realização do exame (concluintes). Desde sua implementação, em 1998, a adesão ao 

ENEM tem crescido sistematicamente, atingindo em 2010 a marca de 3 milhões de alunos, sendo 

34% os estudantes que declararam estar concluindo o Ensino Médio em 2010 e 54,5% 

informaram serem egressos. 

Das 26.497 escolas de Ensino Médio Regular que constam do Censo Escolar, 26.0~E} 

tiveram alunos concluintes que participaram do exame em 201 O. A~Jta participação cI~~ 
estudantes no ENEM, mesmo se tratando de um exame voluntário,' faz dele um importani~ 
instrumento de diagnóstico do sistema. O conhecimento do desempenho médio dos estuda;~~~ 
por escola é um elemento que contribui para a melhoria do ensino, além de se constituir um dir~!!9 
da sociedade. 

A divulgação das notas médias do ENEM por escola é importante pelos seguint~§ 
.. ~'.: .::~.~ 

motivos, dentre outros: 

I) funciona como um elemento de mobilização em favor da melhoria da qualidade qq
..'~ 

ensino; 

11) auxilia professores, diretores e demais dirigentes educacionais na identificação d~ 
.-";,, 

deficiências e boas práticas no âmbito da escola. Caso o desempenho médio dos estudantes de 

determinada escola se mostre significativamente distinto do de outras escolas que recebem 

estudantes com perfil similar, isso pode favorecer a troca de experiência$ para o aprimorament~
" 

'\ 
,;,. -, 

., 
"i;''''''':'" 

':J,,'~' 

do sistema; 

Cabe ressaltar, no entanto, que a utilização dos resultadOs do ENEM deve s,r 
considerada com cautela, diante do caráter voluntário do exame, aspe~to este que req~e;'d~â;

~'\ ;.. ~i':;~:~~; 
observações. 

A primeira refere-se ao fato de que, para algumas escolas, o número de estudantes q~~ 

participaram do exame é demasiadamente pequeno, ou seja: uma reduzida Taxa de Participaçãá 

torna a nota média pouco representativa do conjunto de estudantes da escola. 

A segunda observação é que. mesmo para as escolas com alta Taxa de Participação no 

ENEM, os alunos participantes podem não representar o desempenho médio que a escola obteria 

caso todos os alunos participassem, considerando o caráter voluntário do Exame. 

Os resultados disponibilizados referem-se às notas médias, por estabelecimento de 

ensino, obtidas no ENEM 2010 para os alunos concluintes daquela escola. As informaçÕes;y\~ J 
Av. Paschoal Guzzo, N°, 1065- FONE (Oxx17) 3637-1123- FAX 3637-1146 -CEP:15355-000 
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à situação de conclusão dos estudantes no ensino médio foram extraídas a partir do cruzamento 

entre os alunos participantes do ENEIVI e os declarados nas séries finais do ensino médio no 

Censo Escolar de 2010, no qual a unidade da informação é por aluno. A exclusão dos egressos 

procurou evitar que um outro problema de viés de seleção estivesse presente, uma vez que os 

egressos devem possuir um perfil diferenciado dos concluintes. 

É importante ressaltar que as médias do ENEM por escola, assim como todo resultado de 

avaliações realizadas em um único momento, refletem uma média de desempenho dos alunos 

cujo conhecimento adquirido depende não só da qualidade da escola em que estuda, como 

também de seu histórico escolar, familiar e da comunidade onde está inserido, dentre outras 

variáveis. 

O município de Guzolândia foi representado pela Escola Estadual Profl Vanir Ferr~r9 
,.. ~," ' 

~- Moraes, na modalidade Ensino Médio. O número de participantes foi de 20, tendo uma taxa· ÇJi
; , '- . ' •.• >,:~.}~~, 

participação de 34%. 

A tabela 06 apresenta as médias do ENEM 2010, do Ensino Médio Regular, referente ~B 

Brasil, ao Estado de São Paulo e ao município de Guzolândia. 

c ~ j 
~1 
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v -NíVEIS DE ENSINO 

A - EDUCAÇAO BÁSICA 

5.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL 

5.1.1 - Diagnóstico 

A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nO. 9394/96), ~ 

Educação Infantil, como a 1a etapa da Educação Básica, passa a ser de responsabilidade d~ 

município e tem um caráter educativo, em que as instituições que ministram esta etapa d~ 
,~; . 

.~ 
escolaridade devem elaborar um Projeto PoUtico-Pedagógico, partindo da definição sobre qu~1 

sociedade desejam construir e sobre o tipo de pessoas que pretendem ajudar a formar com s~u 

trabalho. Modificar a concepção de educação assistencialista envolve assumir as especificida~~~
\;:-;' ;,-::,:: 

da Educação Infantil, pensar a concepção de infância e criança, as r~!ações entre as çla§~~§ 

sociais, as responsabilidades da sociedade e o papel do Estado diante dasúianças peqUEm·~~;·':·"f. 
Um diagnóstico das necessidades da educação infantil precisa aS$inalar as condiçÕes de 

, " , • ':''''.' "I> .,~,\ 

vida e desenvolvimento das crianças brasileiras. A pobreza, que afeta a maioria delas, q~~r~tfri.
,'~;/1t 

de suas famílias as possibilidades mais primárias de alimentá-Ias e assisti-Ias, tem que' $~r 
'.i" .' 

enfrentada com políticas abrangentes que envolvam a saúde, a nutrição, a educação, a moradj~', 
o trabalho e o emprego, a renda e os espaços sociais de convivência, cultura e lazer. Todos ess~~ 

''',',1 

são elementos constitutivos da vida e do desenvolvimento da criança. 

Hoje se sabe que há períodos cruciais no desenvolvimento, durante os qll~is Q 

ambiente pode influenciar a maneira como o cérebro é ativado para ex~r~f 
funções em áreas como a matemática, a Iinguagêm, a música. Sees~~;$ 
oportunidades forem perdidas, será muito mais difícil obt~r os mesmos resultCIdQI$ 
mais tarde. É preciso analisar, separadamente, as faixas etárias de Oa 3 e d~4'is 
6 anos, porque foram grupos tratados diferentemente, quer nos objetivos, quer por 
instituições que atuaram nesse campo, sejam públicas ou privadas. A primeir~ 
faixa esteve predominantemente sob a égide da assistência social e tinha urríª 
característica mais assistencial, como cuidados físicos, saúde, alimentaçêc); 
Atendia, principalmente, às crianças cujas mães trabalhavam fora de casa. Gr~nqe 
parte era atendida por instituições filantrópicas e associações comunitárias.':',;: 
Se a inteligência se forma a partir do nascimento e se há "janelas de 
oportunidade" na infância, quando um determinado estímulo ou experiência exerce 
maior influência sobre a inteligência do que em qualquer outra época da vida, 
descuidar desse período significa desperdiçar um imenso potencial humano. Ao 
contrário, atendê-Ia com profissionais especializados capazes de fazer a mediação 
entre o que a criança já conhece e o que pode conhecer significa investir !p 
desenvolvimento humano de forma inusitada. ~ j 

(/ '28 
.: .' ~::/, 
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A educação das crianças de zero a seis anos, em estabelecimentos específicos de 
educação infantil, vem crescendo no mundo inteiro e de forma bastante acelerada, 
seja em decorrência da necessidade da família de contar com uma instituição que 
se encarregue do cuidado e da educação de seus filhos pequenos, principalmente, 
quando os pais trabalham fora de casa, seja pelos argumentos advindos das 
ciências que investigaram o processo de desenvolvimento da criança. (PNE, 2001) 

Dados da Educação Infantil de Guzolândia 

A Educação Infantil em Guzolândia é oferecida pela Rede Municipal de Educaç~Q. 
"r ~.,1: , 

através da EMEIF Mirelle Michelle representando os alunos da Creche, Pré-escola e 1° anQQp 
,'z" ....~.~'i 

Ensino Fundamental. 

/~ 

Gr. 01 - Creche: de matrículas iniciais na Rede de Guzolândia 

38Matr. 

-Municipal 

-526% 19,44% 
,.... -."," .._--_.,,"." 

......~9-ºª.. ......... _2.ºJº..._..._... __ ._.....:z.QtL...... 2012 ....................... 

Fonte: DepartamentoMuniCTpii"lde·EduCãÇão·:··Güzofândiã72"612".. ···· ........._............................................ 

o gráfico 01 demonstra a evolução de matrículas iniciais da creche, entre os anos dQ. . .~ ~~ 

2009 a 2012. Houve queda no número de matrículas iniciais em 2011 (-5,26%). O ano emq~~ 

teve maior aumento no número de matrículas foi em 2012. com 19,44%, atingindo 43 matrícula~: 

t~ J 

... 2~ 

,.<;:., 
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Gr. 02 - Pré-escola: evolução de matriculas iniciais na Rede Municipal de Educação de 
Guzolândia 

/""

94 Matr. 95 Matr. 

88 Matr. 85Matr. 

I 
10,59% 1.06% 

2009 2011 20122010 

L_<,_~,__~______ .<__.__ ~ ____._____,___,_~__,,~~__ ~____ .~_~____,
Fonte: Departamento Municipal de Educação - Guzolândia I 2012. 

o gráfico 02 demonstra a evolução de matrículas na pré-escola, entre os anos de 200ª ~ 
',.:".: y, 

2012. Neste período houve apenas uma queda no número de matrículas iniciais de -3,41%oQ 
.- "-"7:\

ano de 2010 em relação ao ano anterior, 2009, seguida de um aumento considerável de 10,5ao~; 
"'-'-~ . 

atingindo 94 matrículas no ano de 2011. 

5.1.2 - Objetivos e Metas 

Juntamente com a sua direção e coordenação, os professores, funcionários, motoristas qº 
transporte escolar e pais de alunos da rede municipal de educação tornaram pÚblica a' s~~ 

"': ;- ~-'; 

participação efetiva no processo de discussão, análise e decisão a que chegaram sobre a 
s 

Educação Infantil e Fundamental 1° ao 5° ano de Guzolândia. 

As ações foram confirmadas em reunião realizada na Câmara MlJnicipal, com a!11P!~ 

discussão para se aprovar as ações da educação municipal. Os temas tr~tádos e dos quais fQ(~m 
y -:.::,,-"j.r"; 

extraídas as decisões aqui expostas foram os seguintes: 

1 - Biblioteca e acervo 


2 - Recursos pedagógicos 


3 - Material permanente I recursos técnicos e tecnológicos cpl4 - Material de consumo (; 11 
3~ 

.;,~'-
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5 - Formação continuada 

5.1 - Capacitação dos Professores 

5.2 - Capacitação dos Funcionários 

5.3 - Capacitação dos Motoristas do Transporte Escolar 

6 - Alimentação escolar 

7 - Transporte escolar 

8 - Apoio da Prefeitura Municipal ao corpo docente, funcionários, direção e coordenação das 

unidades escolares 

9 - Apoio da direção e coordenação ao corpo docente e funcionários das unidades escol~tEl$ 

10 - Relação com Pais de Alunos .,':,;;0 
, . 

11 - Mobiliário das unidades escolares 

r"-' 	 12 - Estrutura física das unidades escolares 

13 - Salário I plano de carreira 

A educação. nós a entendemos como uma obra que se estende no tempo de existênc'eJ 

de todo e qualquer cidadão; uma obra que não pode resultar de uma única ['ão e muito menoª'~; 
uma única abordagem ou teoria e que resulta de um processo muito longo, complexo e'~~~ 
necessita ser constantemente pensado e repensado. Por isso é que nós professores, funcioriá~iQ,. 
direção e coordenação estendemos a nossa mão, disponibilizamos o nosso tempo e unimos:~~, 
nossos esforços para que a educação infantil e Ensino Fundamental (1° ao 5° ano)q4' 

;.: ''':~ 

realizamos no nosso município seja cada vez mais planejada. Seja pensada em termosdo§ 
, 	 ";, ',~"'" 

resultados que todos almejamos e da sociedade que queremos construir. . . :\.. 

O Plano Municipal de Educação de Guzolândia foi estruturado como uma form'a de 'se 
.... : ~ -: 	 ; ....:.' ;: 7;~ 

atender ao conjunto das necessidades apresentadas pela pesquisa realizad.a com os docentei, 

funcionários, motoristas do transporte escolar e pais de alunos da Rede Muni~ipal de educaçãO?'" 

O prazo de dez anos para o atendimento das necessidades na área da educação foi 
" 

dividido em três eixos: curto, médio e longo prazos, sendo o curto prazo (CP) definido como 201~ 

e 2013; o médio prazo (MP) definido dentro do período de 2014 a 2017 e o longo prazo (L~) 

definido de 2018 a 2021. 

• 1 - Biblioteca e Acervo 

a) Aquisição e diversificação do acervo bibliográfico das unidades escolares, (CP-MP-LP) 

b) Aquisição e diversificação do acervo bibliográfico para uso dos professores nas unidad~. 

escolares. (CP-MP-LP) t :f J
3) 
. "'-. .
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c) Aquisição e diversificação do acervo bibliográfico relacionado à inclusão de alunos 

portadores de necessidades especiais. (CP-MP-LP) 

d) Assinatura permanente de jornais, revistas e periódicos para as unidades escolares. (CP

MP-LP) 

e) Criação de Biblioteca Municipal (LP) 

• 2 - Recursos pedagógicos 

a) Aquisição e diversificação de brinquedos e jogos pedagógicos de acordo com a faixa etária 

dos alunos das unidades escolares. (CP-MP-LP);; 

b) Aquisição e diversificação de jogos (xadrez, dama, dominó etc) para a EM. (CP-MP-LPj 
;.,. 

/---
c) Aquisição e diversificação de brinquedos e jogos pedagógicos voltados para a Educ.Ç~9 

Inclusiva. (CP-MP-LP) , 'ê,/>;. 

• 3 - Material permanente I recursos técnicos e tecnológicos 

a) Aquisição de quinze (15) computadores para o laboratório de informática da EMEIF MirellE;i 

Michelle.(MP):: 

b) Instalação de rede e internet nos computadores da biblioteca de cada unidade escolar, 
, . >.:t':~~: 

(CP-MP) 

c) Aquisição de impressora laser colorida para as unidades escolares. (CP-MP) 
:,.' , ,: 

d) Aquisição de computadores para a biblioteca para o uso de pesquisa por parte dos al~OQ$ 
. " , '<'.. ~ <:~ 

de cada unidade escolar. (CP-MP) -,: -. " 

e) Aquisição de máquina fotográfica digital para as unidades escolares. (CP) 

f) Aquisição de aparelhos de som (micro system) para as unidades escolares. (CP) 
,:;0 

g) Aquisição de TV para o pátio da EMEIF Mirelle Michelle. (CP) 


h) Aquisição de ar condicionado para cada sala de aula das unidades escolares. (CP -MP .. 

""'",' 

LP) 
-, 

i) Aquisição de ar condicionado para a sala da direção, coordenação e secretaria d~~ 

unidades escolares. (CP - MP) 

j) Aquisição de ar condicionado para o consultório odontológico das unidades esco'a~E:!ª; 

(CP-MP) 

k) Aquisição de ar condicionado para o laboratório de informática das unidades escolares. 

(MP-LP) 

I) Aquisição de ar condicionado para a biblioteca das unidades escolares. (CP-MP) 

m) Aquisição de ventilador para a cozinha da EMEIF Mirelle Michelle. (C,P) t~,J 
- ..-"'- _32 
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n) Instalação de câmera de monitoramento interno para a EMEIF Mirelle Michelle. (MP-LP) 

o) Aquisição de fogão industrial, exaustor, multiprocessador de alimentos, freezer (câmara

fria), fogão elétrico, para a cozinha das unidades escolares. (CP-MP) 

p) Aquisição de notebooks para cada unidade escolar. (CP-MP) 

q) Aquisição de lavadora de roupas para cada unidade escolar. (CP-MP) 

r) Aquisição de aparelho de data show para cada unidade escolar. (CP-MP) 

s) Aquisição de lousa multimídia para cada unidade escolar. (CP-MP-LP) 

t) Instalação de sistema informatizado para o controle do acervo bibliográfico das unidade~ 

escolares. (CP-MP» 

u) Manutenção permanente dos recursos técnico-tecnológicos das unidades escolares. (~e""
,r-, ,t\. 

MP-LP) ' 

• 	 4 - Material de consumo 

a) 	 Aquisição permanente de materiais escolares aos alunos das unidades escolares da rf3q@ 
, . ~ 

municipal de educação. (CP-MP-LP) 

b) 	 Aquisição permanente de produtos para higiene e limpeza, de qualidade e quantidad~ 

suficiente para as unidades escolares. (CP-MP-LP) 

c) 	 Aquisição permanente de todos os itens de materiais de consumo de qualidade para 0!i 

professores (papel, giz, caneta, COs, cola, OVOs, tintas para pintura e impressoras etp.); 

(CP-MP-LP) 

• 	 5 .. Formação Continuada 

5.1 - Formação dos Profissionais do Magistério 

a) 	 Promover a qualificação técnica aos professores com instrutor de informática para o uso 
;; 

dos recursos tecnológicos (informática, data-show e lousa multimídia). (CP-MP-LP) 

b) Promover cursos mini/cursos aos profissionais do magistério em diversas áreas d~ 
; 

educação, de acordo com as diretrizes do PAR - Plano de Ações Articuladas. (CP-MP-LP'{;. 

c) Promover a participação dos Profissionais do Magistério em Encontros, Congressos' e 

Seminários Regionais. (CP-MP-LP) < 

d) Promover formação inicial aos profissionais do magistério mediante ações em parceri~ 

com o Governo Estadual e Federal. (CP-MP) 

c~.J5.2 - Formação dos Servidores da Educação 
~.~ 
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a) 	 Promover curso sobre alimentação escolar, com orientação da Nutricionista do Municipio 

de Guzolândia. (CP-MP-LP) 

b) 	 Promover curso sobre redação técnica oficial. (CP-MP-LP) 

c) 	 Promover a participação dos servidores da educação em encontros, congressos e 

seminários regionais sobre educação. (CP-MP-LP) 

d) 	 Orientação aos motoristas do transporte escolar sobre como lidar com crianças. (CP-MP

LP) 

e) 	 Promover ciclo de palestras aos servidores da educação sobre Segurança do Transporte 

Escolar, Atendimento ao Público, Ética no Serviço Público; Gestão Pública, Educação 
'''::..f., 

Pública; Motivação; Liderança; Saúde Pública e Segurança no Trabalho. (CP-MP-LP) 

f) Curso de informática aos servidores da educação na propna unidade escolar, com 
,',:'·'·\."i 

orientação do Instrutor de Informática do Departamento Municipal de Educação. (CP-Me!!. 

~ 	 ~ 

• 	 6 - Alimentação Escolar 

a) 	 Orientação permanente aos alunos sobre higiene, postura e hábitos alimentares, pel~ 
.:" ;t.> 

nutricionista do município de Guzolândia. (CP-MP-LP) 	 "'c' 

•.J'.' 

b) 	 Realização de reuniões trimestrais para avaliação de propostas de melhoria da qualidaq@ 

da alimentação escolar, com a participação da nutricionista, merendeiras e cozinheírá~. 
J'. 

(CP-MP-LP) 

c) 	 Realizar pesquisas junto aos alunos para identificar o nível de satisfação corir ~ 

alimentação oferecida. (CP-MP-LP) ,>{ 

d} 	 Uso de uniforme completo por parte dos funcionários das cQ?inhas das uni~i!çt~~ 
, -." _~ •-.:r .:' 

escolares. (CP-MP-LP) 	 " ;' . ';:',t 

e) 	 Criação de Cozinha Piloto para atender as unidades escolares do muniCípio. (MP) 

• 	 7 - Transporte escolar 

a} 	 Aquisição de microônibus. (MP~LP) 

b) 	 Aquisição de ônibus para 44 passageiros. (MP-LP) 

c} 	 Aquisição de Van. (MP-LP) 

d) Aquisição de veículo Kombi para 12 lugares. (MP-LP) 


e) Aquisição permanente de peças originais para o transporte escolar~ (CP-MP-LP) 
 ~~J 
, ~~ 

;.: " 

:F~;r. } t·;.i 
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1) Aquisição permanente de pneus novos para os veículos do transporte escolar. (CP-MP

LP) 

g) Conservação permanente das estradas rurais com cascalho. (CP-MP-LP) 

h) Conservação permanente de mata-burros, porteiras, cercas, pontes e entradas das 

propriedades. (CP-MP-LP) 

i) 	 Fiscalização por parte do motorista para a utilização do cinto de segurança dos alunos. 

(CP-MP-LP) 

j) Interditar o trânsito de veículos no horário de entrada e saída de alunos nas vias de acesse) . 

das unidades escolares. (CP-MP-LP) 

k) Manutenção permanente da funilaria e pintura dos veículos do transporte escolar. (CP-M~..<,.; 

LP) 	 < 

I) Manutenção permanente dos assoalhos dos veiculos do transpot1~ escolar. (CP-MP-LP:L. 

m) Manutenção permanente dos bancos dos veículos do transporte escolar. (CP-MP-LP) '/.... 

n) Promover a limpeza permanente dos veículos do transporte escolar.· (CP-MP-LP) 

o} Manutenção permanente das portas e janelas dos veículos do transporte escolar. (ÇP,,:II~ 

LP)'''' 

• 	 8 - Apoio da Prefeitura Municipal ao corpo docente, funcionários, direção t 
coordenação das unidades escolares. 

a) Apoio do Poder Público Municipal para a realização de viagens. de natureza artístiGtt, 

cultural e esportiva. (CP-MP-LP) ...'-}: 

b) Contratação de auxiliar educacional para a EMEIF. (MP-LP) 


c) Contratação de Agente de Organização Escolar. (MP) 


d) Contratação de professor de inglês/espanhol em forma de projeto extracurricular. (MP) 


e) Contratação de professores de apoio de acordo com a necessidade de cada unidade 


escolar. (CP-MP) 	 '<" 
'é 

1) Contratação de auxiliar de biblioteca para as unidades escolares. (CP-MP) 

g) Contratação de secretário de escola. (CP-MP) 
., 

h) 	 Contratação de auxiliar de serviços gerais para a cozinha de cada unidade escolar. (eR,. 
",,;(~/ "; 

M~ 	 . 

i) Contratação de um instrutor de informática para as unidades escolares. (CP) 


j) Oferecer material escolar básico permanente aos alunos da Rede Municipal de Educação. 


(CP-MP-LP) 

k) Oferecer uniforme aos alunos da Rede Municipal de Educação. (CP-MP-LP) ~~J 

.··35 
..j \.;~\ 

~'.. 
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I) Extensão do contrato de terceirização do transporte escolar (período de 4 anos). (CP) 

m) Aumento de vinte por cento do número de vagas em creche para o atendimento da faixa 

etária de Oa 3 anos. (CP-MP-LP) 

• 	 9 - Apoio da direção e coordenação ao corpo docente e funcionários das unidades 
escolares 

a) 	 Atualização permanente dos conteúdos das tarefas escolares de acordo com as políticas 

do SOME. (CP-MP-LP) ..~<. 

b) Desenvolvimento de palestras temáticas para a comunidade escolar. (CP-MP-LP) 

c) Incentivar a participação dos pais nos eventos esportivos e culturais promovidos na$ 
:1 " 

unidades escolares. (CP-MP-LP) 

d) Manutenção do Sistema de Ensino Apostilado. (CP-MP-LP) 

e) Manutenção dos Projetos Ambientais, PROERD e Cultura de Paz. (CP-MP-LP) 

f) Promover aulas de Artes na Educação Infantil. (LP) 

g) Promover aulas de Inglês na Educação Infantil e Fundamental (1° ~p 5° ano). (MP-Lr) 

h} Promover aulas de introdução a informática aos alunos da Rede IVIlmicipal de EdUCat;iQ, 

,~. 

,0 	 :;', '1~: ~v 

em diversos horários (Projeto de aula de informática). (CP-MP-LP) , ..... 

i) Realizar confraternizações anuais entre os pais, professores, motoristas e funcionáriq~ 
eo _,;, ~"; 

com palestra, cooffe break, etc. (CP-MP-LP) 

• 	 10 - Relação com Pais de Alunos 

a) Realização de mini-cursos elou palestras aos pais de alunos sObre"alimentação esc91~r, 

proferida pela nutricionista do município. (CP-MP-LP) .." 

b) Realizar eventos culturais, esportivos e educacionais como inter-pais, inter-classe'e feira 
do livro. (CP-MP-LP) -.' "'''/ç 

• 	 11 - Estrutura física das unidades escolares 

a) 	 Construção de uma nova EMEI com biblioteca, brinquedoteca, sala de vídeo, sala de, 

recreação, sala do maternal, salas de aula, sala dos professores, secretaria, direção, 

coordenação, refeitório, cozinha, banheiros aos professores e funcionários, banheiros 

adequados a idade dos alunos, banheiros adequados aos portadores de necessidades 

especiais, quadra poliesportiva coberta, áreas de lazer, estacion.a.mento, labora.tóri~ ~...e 

informática etc.(De acordo com o Projeto Pró Infância do Governo Federal). (CP-MP) .> -J 
'e 36

. ..'. ~" 
:l 

...': 
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b} Ampliação da Estrutura Física das Unidades Escolares para o atendimento aos alunos em 

tempo integral, mediante repasse de recursos financeiros oriundos da União e Estado. 

(MP-LP) 

c) Construção de duas (02) salas de aula na EM. (MP) 

d} Construção de auditório na EM. (MP-LP) 

e) Construção de estacionamento coberto na EM. (CP) 

1) Construção de estacionamento de bicicletas na EM. (CP) 

g) Construção de refeitório com espaço físico adequado na EM Bairro Limoeiro. (LP) 

h) Reforma e pintura permanente das unidades escolares. (CP-MP-LP) 

i) Revitalização das áreas de lazer (gramado e pintura da área externa). (CP-MP-LP) 

• 12 - Mobiliário das unidades escolares 

.:/ . 

a) Aquisição de bancos e lixeiras para o pátio da EM. (CP-MP-LP) 


b) Aquisição de mobiliário completo para a biblioteca das unidades escolares. (MP-LP) 


c) Aquisição de mobiliário completo para a sala da direção, secretaria e coordenação ct~, 

unidades escolares de acordo com as necessidades da Educação fVlunicipal. (MP-LP)" 

d) Aquisição de mobiliário completo do refeitório da EM. (MP-LP) 

e} Aquisição de mobiliário adequado para as salas de aula da EM. (CP-MP-LP) 

1) Aquisição de mobiliário completo para o novo prédio da EMEIF. de acordo com ª' ." .~.~ 

especificações do Projeto Pró Infância do Governo Federal. (MP-LP) 

• 13 - Saláriosl plano de carreira 

a} Revisão do Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração dos Profissi()nais do Magistério. 

(CP) 
" 

b) Elaboração do Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores da Ect4C~Ç~q 
... :. ..-' ' ; -. '~~:':'\:.'!:::': 

Pública Municipal de Guzolândia. (MP);".'. 

t? ~ 

?J 
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5.2 - Ensino Fundamental 

5.2.1 - Diagnóstico 

o Ensino Fundamental obrigatório e gratuito, com duração mínima de oito anos, é 

garantido como direito público subjetivo pelo artigo 208 da Constituição Federal de 1988. Assim, fJ' 
:...... 

responsabilidade do Poder Público sua oferta a todas as crianças e aos adolescentes de 7 a '14 
". >:. i,· " 

anos e, também, àquelas que não tiveram acesso na idade própria, assegurando a matrícula,. 
-,:,,' ; . ,~::; 

permanência e a aprendizagem bem sucedida. 

O PNE prevê a ampliação do Ensino Fundamental obrigatório para nove anos, à medicl~ 

que for universalizado o atendimento na faixa de 7 a 14 anos. Recentemente, a Lei n.o 11.114, d~ 
16/05/05, determinou a matrícula de todos os educandos, a partir dos seis anos de idade, rlQ 

',' 

Ensino Fundamental. De acordo com a lei n.o 11.274, de 6 de fevereiroge 2006, Art. 5°,'ê:l~ 

Municípios, os Estados e o Distrito Federal terão prazo, até 201 O, ~àra implementcít ;)~ 
..:;,:. ~': :'~?, 


obrigatoriedade do Ensino Fundamental. ;, 


Nas últimas décadas, verificou-se no país uma acelerada expansão de matrículas 110 


Ensino Fundamental e registrou-se uma resposta pOSitiva do poder público (responsávef pd~

t i <' 

90,21% do total de matrículas) à pressão social por educação escolar. Conforme dado$. 
"r.,";"'''' 

divulgados pelo INEP/MEC, a taxa líquida de escolaridade cresceu de 36%, em 1950, par;a~t~; 
, . '>'-,..;<'::,:',;;: 

em 1970, e para 86%, em 1991, atingindo 96% em 1999. 

Praticamente vencida a questão do acesso do aluno ao Ensino Fundlnnentªíl . ~:-',::...: ~', 

-;, .'enfrentamos o desafio de proporcionar a sua permanência e aprendizagem. 

• Ensino Fundamental-1° ao 5° ano 

O Ensino Fundamental do 1° ao 5° ano no município de Guzolândia é oferecido pela§ ., 
escolas EMEIF Mirelle Michelle, que representa o primeiro ano e a EMEF'Bairro Limoeiro qu,ª 

. " .~. 

representa do 2° ao 5° ano. , 

t~J 

l§

;.>;' 
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Gr. 03 - Ensino Fundamental (1 0 ao 50 ano): evolução de matrículas iniciais na Rede Municipal de 

!r 

de Guzolândia 

291 Matr, 285 Matr. 288 Matr. 

2,89% 1,05% 

2009 2010 2011 2012 

""--, "Fonte: Departameln"iõ'ilíiunIcipaT de EcflíCãÇão:"Guzõiândrã7:2Ó1:f

o gráfico 03, demonstra a evolução do número de matrículas iniciais no EnsinQ 

Fundamental do 1° ao 5° ano da Rede Municipal de Educação, entre os anos de 2009 a 20j2: 
Houve apenas uma queda no número de matrículas em relação ano anterior, -4,81%, no an().·~~
2010. ... .': <,; 

Se analisássemos todo o período em questão, o ano que tevetnaior quantidade g~ 

matrículas foi em 2009, com 291, se comparássemos esse valor o ano de 2012, teríamOS'l.t~ª 
--<. ".~:;~~>"

queda de 3 matrículas iniciais, que não seria um porcentagem considerável (-1,03%). 

Atualmente (2012) o número de matrículas atingiu um total de 288 matr1c:;U!íis,
•..•.• , ",* 

, :" ."; ~;; 

representando um aumento de 1,05% em relação ao ano anterior. 

• Ensino Fundamental· 6° ao 9° ano 

o Ensino Fundamental do 6° ao 9° ano em Guzolândia é oferecido pela Escola Estaduql 
, ':"" 

Prota Vanir Ferrere Moraes. 

c~ J 

3,~ 
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90Gr. 04 - Ensino Fundamental (60 ao ano): evolução de matrículas iniciais na Rede Estadual 
de Educação de Guzolãndia 

! 

3Z7N1ãrr:"-"-"--"'-"'-"""""-327'Matr:~"--""""'-"'~'-~"".'-"'" 

0,00% 

2009 2010 2012 

Fonte: Departamento Municipal de Educação - Guzolândia /2012. 

o gráfico 04, demonstra a evolução do número de matrículas iniciais no Ensino 

Fundamental do 6° ao 9° ano da Rede Estadual de Educação. Houve quedas significativas nó 

número de matrículas durante esse período, sendo com maior intensidade em 201 
,".

i 
representando -10,70%, seguido por 2012 com 5,48%. :~) 

Em 2010, o número de matrículas iniciais atingiu um t~tal de 327 m~trr~4!~~, 
. ".: . ~ .:;;~,+'. 

permanecendo o mesmo número do ano anterior, 2009. 

5.2.2 - Objetivos e Metas /~. 

o Ensino Fundamental deverá garantir ao educando a aquisição de conhecimentos, 
,.,' 

habilidades e valores considerados essenciais à formação básica do cidadão. As metas do PNE 

referem-se aos padrões mínimos de funcionamento, à qualidade do ensino, às medidas 
." 

pedagógicas, à jornada escolar, ao sistema de avaliação e supervisão, à gestão democrática e"~".,~< 

implementação de programas suplementares de alimentação escolar, livro didático e transport~ 
escolar. 

As metas destacadas abaixo têm como fonte principal o Plano Nacional de Educaçãq 

vigente: 

e~J 

1P. 
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a) 	 Ampliar para nove anos a duração do Ensino Fundamental obrigatório, com início aos seis 

anos de idade, à medida que for universalizado o atendimento na faixa de 7 a 14 anos. 

b) 	 Regularizar o fluxo escolar, reduzindo em 50%, em cinco anos, as taxas de repetência e 

evasão, por meio de programas de aceleração da aprendizagem e de recuperação 

paralela ao longo do curso, garantindo efetiva aprendizagem. 

c) 	 Assegurar que, em três anos, todas as escolas tenham formulado seus projetos 

pedagógicos, com observância das Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental ~ 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

d) 	 Promover a participação da comunidade na gestão das escolas, universalizando, em doii 
. ~: . ~ 

anos, a instituição de conselhos escolares ou órgãos equivalentes. 

e) Integrar recursos do Poder Público destinados à política social, em ações conjuntas da
;'c.:):-:. 

União, dos Estados e Municípios, para garantir, entre outras met~s, o programa Ren~A 
Mínima associado a ações socioeducativas para as famílias co~:.carência econO~!~~ 
comprovada. 

f) 	 Prover de literatura, textos científicos, obras básicas de referência e livros didátiqo .. 
.... •'i:" 

pedagógicos de apoio ao professor às escolas do Ensino Fundamental. 

g) Prover de transporte escolar às zonas rurais, quando necessário, com colaboraçãq 
·i 

financeira da União, Estados e Municípios, de forma a garantir a escolarização dos alunos!." 
.';.';::r,: 

h) 	 Garantir, com a colaboração da União, Estados e Municípios, o provimento da alimentaçãe) 
:.~~: '..~,' 

escolar e o equilíbrio necessário, garantindo os níveis calórico-protéicos por faixa etária. . 
. >: 

i) 	 Ampliar, progressivamente, a jornada escolar, visando a expandir a escola de' t~mP'Q 
~' '. ~:!~<: ·,.'::.'::f~.\·· 

integral, que abranja um período de, pelo menos, sete horas diárias, com previs~Q :9~ 
. " ~'~,/;f 

professores e funcionários em número suficiente. 
r-

j) 	 Prover, nas escolas de tempo integral, preferencialmente, para as crianças das famlliasq~
.' : 	 ' '. ~'.; , ';". " 

menor renda, no mínimo duas refeições, apoio às tarefas escolares,à prática de eSP9~~f 
e atividades artísticas, nos moldes do Programa Renda Mínima associado a ações 

socioeducativas. 

k) 	 Estabelecer, em dois anos, a reorganização curricular dos cursos noturnos, de forma ~ 

adequá-los às características da clientela e promover a eliminação gradual da necessidade 

de sua oferta. 

I) 	 Assegurar a elevação progressiva do nível de desempenhO dos alunos mediante a 

implantação, em todos os sistemas de ensino, de um programa de monitoramento que 

utilize os indicadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica e dó~ 

sistemas de avaliação dos Estados e Municípios que venham a ser desenvolvidos. l1 j 
. ',' 41 
,-, 	 d,:' 
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m) Estimular os Municípios a realizarem um mapeamento, por meio de censo educacional, 

das crianças fora da escola, por bairro ou distrito de residência elou locais de trabalho dos 

pais, visando a localizar a demanda e universalizar a oferta de ensino obrigatório. 

n) A educação ambiental, tratada como tema transversal, será desenvolvida como prática 

educativa integrada, contínua e permanente, em conformidade com a Lei nO 9.795/99. 

o) Apoiar e incentivar as organizações estudantis, como espaço de participação e exercício 

da cidadania. 

j 

,-;' 
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,'-" 

5.3 - ENSINO MÉDIO 

5.3.1 - Diagnóstico 

o diagnóstico do Ensino Médio em Guzolândia foi realizado através dos dados 

estatísticos disponíveis no INEP, no PNE e no PEE (Plano Estadual de Educação). 

Considerando o processo de modernização em curso no país, o ensino médio tem 
um importante papel a desempenhar. Tanto nos países desenvolvidos, quanto nos 
que lutam para superar o subdesenvolvimento, a expansão do ensino médio pode 
ser um poderoso fator de formação para a cidadania e de qualificação profissional,' 
(PNE, 2001) , 

o número reduzido de matrículas no ensino médio - apenas cerca de 30,8% dq 
população de 15 a 17 anos - não se explica, entretanto, por desinteresse do P9c:f~f 

18Público em atender á demanda, pois a oferta de vagas na série do en$iriQ 
médio tem sido consistentemente superior ao número de egressos da 8a ~,érie'ad 
ensino fundamental. A exclusão ao ensino médio deve-se ás baixas tcl~~~;;ij~ 
conclusão do ensino fundamental, que, por sua vez,estão associadas àbaix~ 
qualidade daquele nível de ensino, da qual resultam elevados rndiceS,,~. 
repetência e evasão. (PNE, 2001) ": 

Segundo o Plano Nacional de Educação, o número reduzido de matrículas no EnsinQ 

Médio fundamenta-se na baixa qualidade do Ensino Fundamental, com alto índice de repetência ~ 
evasão de alunos, e, conseqüentemente, uma diminuição de alunos concluintes e a redução 'Qfi 

demanda para o Ensino Médio. "').; 

Há, entretanto, aspectos positivos no panorama do ensino médio brasil~irQ..Q 
mais importante deles é que este foi o nível de ensino que apresentou mai()r .félxi 
de crescimento nos últimos anos, em todo o sistema. Apenas no período de,19~ll 
a 1998, a matrícula evoluiu de 3.770.230 para 6.968.531 alunos. (PNE, 2901J:'~,:-' 

o aumento lento, mas contínuo, do número dos que conseguem concluir a eSÇ9la 
obrigatória, associado á tendência para a diminuição da idade dos concluintes, vàl 
permitir que um crescente número de jovens ambicione uma carreira educaciori$1 
mais longa. Assim, a demanda pelo ensino médio - terceira etapa da edu~xa9 
básica - vai compor-se, também, de segmentos já in~eridos no mercMo"de 
trabalho, que aspirem á melhoria social e salarial e precisem dominar habiliqa~~. 
que permitem assimilar e utilizar, produtivamente, recursos tecnológicos nOVÔ$'~ 
em acelerada transformação. (PNE, 2001) " 

Preparando jovens e adultos para os desafios da modernidade, o ensino médio 
deverá permitir aquisição de competências relacionadas ao pleno exercício da 
cidadania e da inserção produtiva: auto-aprendizagem; percepção da dinêmica 
social e capacidade para nela intervir; compreensão dos processos produtivos; 
capacidade de observar, interpretar e tomar decisões; domínio de aptidões 
básicas de linguagens, comunicação, abstração; habilidades para incorporar 
valores éticos de solidariedade, cooperação e respeito ás individualidades, (PNE, 

2001) ",""~;~ J 
' ," 4~ 
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Ao longo dos dez anos de vigência deste plano, conforme disposto no Art. 208, 11, 
da Constituição Federal que prevê como dever do Estado a garantia da 
progressiva universalizaçêo do ensino médio gratuito, a oferta da educação média 
de qualidade não pode prescindir de definições pedagógicas e administrativas 
fundamentais a uma formação geral sólida e medidas econômicas que assegurem 
recursos financeiros para o seu financiamento. (PNE, 2001) 

A disposiçêo constitucional {art. 208, III} de integração dos portadores de 
deficiência na rede regular de ensino será, no ensino médio, implementada 
através de qualificação dos professores e da adaptação das escolas quanto às 
condições físicas, mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos. QuanQQ 
necessário atendimento especializado, serão observadas diretrizes específicá~ 
contidas no capítulo sobre educação especial. (PNE, 2001) ..... 

Segundo o Plano Estadual de Educação, as condições materiais da escola constituem 

um elemento decisivo para o sucesso do trabalho pedagógico, juntamente com a qualidade dos 
.. ~ r:, 

recursos humanos envolvidos. 

o Ensino Médio em Guzolândia é oferecido pela Rede Estadual de Educação, através dit 
~ V,'"

.'~ '''::,., 

EE ProF Vanir Ferrero Moraes. 

O gráfico 05 demonstra a evolução no número de matrículas iniciais do Ensino Méçlio l1a 

Rede Estadual de Educação entre o ano de 2009 a 2012. Durante esseperfodo houve é1pJh~~
• '", ,,".:. 0,1 

uma queda no número de matrículas no ano de 2011, atingindo -11,52%. ".;' 

Gr. 05 - Ensino Médio: evolução de matrículas iniciais na Rede Estadual de Educação 
de Guzolãndia 

206 Matr. 
217 Matr. 

204 Matr. 

5,34% 6,25% 

2009 2010 2011 2012 

'Fonte:"'DepartamentoMunié:lpaide Educi:íÇão-Guz·oiândii:í 12012.. 

O maior crescimento no número de matrículas iniciais ocorreu em 2012, com 6,25%, 

seguido por 2010 com 5,34%, esse, atingindo um total de 217 matrículas iniciais, sendo o ano qu~ 

teve maior intensidade no número de matriculas. >:, '. .' c,rJ 
" ,,. .' ~.+ 
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5.3.2 - Objetivos e Metas 

As metas para o Ensino Médio, destacadas abaixo, têm como fonte principal o Plano 

Nacional de Educação vigente: 

a) Estabelecer uma política local de desenvolvimento da educação entre as redes de ensino 

municipal e estadual. 

b) Proporcionar melhor integração entre as redes de ensino, buscando soluções positiva, 
.' ';-

para a melhoria da educação no município. 

c) Proporcionar uma garantia, para os próximos dez anos, de atendimento, no Ensino Médip, 

a todos os alunos concluintes do Ensino Fundamental. ':;', 

d) Oferecer mecanismos de recuperação e de acompanhamento é,~colar, contínuos Et.- .0 • ~ 

. -~. 

sistemáticos, e de reclassificação, sempre que necessários. 

e) Prover alimentação escolar de qualidade para os alunos do Ensinp Médio, começanqQ 
. ; ~ -;- . ''f~ 

esse atendimento, preferencialmente, pelo aluno do período noturno. 

f) Respeitar o limite mínimo de espaço recomendado para cada aluno, dentro da sala c:f~ 

aula, quando da definição do número máximo de estudantes, por classe, em cada unidétd~ 
escolar. ,'. c~t:t:·, 

g) Fortalecer a autonomia das escolas nas gestões pedagógica, administrativa e finance.ir~: 
~,' " ", ' ';,". 

h) Estabelecer parcerias com organizações não governamentais e instituições públicas 'o~ 
", '.",',::

privadas que facilitem a inserção dos alunos no mercado de trabalho. 

i) Aumentar o tempo de permanência dos alunos nas escolas públicas de Ensino MédiO,
:J, 

para que participem da concepção e do desenvolvimento de projetos cUITiculares. 

j) Promover, progressivamente, a melhoria da infra-estrutura e dos ambientes d~ 
~ 

;"1'· 

aprendizagem em todas as escolas de Ensino Médio do município. 

tJ ~l 

45 ) 
"(' :' 
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B • EDUCAÇÃO SUPERIOR 

5.4 • ENSINO SUPERIOR 

5.4.1 • Diagnóstico 

As IES (Instituições de Ensino Superior) têm muito a fazer, no conjunto dQ" 
esforços nacionais, para colocar o País à altura das exigências e desafios do $$ç. 
XXI, encontrando a solução para os problemas atuais, em todos os campos (;II:i 
vida e da atividade humana e abrindo um horizonte para um futuro melhor para''
sociedade brasileira, reduzindo as desigualdades. A oferta de educação básica d~ 
qualidade para todos está grandemente nas mãos dessas instituiçOes, na medida 
que a elas compete primordialmente a formação dos profissionais do magistério; .~ 
formação dos quadros profissionais, científicos e culturais de nível superior; .• 
produção de pesquisa e inovação, a busca de solução para os problemas aÍYs:tfi 
são funções que destacam a universidade no objetivo de projetar a sociec!~~~ 
brasileira num futuro melhor. (PNE, 2001) ., .;'l 

De 	acordo com o Plano Nacional de Educação, a pressão pelo. aumento de vagaS'oa 
;' " 	 . /, ~'.::,,:.''' 

educação superior, que decorre do aumento acelerado do número de egressos da educa.9~Q 

média, já está em pleno crescimento. Deve-se planejar a expansão com q~alidade, evitando~~~'~ 
fácil caminho da massificação. É importante a contribuição do setor prixado, que já ofereé,; ij 
maior parte das vagas na educação superior e tem um relevante pa~la cumprir, descteq;y~ 

, "'.;'.~?:< 
respeitados os parâmetros de qualidade estabelecidos pelos sistemas de epsino. 

5.4.2 • Objetivos e Metas 

o estabelecimento de objetivos e metas para o Ensino Superior de Guzolândia leva t!m 
consideração a atual realidade do cenário municipal e regional, sobr~tudo, considerando "~é 

~..".~. 	 ..~ '}/:,~1 

perspectivas de oferta e demanda por este nível de ensino. O prazo de çlez anos foi dividido em 
,'.'-	 ", .:,:"c' ,I' 

curto prazo (CP): 2010 e 2011; médio prazo (MP): 2012 a 2015 e longo pra?;o (LP): 2016 a 2019. 
'.' 	 .~;. 

a) 	 Firmar parcerias com as instituições públicas regionais de Ensino Superior, tais comç) Q 

Pólo Regional da Universidade Aberta do Brasil e a (Fatec) Facul~ade de Tecn61~~'i~! 
.": " 	 '''\ 

colaborando com a permanência destas instituições na região, garantindo mâi~r 

possibilidade de acesso aos estudantes do município em instituições públicas e gratúiiai 

(CP-MP-LP) 

c j 

·".1§ 

... "·i 
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b) Firmar parcerias com as instituições de Ensino Superior privadas da região, objetivando a 

concessão de bolsas de estudo e outros incentivos aos estudantes do município. (CP-MP

LP) 

c) Oferecer incentivo financeiro, através de bolsas de estudo parciais, aos estudantes do 

município que comprovem não ter condições financeiras para custear os estudos e que 

venham a se matricular em Instituições de Ensino Superior da região, desde que o aluno 

cumpra uma carga horária mínima a ser estabelecida por legislação específica, através d~ 

prestação de serviços voluntários em órgãos públicos municipais e instituições filantrópic~~ 

do município. (CP-MP-LP) ,,0.':'" 

d) Oferecer transporte escolar gratuito aos estudantes do município que venham a s~ 
, i'~ 

matricular em Instituições de Ensino Superior da região. (CP-MP-LP) 
.---. e) Estimular a adoção, pelas instituições públicas e privadas, de programas de assistênci~ 

estudantil, tais como bolsa-trabalho ou outros destinados a apoiar os estudantes carentes 

que demonstrem bom desempenho acadêmico. (CP-MP-LP) 

f) Apoiar todas as iniciativas de criação de instituições de Ensino Superior de qualidade nQ 

município de Guzolândia, seja na modalidade presencial ou de Ensino à Distância, qlJ~
;- _"o ':;',.';• 

.. ·.v .í 

venham a contribuir para o atendimento à população local e regional, o desenvolvirnC!ntp 

científico e tecnológico, além da prestação dos serviços proveóientes das ativid~d~rd~
", "''''.: " . >'>./ :, ~ r,' :',':: ;::~~ ~,::} 

extensão universitária. (CP-MP-LP) . . , 

,.-----. 

o ~ ~ 
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VI - MODALIDADES DE ENSINO 

6.1 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 

6.1.1 - Diagnóstico 

Pensar no oferecimento de oportunidades educacionais a pessoas com necessidade~ 
:;:,', 

especiais é ter em vista os princípios de respeito às diferenças e à diversidade de expressõe~'c:t~ 
. <-,'",""{ 

valorização do ser humano como singularidade e como pessoas de direitos, assim comq'q 

princípio da eqOidade. É necessário ter em mente que a construção de uma escola parª_
:'.'" ~:; 

diversidade supõe, desde mudanças estruturais e físicas, relativas à aces.!3ibilidade dosalúnQ' 

aos seus espaços, até mudanças de comportamentos, atitudes e posturas diante da diversid~Q~ 
humana. 

A Educação Especial, dever constitucional do Estado (CF. Art. 208, 111), foi consagradª 
; •. ~,.í. 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN (Cap. V, art. 58 a 60) como, 
modalidade de educação escolar a ser garantida, desde a Educação Infantil até a Superior; 

passando por todas as etapas da Educação Básica e pela Educação Profissional. Deve s'êr 
< . "F'."#"' 

oferecida aos educandos portadores de necessidades especiais, incluindq:-l3e os superdotadQs~·i:;< 
Segundo o Plano Nacional de Educação, "as polfticas recente$' do setor têm indiêadQ

'.}'-. ;; .\:;... "','{--~<:.:' 

três situações possíveis para a organização do atendimento: participaçãQ nas classes com~n.?~e 
o,' -'i ••,:;",,- ,;:~·'·'.,·:~r~ 

recursos, sala especial e escola especial. Todas as possibilidades têm por objetivo a ofElrb,d~ 
" . ".:-", .;,: ',,;::~. 

educação de qualidade". 

o PNE dedica um capítulo à Educação Especial, com metas que tratam da expansão do.-. 

atendimento e dos padrões a serem assegurados, bem como de medidas pedagógicas, formaç~G
/!., 

inicial e continuada dos docentes, padrões mínimos de funcionamento, sistema de supervisão', 

avaliação e articulação com outras políticas públicas e programas supl~mentares. Quanto'.~ 
expansão, prevê, em dez anos, generalizar o atendimento aos alunos. com necessidade~ 

especiais na Educação Infantil e no Ensino Fundamental.. . . 

Segundo dados do INEP e do Departamento Municipal de Edl.!CélÇão, de 2009 é! ~012 
.. - - - ., ~';;', " 

. ," '. '" \:'~ 

houve matrículas iniciais na Rede Municipal de Educação, para alunos da Educação Espeçlªl 
h": ' " "" '::~~ 

como mostra a tabela a seguir. 

o 9: i 
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Tab. 07 - Educação Especial: evolução de matriculas iniciais na Rede Municipal de Educação 
de Guzolêndia 

r 

Fonte: Departamento Municipal de Educação - Guzolândia /2012. 

Entre os anos de 2009 a 2012 houve quedas no número de matrículas, sendo com maior 

intensidade em 2010, atingindo 36,00% em relação ao ano de 2009, seguido de 2011 e 2ô1~', 
.' 'o,' ,,'..,'-' 

ambos com queda de 25,00% no número de matrículas iniciais em relação aos respectivos ánQ~
,\.' 	 ,,;~/·j(~~V 

anteriores. 

6.1.2 • Objetivos e Metas 

As metas para a Educação Especial no município se baseiam no Plano Nacional q~ 

Educação vigente: 

a) Generalizar, em cinco anos, como parte dos programas de formação em serviço, a ofertEI 
~ 	 ·:':·~' ..'~f 

de cursos sobre o atendimento básico a educandos especiais, p~ra os professDres o.m 
~~: ,; 	 . .;. '0'/;'-, ~;:'~ 

exercício na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, utilizandQ: a TV Escola e outfo~ . 	 . . \~. 

programas de Educação à Distância. 

b) 	 Garantir a generalização, em cinco anos, da aplicação de testes de acuidade vjsl.,lsl e 
auditiva em todas as instituições de Educação Infantil e do Ensino Fundament~ff'~~ 
parceria com a área de saúde, de forma a detectar problemas e of~recer apoio ap~qúaQ~ 

,'':. , -, . ~'"., o":' \ ';.:!-'.~:;;; 
, .~. ,.às crianças especiais. 

c) Generalizar, em dez anos, o atendimento aos alunos com necessidades especiais' na 
> ':' ~••' I;~':., 

Educação Infantil e no Ensino Fundamental, através de consórcios entre municípiós; 

quandO necessário, provendo o transporte escolar. 

d) 	 Implantar, em até quatro anos, em cada unidade da Federação, em parceria com as áreas 

de saúde, assistência social, trabalho e com as organizações da sociedade civil, pelo 

menos um centro especializado, destinado ao atendimento a pessoas com sever~ 

dificuldade de desenvolvimento. 

e) 	 Tomar disponíveis, dentro de cinco anos, livros didáticos fala.dos, em braille e.em 

caracteres ampliados, para todos os alunos cegos e para os de visão subnormal do ~nsin·.?.•.. I. 

Fundamental. 
c~·.j 

. 4~ 
; 

Av. Paschoal Guzzo, N°. 1065 - FONE (Oxx17) 3637-1123 - FAX 3637-1146 - CEP:15355-000 . 
CNPJ (MF) N°. 45.746.112/0001-24 e-mail: prefeitura@guzolandia.sp.gov.br 



fPrefeitura 9dunicipaCáe quzoCânâuz 

"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho" 

ESTADO DE sAo PAULO 

1) 	 Implantar, em cinco anos, e generalizar em dez anos, o ensino da Língua Brasileira de 

Sinais para os alunos surdos e, sempre que possível. para seus familiares e para o 

pessoal da unidade escolar, mediante um programa de formação de monitores, em 

parceria com organizações não-governamentais. 

g) Definir, em conjunto com as entidades da área, nos dois primeiros anos de vigência deste 

plano, indicadores básicos de qualidade para o funcionamento de instituições de Educação 

Especial, públicas e privadas, e generalizar, progressivamente, sua observância. 

h) Ampliar o fornecimento e uso de equipamentos de informática como apoio à aprendizagem 

do educando com necessidades especiais, através de parceria com organizações da 

sociedade civil, voltadas para esse tipo de atendimento. 

i) Assegurar, durante a década, transporte escolar com as adapt.~ções necessárias ~9~ 
!'''~ 	 ',.', ,,",,: 

alunos que apresentem dificuldade de locomoção. 

j) Assegurar a inclusão, no projeto pedagógico das unidades escolares, do atendimento ã,.
t".:,,:, 

necessidades educacionais especiais de seus alunos, definindo os recursos disponíveis· e 
oferecendo formação em serviço aos professores em exercício. 

k) Articular as ações de Educação Especial e estabelecer mecanismos de cooperação com .. ~ 

política de educação para o trabalho, em parceria com organizações governamentais e 
-"':... 

não-governamentais, para o desenvolvimento de programas de qu~lificação profissi9nª1
'" . ", .._'.~ 

para alunos especiais, promovendo sua colocação no mercado çle trabalho. Definir 

condições para a terminalidade para os educandos que não .. puderem atingir· nJy~i'
, ." :~:-'", 

ulteriores de ensino. . 	 ,~. 

I) 	 Estabelecer um sistema de informações completas e fidedignas :~obre a população ~ ~~r 
atendida pela Educação Especial, a serem coletadas pelo cen~b educacional ~. del~~ 

, ;'-, 	 ,'.

censos populacionais. 

c~ ~ 
s,q 

,.";-,->, , 
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6.2 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

6.2.1 - Diagnóstico 

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). Trata-se de tarefa que exige uma ampla mobilização de recursos humanos e 

financeiros por parte dos governos e da sociedade. "Os déficits do atendimento no Ensino 

Fundamental resultaram, ao longo dos anos, num grande número de jovens e adultos que não 

tiveram acesso ou não lograram terminar o Ensino Fundamental obrigatório". (PNE - 2001) 

Embora tenha havido progresso com relação a essa questão, o número de analfabetos @ 
:' ,'r 

ainda excessivo: atinge 16 milhões de brasileiros maiores de 15 anos. Q analfabetismo ~,!~ 

intimamente associado às taxas de escolarização e ao número de crianças f~ra da escola. . ,/.~'/ 

Uma concepção ampliada de alfabetização, abrangendo a formação equivalente à$ oitQ 
séries do Ensino Fundamental, aumenta a população a ser atingida, pois é muito elevad6.;:~ 

,'i' ',", '.; :'" ,<~: 
'.'" !" 

número de jovens e adultos que não lograram completar a escolaridade obriga~pria. 

Embora o analfabetismo esteja concentrado nas faixas etárias mais avançadas 19 a~ 
, "," 

taxas tenham se reduzido, há também uma redução insuficiente do analfabetismo ao longo do 

tempo. As gerações antigas não podem ser consideradas como as únicas responsáveis pelas 

taxas atuais. O problema não se resume a uma questão demográfica. Como há reposição do 

número de analfabetos, além do fenômeno da regressão, é de se esperar que apenas a dinâmic~ 

demográfica seja insuficiente para promover a redução em níveis razoáveis nos próximos ano~~ 

Por isso, para acelerar a redução do analfabetismo, é necessário agir ativamente, tanto sobre o 
estoque existente quanto sobre as futuras gerações. 

As profundas transformações que vêm ocorrendo em escala mundial, em virtude do 

acelerado avanço científico e tecnol6gico e do fenômeno da globalização, têm implicações direta~ ~ 
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nos valores culturais. na organização das rotinas individuais, nas relações sociais, na participação 

política, assim como na reorganização do mundo do trabalho. 

A necessidade de contínuo desenvolvimento de capacidades e competências para 

enfrentar as profundas transformações que vêm ocorrendo em escala mundial. alterou a 

concepção tradicional de educação de jovens e adultos, não mais restrita a um período particular 

da vida ou a uma finalidade circunscrita. 

o conceito de educaçêo ao longo de toda a vida, deve se iniciar com a 
alfabetização. Mas não basta ensinar a ler e a escrever. Para inserir a população 
no exercício pleno da cidadania, melhorar sua qualidade de vida e de fruição do 
tempo livre, e ampliar suas oportunidades no mercado de trabalho, a educação de 
jovens e adultos deve compreender, no mínimo, a oferta de uma formaçãQ 
equivalente às oito séries iniciais do Ensino Fundamental. Da mesma forma, deve 
ser garantido, aos que completaram o Ensino Fundamental, o acesso ao Ensinp 
Médio. (PNE, 2001) '" r 

De acordo com a Carta Magna (art. 208, I), a modalidade de ensino "educação de joven~ 

e adultos", no nível fundamental, deve ser oferecida gratuitamente pelo Estado a todos os qll~'~ 
ele não tiveram acesso na idade própria. Compete aos poderes públicos, em todos os niv~i~'; 

(:'<,~ ~{" 

disponibilizar os recursos para atender a essa educação. 

Para atender a essa clientela, numerosa e heterogênea, no que seirefere a intere~se§ e, 
. . "','F :;:; 

competências adquiridas na prática social, há que se diversificar os programas. Neste senti~c:i; ~ 

fundamental a participação solidária de toda a comunidade, com o envolvimento das Organiz~~Õe~
j:,'.,,,", 

da sociedade civil diretamente envolvidas na temática. É necessária, ainda, a produção .. ~Et 

materiais didáticos e técnicas pedagógicas apropriadas, além da especialização do corpo docenfe. 

A integração dos programas de educação de jovens e adultos com a educac;ã~ 
~.' ," 

prOfissional aumenta sua eficácia, tornando-os mais atrativos. 

É importante o apoio dos empregadores, no sentido de con~ic:lerar a necessid~~,'~~ 
formação permanente - o que se pode dar de diversas formas: ", .. '" ',',; 

1 - organização de jornadas de trabalho compatíveis com o horárip escolar; 

2 - concessão de licenças para freqüência em cursos de atualização; 

3 - implantação de cursos de formação de jovens e adultos no próprio local de trabalho. 

Também é oportuno observar que há milhões de trabalhadores inseridos no amplo 

mercado informal, ou à procura de emprego, ou, ainda, envolvidos com tarefas doméstica§ ... 

sobretudo as mulheres. Daí a importância da associação das políticas de emprego e proteção 

contra o desemprego à formação de jovens e adultos. 

Da mesma forma, deve ser garantido, aos que completaram o Ensino Fundamental, o 

acesso ao Ensino Médio. c1 ~ 
""'0' •. 
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Embora o financiamento das ações pelos poderes públicos seja decisivo na formulação e 

condução de estratégias necessárias para enfrentar o problema dos déficits educacionais, é 

importante ressaltar que, sem uma efetiva contribuição da sociedade civil, dificilmente o 

analfabetismo será erradicado e, muito menos, lograr-se-á universalizar uma formação 

equivalente às oito séries iniciais do Ensino Fundamental. Universidades, igrejas, sindicatos, 

entidades estudantis, empresas, associações de bairros, meios de comunicação de massa e 

organizações da sociedade civil, em geral, devem ser agentes dessa ampla mobilização. 

A Educação de Jovens e Adultos em Guzolândia 

o gráfico e tabela abaixo demonstra a evolução de matrículas iniciais na EducaçãQ dil 
·'.<í·::' 

~ Jovens e Adultos, no período de 2009 a 2012. 

Gr. 06 - Educação de Jovens e Adultos (EJA): evolução de matrículas iniciais na Rede Municipal 
de Educação de Guzolândia 
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Fonte:-oej)artamentOMunlciPál de'EducaÇão -Guzoiândjã72012.. ----.....~---·-···· 

No ano de 2011 houve um aumento de matrículas nessa modalidade de ensino de 9,09% 

em relação ao ano anterior, 2010, porém, no ano de 2012, houve uma queda acentuad~'\~~ 
'" : 't ~ ;;:;":" 

número de matrículas iniciais, atingindo 58,33%. A queda de maior intensidade foi nesse an~ 

citado (2012) seguido por 2010 com os 15,38%.' 

A Educação de Jovens e Adultos no município de Guzolândia em 2012, conta com 05 

matrículas iniciais. 

ci ~ 

, ."Ji 
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6.2.2 - Objetivos e Metas 

Tomando por base o que dispõe o PNE, esta modalidade de ensino deve ser oferecida 

de forma diferenciada e descentralizada, estimulando as instituições de ensino, públicas e 

privadas, as organizações não governamentais, as entidades patronais, sindicatos, associações e 

outras instituições, a oferecerem cursos de alfabetização para a população que apresenta esse . :,. 

tipo de demanda. Somente com a união de esforços da coletividade será possível enfrentar, pQm 

sucesso, os grandes desafios da escolaridade de jovens e adultos em relação a matríc~'I~~; 
I' .~ ,'" ", 

permanência e qualidade do ensino oferecido. 

As metas, destacadas abaixo, têm como fonte o Plano Nacional de Educação vigente: 

a} 	 Assegurar, em cinco anos, a oferta de Educação de Jovens e Adultos equivalente à~ 

quatro séries iniciais do Ensino Fundamental para 50% da população de 15 anos e mais, , 
que não tenha atingido este nível de escolaridade. 

b} Estabelecer programa nacional, para assegurar que as escolas públicas de Ensinos 
, .. ,;',',',";" 

Fundamental e Médio, localizadas em áreas caracterizadas por. analfabetismo e" baixa 
escolaridade, ofereçam programas de alfabetização e de ensino ~'exames para jove:~:i.':i

','.. 	 ":';'" ~~; 

adultos, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais. é.; 

c) Estabelecer programa nacional de fornecimento, pelo Ministério da Educação, de materiEiI 

didático-pedagógico, adequado à clientela, para os cursos em nível de Ensirib 
"'."- ...',"g;' 

Fundamental para jovens e adultos, de forma a incentivar a generali~ação das iniciatiy~, 

mencionadas na meta anterior. 
.,' . .,1,.,.,.. -.:, 

c 

d) Assegurar que os sistemas estaduais de ensino, em regime de colaboração com' as 

demais entes federativos, mantenham programas de formação de .educadores de jOvell~'~
.'. 	 ,-'0", _t:" 

adultos, capacitados para atuar de acordo com o perfil da clientela e habilitados para,n~ 
mínimo, o exercício do magistério nas séries iniciais do Ensino FUl}damental, de fOrrTla:~ 

,', 	 > :'>' 

atender à demanda de órgãos públicos e privados envolvidos no esforço de erradicação dO 
-; "!

analfabetismo. 

e) Estabelecer políticas que facilitem parcerias para o aproveitamento dos espaços ociosos 
. ç" 

existentes na comunidade, bem como o efetivo aproveitamento do potencial de trabalho 
.;,.-,",',,. 

comunitário das entidades da sociedade civil, para a Educação de Jovens e Adultos. '.• ' i' { 

1) Reestruturar, criar e fortalecer, nas secretarias estaduais e municipais de educaçag. 

setores próprios, incumbidos de promover a educação de jovens e adultos. 

c~ ~ 

,...., 
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g) 	 Estimular a concessão de créditos curriculares aos estudantes de Educação Superior e de 

cursos de formação de professores em nível médio que participarem de programas de 

Educação de Jovens e Adultos. 

h) 	 Elaborar, no prazo de um ano, parâmetros nacionais de qualidade para as diversas etapas 

da Educação de Jovens e Adultos, respeitando-se as especificidades da clientela e a 

diversidade regional. 

i) Expandir a oferta de programas de Educação a Distância, na modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos, incentivando seu aproveitamento nos cursos presenciais. 

j) Sempre que possível, associar ao Ensino Fundamental para jovens e adultos a ofert~9~ 

"cursos básicos de formação profissional. 

k) Nas empresas públicas e privadas, incentivar a criação de programas permanentes ge, 
~ .\;"( 

/-", 

Educação de Jovens e Adultos para os seus trabalhadores, assim como de condições par~ 
'. ' ,'~ 

a recepção de programas de te/educação. 

I) 	 Instar Estados e Municípios a procederem um mapeamento, por meio de censÇ. 

educacional, nos termos do art.5°,§1° da LDBEN, da população analfabeta, por bairro oy 

distrito das residências elou locais de trabalho, visando localizar e induzir a demandâê . ". :..:....,<,.,' ;,;~. 

programar a oferta de educação de jovens e adultos para essa P9pulação. 

c~~ 

~~ 
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6.3 - EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

6.3.1 - Diagnóstico 

Segundo o Plano Nacional de Educação, a realidade dos cursos profissionalizantes é 

muito heterogênea. Além das redes federais e estaduais de escolas técnicas, existem os 

programas do Ministério do Trabalho, das secretarias estaduais e municipais do trabalho e dos 

sistemas nacionais de aprendizagem, assim como certo número, que se imagina muito grande, dê 
':' "A,~' 

cursos particulares de curta duração, Educação a Distância, além de treinamento em serviço de 
, "':~' 

",cursos técnicos oferecidos pelas empresas para seus funcionários. 

A heterogeneidade e a diversidade são elementos positivos, pois permitem atender' ~ 

uma demanda muito variada. Mas há fatores preocupantes. O principal deles é que a oferta • 

pequena: embora, de acordo com as estimativas mais recentes, já atinja cerca de cinco milhõe~ 

de trabalhadores, está longe de atingir a população de jovens que precisa se preparar parà"o 
,',.~;" :) 

mercado de trabalho e a de adultos que a ele precisa se readaptar. Associada a esse fato, est~ ~ 

limitação de vagas nos estabelecimentos públicos, especialmente na rede das 185 esc~(~~
'>'.,;;; ;'.i-1" 

federais de nível técnico e tecnológico existentes no país, que aliam a formação geral de nf'(~1 
médio à formação profissional. \',,\ 

O maior problema, no que diz respeito às escolas técnicas públic~s de nível médio,é,g",~ 

a alta qualidade do ensino que oferecem está associada a um custo ext~~mamente alto par~ ~~~ 
instalação e manutenção, o que toma inviável uma multiplicação capaz q~atender ao conjuntdC'd~

. , : .. " ., "',i ';"',·r; 

jovens que procuram formação profissional. Além disso, em razão da of~rta restrita, criQU':'s~ ~m 
sistema de seleção que tende a favorecer os alunos de maior re~da e melhor ~ftel: 'd~ 

t .' ::, ",>' 

escolarização, afastando os jovens trabalhadores, que são os que dela mais necessitam. 

Funcionando em escolas onde há carências e improvisações generalizadas, a Educação 
.. 

Profissional tem reafirmado a dualidade propedêutico-profissional, existente na maioria dos países 
, 

ocidentais. Funcionou sempre como mecanismo de exclusão, fortemente associado à origerrl 

social do estudante. Embora não existam estatísticas detalhadas a respeito, sabe-se que" â 
maioria das habilitações de baixo custo e prestígio encontra-se em instituiçp,es noturnas estaduai' 

, ,,',' ", /,~ 

ou municipais. Em apenas 15% delas, há bibliotecas, menos de 5% ofer~çem ambiente adequ.~~g
'-,':, ' ':.', '">.-:3

para estudo das ciências e menos de 2% possuem laboratório de informática - indicadores dê 
, "\ '" ~ ':, :~f 

baixa qualidade do ensino que oferecem às camadas mais desassistidas da população. 

Segundo o Plano Nacional de Educação, as diretrizes para o Ensino Profissionalizante 

não podem ficar reduzidas à aprendizagem de algumas habilidades técnicas, o que não impede o ~ 
oferecimento de cursos de curta duração, voltados para a adaptação do trabalhador ,:,.,...... 
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oportunidades do mercado de trabalho, associados à promoção de níveis crescentes de 

escolarização regular. Entende-se que a Educação Profissional não pode ser concebida, apenas, 

como uma modalidade de Ensino Médio, mas deve constituir educação continuada, que perpassa 

toda a vida do trabalhador. 

Novas diretrizes no sistema público de Educação Profissional estão sendo implantadas, 

associadas à reforma do Ensino Médio. Prevê-se que a Educação Profissional, sob o ponto de 

vista operacional, seja estruturada nos níveis básico - independente do nível de escolarização dq 

aluno - técnico complementar ao Ensino Médio e tecnológico superior de graduação ou de PQs,i 
graduação.",,~.:~ 

Conforme os Planos Nacional e Estadual de Educação está prevista a integração de d9i~ 
"::: A: 

tipos de formação: a formal, adquirida em instituições especializadas, e a não-formal, adquirid~ 
,.-

por meios diversos, incluindo o trabalho. Para isso, é preciso estabelecer um sistema flexível d~ 

reconhecimento de créditos obtidos em qualquer uma das modalidades e certificar competências 

adquiridas por meios não-formais de educação profissional. 

É importante considerar que a oferta de educação profissional é responsabilidàd~ 
igualmente compartilhada entre o setor educacional, o Ministério do Trabalho, secretarias~q 

:~, ;. 

trabalho, serviços sociais do comércio, da agricultura e da indústria e os sistemas nacionais q~ 

aprendizagem. Os recursos provêm, portanto, de múltiplas fontes. É neces,~ário, também, e c~~i 
vez mais, contar com recursos das próprias empresas, as quais devell1 financiar a qualificáçip 

dos seus trabalhadores, como ocorre nos países desenvolvidos. A' política de EduCaç~b. . \_"" ,.,~., 
Profissional é, portanto, tarefa que exige a cOlaboração de múltiplas instâncias do Poder PúblibÔ~ 

'. ,,: .:'. ",:~' 

da sociedade civil. 

As metas do Plano Nacional de Educação estão voltadas parei ?I implantação de. uma 
"'.'".' >. :~,1;./.:, ·;/,.'!'r:'~:( 

nova Educação Profissional no país e para a integração das iniciativas. T~m como objetive) ce.ntrª' 
generalizar as oportunidades de formação para o trabalho, de treinam~htos, mencionan~q,:iª~ 

~ '~~: 

forma especial, o trabalhador rural. . ), 

6.3.2 - Objetivos e Metas 

Os objetivos e metas para o Ensino Técnico Profissionalizante, em Guzolândia, têm como, 

base o Plano Nacional de Educação vigente. 

Com vistas ao atual perfil municipal e regional e as perspectivas futuras sobre () 

direcionamento de sua economia, baseada na agricultura e também no setor de indústria dEi 

confecções, o município coloca como objetivos e metas para a Educaç~o Profissionalizante e ... r.n.' 1 
Guzolândia: . . .' , Cb. j 

c~ 
S7 
"': 
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a) 	 Oferecer cursos técnicos na área de agricultura familiar. (CP-MP-LP) 

b) 	 Proporcionar condições à população para cursar escolas técnicas para a formação de 

mão-de-obra qualificada para a indústria sucroalcooleira da região. (CP-MP-LP) 

c) 	 Efetivar parcerias com instituições de ensino técnico de nível local, regional, estadual e/ou 

federal para a implantação de cursos que atendam às necessidades do mercado de 

trabalho local e regional. (CP-MP-LP) 

d) 	 Oferecer vagas para a formação de nível técnico aos alunos egressos do Ensino Médio e, 

também, para a população em idade produtiva e que precisa se readaptar às nova§ 

exigências e perspectivas do mercado de trabalho, junto às instituições de ensino locar.~ 
regional. (CP-MP-LP) 	 , )~;,;:~ 

. 	 . . 

e) 	 Estimular, permanentemente, o uso das estruturas públicas e priva~as, não só par~º,
\~ 	 .~ :~J 

~ 
cursos regulares, mas também para o treinamento e atualização de trabalhadoresépm 

vistas a inseri-los no mercado de trabalho, com mais condições~e competitivida~~\~
, 	 ' • ,;o \"" 

produtividade, possibilitando a elevação de seus níveis educacional: técnico e de rend~: 
1'",

(CP-MP-LP) 

f) 	 Articular a oferta de Educação Profissional com a Educação de Jovens e Adult~~! 

proporcionando condições de desenvolvimento de escolaridade, objetivando a conclu$ãQ 
da Educação Básica. (CP-MP-LP) . .', ';,' 

~~ ! 

?ª 
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VII- FINANCIAMENTO E GESTÃO 

7.1 - Diagnóstico 

Todos os brasileiros, independente da idade, têm o direito público subjetivo de cursar o 

Ensino Fundamental completo, de oito ou nove anos. Dos 6 aos 14 anos, ele é obrigatório 

também para as famílias. Já, quanto à Educação Infantil, é dever constitucional do município 

oferecê-Ia a quantos a demandarem. 

O Brasil é uma República Federativa, composta por entes federados em níveis feder~i: 
,-;" 

estadual e municipal. Quanto à educação pública, segundo o Art. 205 da Constituição, a Lei ~.~ 

9.394 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), de 1996, que fixa sua$ 
,'-- ,.;)~:}

diretrizes e bases, distribui o dever de atendimento na seguinte conformidade; 

,/ Educação Infantil: Municípios; 

,/ Ensino Fundamental: Estados, Municípios e Distrito Federal; 

,/ Ensino Médio: Estados e Distrito Federal; 

,/ Educação Superior e Profissional: União, Estados e Distrito Federal. 

Todos os entes federados têm capacidade, regulada por leis, de cobrar tributos dali 
.>.' 

pessoas físicas e jurídicas para atender às necessidades da população, por meio de seus serviç6~ 
públicos. Os tributos, por sua vez, são gêneros que englobam, pelo menos, quatro espécie,: 

impostos, taxas, contribuições sociais e contribuições de melhoria. A educação é financiac:f~, 

basicamente, por impostos. 

Atualmente, a educação pública tem como fontes de financiamento, segundo o Art. eQ ga 
~ < . ,'O.' - ,:,;-'; ~~;":~ 

LDBEN: ','/'" 

I - receitas de impostos próprios da União, dos Estados, dQ Distrito Federal e dOEi 
, . -, : ~'c.' - • 

I,,. 

Municípios; 

" - receitas de transferências constitucionais e de outras transferências; 

111 - receita do salário-educação e de outras contribuições sociais; 

IV - receita de incentivos fiscais; 

V - outros recursos previstos em lei. 

O Art. 69 da LDBEN, que regulamenta o Art. 212 da Constituição, dispõe que a União 

aplicará. anualmente, nunca menos de dezoito por cento. Os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, vinte e cinco por cento, ou o que consta nas respectivas Constituições ou Leis 

Orgânicas, da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais, f"\~ 
manutenção e desenvolvimento do ensino público. O repasse dos valores referidos ocorrerª, $9 

" "c;::·.~~" 
'" ,'-- v:,~,~ :", , 
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órgão responsável pela educação e o atraso da liberação sujeitará à responsabilização civil e 

criminal das autoridades competentes. 

Os impostos e transferências vinculadas à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

(MOE) são: 

I. 	 O Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que é a principal receita da maioria dos 

municípios brasileiros; 

11. 	 Transferências de IPI - Exportação e dos recursos da LC 87/96 (Lei Kandir) são 

relativamente pequenas e dependem do dinamismo econômico e da inserção do município 

na economia internacional. 

111. 	 As transferências dos 25% de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços~, 

destinadas aos municípios, baseiam-se em alguns critérios redistributivos, mas o qu~ 

prevalece é o índice de participação na própria arrecadação. 
,"; 

IV. 	 Semanalmente, os municípios recebem o percentual vinculado à MOE dos 50% de IPVA 
~ ">~.": 

repassados, mensalmente, pelos Estados a seus Municípios. 

.,' 
As verbas da educação são insuficientes para suprir as necessidàdes dos mUfliçlpiº" 

porque algumas práticas limitam a receita potencial de recursos para a éducação: son~g~ç~~; 
. ")'::'".i","" 

decorrente de empresas que deixam de pagar Imposto de Renda (IR) e IPI, pessoas físicas ql.le
:.,.- '~',' 

fazem de tudo para deduzir seus impostos devidos, a população que não exige nota fiscal, ehtr~ 

outras; isenção, em nome de incentivos fiscais para empresas e desvios, quando do impost~ 

arrecadado, o percentual vinculado à MOE não é aplicado em educação. 

Quase todos os recursos para a MOE provêm dos impostos vincylados, mas, além deles, 
,. 	 '" ;-'/f:' 

existem as contribuições sociais, conforme segue: 
,/-

I. O salário-educação que foi criado em 1965 e sua arrecadação s~ dá nas empresa~!p~r 

meio da aliquota de 2,5%, paga pelos empregadores, incidente ~obre a folha d~j· 8~US. 
<'_ 	 .'c •• ;":'~;~/?".';) 

empregados. 

11. 	 A receita divide-se em três partes: uma fixa, de 40% dos recursos, que a União usa p~rét 
programas de apoio ao ensino: livros didáticos, capacitação de educadores, djnheirod;r~âi

. ' -,-~.;' 

na escola, entre outros; e duas variáveis, para os governos estaduais e municipais, d~ 

60%. que lhes são redistribuídos, segundo o número de alunos e que são investidos em 
'o. '! 

equipamentos, materiais didáticos, construção e reformas de prédios escolares, entre 

outros. 

111. 	 A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - parte dela 

destinada ao Programa de Alimentação Escolar. 

..gQ 
..~.•.. J 
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Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB). 

o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB)é um fundo de natureza contábil, instituído pela lei 

11.494/2007 em 20 de junho de 2007. 

Essa implantação ocorrerá de forma gradual, alcançando a plenitude em 2009, quando o 
, 

fundo estará funcionando com todo o universo de alunos da Educação Básica pública presencial e 

os percentuais de receitas que o compõem terão alcançado o patamar de 20% de contribuição. 

Desde a promulgação da Constituição de 1988, 25% das receitas dos impostos ~ 

transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios encontram-se vinculados à educaçãq. 

/"' Com a Emenda Constitucional n.o 14/96, 60% desses recursos da educação passaram a ser 
"'t-..' 

subvinculados ao Ensino Fundamental (60% de 25% = 15% dos impostos e transferências), sendQ 
,..'/_~.:',7': 

que parte dessa subvinculação de 15% passava pelo Fundo de Manuteqção e Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental (FUNDEF), cuja partilha dos recursos, entre o ç3overno Estadual e ~~'~J~ 
.- )'r\'::' 

municípios, tinha como base o número de alunos do Ensino Fundament~l, atendidos em ca~êl 
-.;:~' .~.;/.': 

,.',:rede de ensino. 

Com a Emenda Constitucional n.o 53/2006, a subvinculação das receitas dos impostos e 
:..-'. '-/ ~Ij 

transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios passaram para 20%, e sua utilízaçã~ f~! 

ampliada para toda a Educação Básica, por meio do FUNDEB, que promove a distribUiçãoqp, 

recursos, com base no número de alunos da Educação Básica pública, de,;;lcordo com dado~cfÓ 
. ,", .' ,~:'-~-: 

último Censo Escolar, sendo computados os alunos matriculados nos respectivos âmbito~ :~~ 
atuação prioritária (Art. 211 da Constituição Federal). Ou seja, os Municípios receberãÔ""":Ó~ 

"; -":." 
,--

recursos do FUNDEB, com base no número de alunos da Educação Infantil e do EnsinÔ 

Fundamental e os Estados, com base nos alunos do Ensino Fundamental e Médio, observada'Q 

seguinte escala de inclusão: Alunos do Ensino Fundamental regular e especial: 100% a parti~ ~~ 
2007; Alunos da Educação Infantil, Ensino Médio e EJA considerados: 33,~3% em 2007; 66,6S% 

em 2008 e 100% a partir de 2009. "; ':J~: 
Da mesma forma, a aplicação desses recursos, pelos gestores.~staduais e mUl1icip~i~,,- - ->:; ;-.~; .', 

deve ser direcionada, levando-se em consideração a responsabilidade constitucional que deljrnit~ 
. ',', 

a atuação dos Estados e Municípios em relação à Educação Básica. 

Os recursos do FUNDEB, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, a partir do 3° 

ano de implementação, serão compostos por 20% (vinte por cento) das seguintes fontes de 

receita: t~ ~ 
'~1 

.. '. ~: 
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I • imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos previsto 

no inciso I do caput do art. 155 da Constituição Federal; 

11 - imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação previsto no inciso 1\ do 

caput do art. 155 combinado com o inciso IV do caput do art. 158 da Constituição Federal; 

111 - imposto sobre a propriedade de veículos automotores, previsto no inciso 111 do caput do 

Art. 155, combinado com o inciso 111 do caput do art. 158 da Constituição Federal; 

IV· parcela do produto da arrecadação do imposto que a União eventualmente instituir nQ 

exercício da competência que lhe é atribuída pelo inciso I do caput do art. 154 da Constituição
:'(. 

Federal prevista no inciso 11 do caput do art. 157 da Constituição Federal: 

V - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade territorial rural, 

relativamente a imóveis situados nos Municípios, prevista no inciso II do caput do art. 158 da 

Constituicão Federal; 

VI - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualqLl~r. 

natureza e do imposto sobre produtos industrializados devida ao Fungo de Participaçã9';~~'
"_~> ,:.: > '. );',", :,~ ',:~:.' t~~ ~:í 

Estados e do Distrito Federal - FPE e prevista na alínea a do inciso I do caput do art. 15a'9il 
:,:: .:~:,: " :""'<.'J ,\";.,~:;:t:' 

Constituição Federal e no Sistema Tributário Nacional de que trata a Lei nO 5.172, de25/~,~ 

outubro de 1966; 

VII - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualqu~r 
.,' ; : ~ 

natureza e do imposto sobre produtos industrializados devida ao Fundo de Participação do, 
Municípios - FPM e prevista na alínea b do inciso I do caput do art. 159 da Constituição FederarJ 

no Sistema Tributário Nacional de que trata a Lei nO. 5.172, de 25 de outubro de 1966; ;;,~i 
VIII - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados devid, 

aos Estados e ao Distrito Federal e prevista no inciso 11 do caput do art. 159 da Constituiçãg 
-' '.': 

Federal e na Lei Complementar nO 61, de 26 de dezembro de 1989; e ;'1' 

IX - receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos previstos r'l~ste artigo, bem ~ní9 
.','. "' , ;~, 

juros e multas eventualmente incidentes. 

Além desses recursos, ainda compõe o FUNDEB, a título de complementação,' um~ 
, ."., .. 

parcela de recursos federais, sempre que, no âmbito de cada Estado, seu valor por alunol1ãQ 
'. ",-,~,< .~ 

alcançar o mínimo definido nacionalmente. 

A distribuição de recursos que compõem os Fundos, no âmbito de cada Estado e do 

Distrito Federal, dar-se-á, entre o governo estadual e os de seus municípios, na proporção do 

número de alunos matriculados nas respectivas redes de Educação Básica pública presencial. 

Para os fins da distribuição dos recursos, serão consideradas exclusivamente as matrículas 

presenciais efetivas, conforme os dados apurados no censo escolar mais atualizado, realizado, ~ 
.~, ~ ,'" 

Y',. ".4 ,'.6i 
• ;, -",: '~;' 1, 

Av, Paschoal Guzzo, N°. 1065 - FONE (Oxx17) 3637-1123 - FAX 3637·1146 -CEP:15355-00b ../ 
CNPJ (MF) N°. 45.746.11210001-24 e-mail: prefeilura@guzotandia.sp.gov.br 



(Prefeitura 9dunicipaCde quzoCântfia 

"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho" 

ESTADO DE SÂO PAULO 

anualmente, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, 

considerando as ponderações aplicáveis. 

A Lei nO. 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o FUNDEB, estabeleceu o 

prazo de 14 anos, a partir de sua promulgação, para sua vigência. Assim, esse prazo será 

completado no final de 2020. 

Atualmente os recursos do FUNDEB destinam-se ao financiamento de ações de 

manutenção e desenvolvimento da Educação Básica pública, independentemente da modalidadc;t 
.":. 

em que o ensino é oferecido (regular, especial ou de jovens e adultos), da sua duração (Ensi09 

Fundamental de oito ou de nove anos), da idade dos alunos (crianças, jovens ou adultos); do 
, ~~: 

turno de atendimento (matutino e/ou vespertino ou noturno) e da localização da escola (zonâ 
''''; 

urbana, zona rural, área indígena ou quilombola), observando-se os respectivos âmbitos 'd~ 
r-. 

atuação prioritária dos Estados e Municípios, conforme estabelecido nos § 20 e 30 do Art. 211 cÍ~ 
Constituição. 

O mínimo de 60% dos recursos do FUNDEB deverá ser utilizado na remuneração dos 
,';, ."(;~ ~':o(::. 

profissionais do magistério da Educação Básica pública e o restante dos recursos em outrài 

despesas de manutenção e desenvolvimento da Educação Básica pública, ': ,"C, 

, ~, ' 

Gestão orçamentária da educação 

O orçamento público é um documento legal em que são expressos a previsãg q~ 

arrecadação das receitas e o planejamento de sua alocação nos programas e ações que serã~ 
"2 ";; "\ _./.~: 

implementados pela administração municipal, para atender às necessidades da coletividade. 

As leis que estabelecem o ciclo de planejamento e gestão do orçamento dQ
,,-

denominadas: 

I. Plano Plurianual (PPA) 

Abrange três anos do mandato do governante eleito e o primeiro ano do goverpq 

seguinte, devendo discriminar os programas e as ações que o governo pretende implementar, ~ 
montante relativo aos dispêndios de capital, as metas físicas por tipo de'J.1fograma e ação, ~I~é.~ 

,"~.':! .: : ."<"';:,'~ 

das despesas de caráter continuado. Os processos de priorização e:ações ocorrem entr~ 'q 
prefeito, secretários e servidores e no âmbito do Legislativo que tem a incumbência de anali~a~; 
emendar, votar e autorizar a execução do PPA. 

11. Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

Nela são determinados os parâmetros, as metas e as prioridades que deverão nortear a 

elaboração do projeto de lei orçamentária para o exercício subseqüente. 

111. Lei Orçamentária Anual (LOA) eQ0.·
·l 
~ 
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É elaborada pelo poder executivo, conforme as diretrizes aprovadas na lDO e estabelece 

a previsão de despesas e receitas para o exercício seguinte. 

Após a publicação da LOA, os órgãos e entidades que compõem a administração pública 

estarão autorizados a dar início à execução orçamentária que deve seguir as etapas de 

programação. licitação. empenho, liquidação e pagamento. 

A avaliação da execução das ações e dos recursos previstos no orçamento tem a funç~p 

de controlar os gastos realizados pelo governo e monitorar os dispêndios efetuados PCJ,!~" 

administração pública. Esse controle da execução orçamentária deve s~r realizado tanto 'P~I~; 
y '~~',:"~ 

órgãos de controle interno, quanto externos, além da fiscalização, que deve ser exercida p~IA 
" '"".>, 

sociedade. Os Conselhos Municipais de Educação, Conselhos de Acompanhamento do FUN[)E~ 
'. 

e o Conselho de Alimentação Escolar têm importante tarefa quanto à avaliação e ao controle d~ 
.-- . ;:', 

execução orçamentária da educação. 

A formulação dos objetivos e metas do Plano Municipal de Educação (PME) e sua 
implementação devem guardar estreita sintonia com aqueles estabelecidos no PPA do municíPib:) 

A educação tem importante papel no desenvolvimento local, havendo um potenci~1 

imenso de articulação entre o setor educacional e o setor produtivo dos mynicípios. É responsá"'i 
" ' 4'! _.~ 

por quase metade dos empregos formais e os profissionais da educaçãQ recebem, em conjuntQ'; 
.'< • f:·'~·; 

parte expressiva de toda receita municipal. Atua em programas de c9mpras governamer)~~i~! 
destinadas ao mobiliário escolar, merenda, uniformes, entre outros. Na ár~~ de serviços, destaqá,:, 

se a atividade de transporte escolar que deve gerar uma demanda por ref~rm~s e conservaçl~a~ 
estradas rurais. Dinamiza o comércio, a partir de compras governam~~t~is e pelo PC;~~f d~ 

-'.,' ".("",<' ':.",~-':' 

compra dos profissionais da educação. Muitos municípios têm incentivado a agricultura or9~nIG~ ~ 
familiar, relacionando-a com o fornecimento de produtos para a merenda escolar. Outraá}~ª

r-

potencial é a de eventos, quando se organizam programas de educação continuada. . 

O setor educacional pode dar uma expressiva contribuição nos processos de democracia 

e do desenvolvimento local, como na elaboração do Plano Diretor, no orçamento participativo e no 

controle social exercido por conselhos. Investir em participação social na educação implica em 

mudanças na qualidade das instalações escolares, nas relações entre a ~$cola e a comunjd~çle,
::.' ~ , ", ';' f,. 

nos benefícios diretos às crianças e aos adolescentes, como o aces~9a material, uniforl'líel 

escolares e atividades culturais complementares. 

Os conceitos de quantidade (acesso) e qualidade (permanência e sucesso) são fundidos 
":'t: 

em torno do conceito de qualidade social, ou seja, é preciso que o acesso se dê também aO. 

conhecimento, que a permanência seja prazerosa e que o sucesso seja universal e não apenas 

para alguns que têm a sorte de concluir o Ensino Fundamental. Assumir compromissos com a 

qualidade social demanda planejar e gerir a educaç/lo de outra maneira, distinta do ativism; e d~ J 
. . ... B+M 
~ 
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./"""' 

resposta, de curto prazo, a problemas de longo prazo. Nao significa, somente, aportar novos 

recursos, como também ter um novo olhar sobre a funçao social da educaçao. No financiamento 

da educaçao, os recursos deverao estar onde está o discurso de qualidade social de educaçao, 

associado a um esforço real de investir na açao pedagógica, a partir da demanda da populaçao 

por educaçao. 

Não basta planejar a educaçao. É preciso fazê-lo com um olhar iluminado pela demanda 

social imediata e futura. Não basta ter esse olhar, se a ele não for acrescentado o recurso e se, ao 

recurso, nao forem agregados o controle e a participação social. O financiamento precisa s~r 

planejado, conforme os conceitos de acesso, permanência e sucesso, integrando-os e relendQ-Q~1 

a partir do desenvolvimento social e da garantia dos direitos humanos. ' ,;'"i 

Financiamento e gestão da educação em Guzolândia 

No município de Guzolândia, considerado de pequeno porte, com orçamento limitado! 

faz-se necessário planejar, com rigor, onde e como aplicar os recursos destinados à educaçã9., 

conforme os preceitos legais e objetivando a qualidade social da educação dos cidadãos. 

Estamos numa fase de transição em relação ao financiamento e gestao dos recursosd~ 

educação, FUNDEB, fundo que, atualmente, contempla a Educação Básica. Com as mudan~~'~ 
serem implantadas nos próximos anos, o FUNDEB passará a financiar também a educClç~9 

infantil e o ensino médio, Trata-se de uma mudança significativa para o ll1unicípio, uma ~~('~Ü~ 
esses recursos vão manter toda a rede de Educação Infantil, o ensino Fundamental e o Ênêih6 
Médio. 	 . ......\.? 

Com a implantação do FUNDEB, mudou a forma de gerir os recursos da MDE ~ dq 
~. . ,. 

Salário-Educaçao, que devem ser utilizados na Educação Básica, onde houver carêncjª~ .. ~ 

necessidades. Até então, 15% dos recursos da MDE e totalidade dos recursos do Sàlá'r;~~ 
~,' ;'. -, "'::~. ;, 

Educação eram utilizados no Ensino Fundamental. 

Devemos ressaltar a importância dos conselhos de acompanhamento e da fiscalizaçAg 
. 	 , .. -- ,',' 

dos recursos que têm contribuído e qualificado a gestão orçamentária da educaçao. 

7.2 • Objetivos e metas 

a) Estabelecer mecanismos que assegurem o cumprimento da LDBEf':l (art. 70 e 71), qu~ 
.;

definem os gastos admitidos e não admitidos, como manutençao e desenvolvimento do 

ensino. (CP-MP-LP) 

b) 	 Estabelecer parcerias públicas com os governos estadual e federal, para garantir'q 

transporte escolar, alimentação escolar, livro didático, material did~tico e outros b~"efí9!Qi 

para os educandos. (CP-MP-LP) , ·~l&?· 
.~(j~ j 
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c) Garantir, entre as metas dos Planos Plurianuais vigentes, nos próximos dez anos, a 

previsão do suporte financeiro às metas constantes do PME. (CP-MP-LP) 

d) Incrementar recursos para o atendimento escolar específico às crianças na Educação 

Infantil. (CP-MP-LP) 

e) Aumentar recursos destinados à Educação Especial, viabilizando parcerias com órgãos 

públicos e com setores da sociedade civil. (CP-MP-LP) 

f) Estabelecer uma política de descentralização, mediante repasses de recursos aos 
" estabelecimentos escolares municipais. (MP-LP) . 

g) Investir em atividades de formação continuada para os profissionais que trabalham nA 
" ;";"-::' 

setor da educação. (CP-MP-LP) 

h) 	 Assegurar mecanismos de fiscalização e controle que garantam cumprimento rigorosQQO 

artigo 212 da Constituição Federal, em termos de aplicação dos percentuais mínio\~;; 
vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino e do artigo 70 da LDBEN:êm 

_'to, 	 ~~. - ':J/':~-' 

termos do que pode ser considerada despesa de manutenção e desenvolvimento~p 

ensino. (CP-MP-LP) 	 J, 

i) Melhorar as condições de trabalho e de remuneração para os profissionais de educação, 

observando critérios previstos no Plano de Carreira do Magistério, (CP-MP-LP) 

j) Aperfeiçoar o regime de colaboração entre o sistema estadual e a rede municipal ,~~ 

ensino, compartilhando responsabilidades, a partir do que estabelElpe a legislação pr6pfi~ 
, 	 ';>'.:\);'51 

e o PNE. (CP-MP-LP) 	 ..... 

•~;< 	 ',".:"J>!' ;"'. f'/ I",: ,-" ~ 
k) Dinamizar, na rede municipal de ensino, a participação da comunicfade escolar, dad~~ ~4ª 


importância para a melhoria da qualidade do ensino. (CP-MP-LP) , - '" 


I) Aplicar recursos para informatizar as escolas e a Departamento fv1unicipal de Educa~o, 

.' ,:,,'.. ~ ; 

interligando-as, buscando maior eficácia na administração escolar. (CP-MP-LP) , , 

m) 	Estimular a participação efetiva da comunidade escolar nas fases de elaboração ~ 

acompanhamento do orçamento do município, integrando os con~elhos da educação, 

comparecendo a audiências públicas e, assim, democratizando a ,g~stãO financeira CiO.,.'\. 

recursos da educação. (CP-MP-LP) 

tré ~ 
~, '~ 

/!~, ',', 
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VIII - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO 

Para que o Plano Municipal de Educação de Guzolândia atinja seus objetivos e metas 

nos respectivos prazos, foi criada a Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Plano, com as 

funções de avaliar e controlar as ações executadas pelo poder público, até o ano de 2021. Esta 

Comissão é composta pelos seguintes membros: 

.;' 	 Representante do Poder Executivo, preferencialmente o (a) Diretor (a) Municipal d~ 

Educação; 


.;' Representante do Poder Legislativo; 


.;' Representantes dos conselhos: 


Conselho Municipal de Educação; 


Conselho de Alimentação Escolar; 


Conselho de Acompanhamento do FUNDES . 


.;' 	 Representantes de diretores, coordenadores, professores, funcionários, pais de alunQ~ ~ 

alunos de cada nível e modalidade de ensino. 

o processo de acompanhamento e avaliação do plano será realizado a cada dois an03, 

sendo a primeira avaliação em dezembro de 2013, até o ano de 2021, através da realizaçao'~~
~:,'~ ;;~~: 

Conferências Municipais de Educação. 

Nos anos de 2013, 2015, 2017, 2019 e 2021, serão realizadas Conferências Municipais 
) 	 ",,', ',:,:: :;". 

de Educação, com a participação de toda a comunidade escolar, sociedade civil e represel1târif~~ 
• ',:".<.';"'.1"".;: 

dos poderes legislativo e executivo. 	 ("i 

Cláudio Roberto da Sijva Lulio 
Assessor Jurí 

27 de março d~ 2012. 

:lÁ-/ 
simara tasca 

Adm. e Financeiro 

Guzolandla, por aflxaçao no Quadro detE.f1ffAfS-t:ta DATA SUPRA. 
A' Re~istra"q,ç 9m livro próprio e Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal d~ 

. 
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