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APRESENTAÇÃO

A construção do Plano Municipal de Educação é um passo muito importante
para o município de Sebastianópolis do Sul. Não é meramente um projeto ou soma de projetos
da educação da rede municipal, é definir metas a serem atingidas num prazo de dez anos e
descrever as estratégias que serão usadas para chegar lá. E para que as coisas aconteçam, é
preciso um bom planejamento, a presença e a participação das pessoas interessadas no bom
andamento da Educação.

Waldomiro Meneguini
Prefeito Municipal
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MENSAGEM DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O Plano Municipal de Educação é uma política educacional. Um conjunto
de reflexões, de intenções e de ações que respondem as demandas reais da educação no
município, centradas em metas e estratégias a serem atingidas num prazo de 10 anos.
Assim, espera-se que, pelo PME, seja instaurada uma cultura de
planejamento democrático, científico e sistêmico, que envolva todos os cidadãos em
realizações pessoais e comuns cada vez mais qualificados.
Nilza Aparecida Curti Caneguim

"... à medida que avançamos para a terra desconhecida do amanhã, é melhor ter
um mapa geral e incompleto, sujeito a revisões e correções, do que não ter mapa algum".

Alvim Toffler
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1.

INTRODUÇÃO

A elaboração do Plano Municipal de Educação, em Sebastianópolis do Sul,
integra o conjunto de compromissos assumidos com o atendimento do direito à educação na
agenda pública da atual gestão, instaurando, de imediato, um diálogo com os diversos setores
da sociedade que se articulam em torno da defesa dos direitos humanos.
Com isto, possibilitou, na visão contemporânea de tais direitos, um
instrumento de controle social das políticas públicas, reafirmando desde o primeiro momento,
a pretensão de empoderamento da população, que inspira o texto da Carta Magna a partir de
1988.
Art.1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático do
Direito e tem como fundamentos:
a soberania;
a cidadania;
a dignidade humana;
(...) Parágrafo único. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.
O Plano Municipal de Educação trata de educação no âmbito Municipal,
expressando uma política educacional para todos os níveis, bem como as etapas e
modalidades de educação e de ensino. É um Plano de Estado e não somente um Plano de
Governo. Sua elaboração está preconizada no Plano Nacional de Educação - PNE, aprovado
pela Lei nº 13.005/2014, que em seu art. 8º declara: “Os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de educação, ou adequar os planos
já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas neste
PNE, no prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei”.
Obedecendo ao princípio constitucional de gestão democrática do ensino
público, preconizada na Constituição Federal Art. 206, Inciso VII, observando a gestão
democrática de ensino e da educação, a garantia de princípios de transparência e
impessoalidade, a autonomia e a participação, a liderança e o trabalho coletivo, a
representatividade e a competência, foi construído o presente Plano Municipal de Educação,
um plano decenal. Ele requereu, de todos nós, que dele participamos com clareza e
7

objetividade a respeito de qual educação queremos. Este processo de construção coletiva, com
a demonstração de um forte espírito democrático, nos enche de esperança e nos aponta para
um caminho em que a educação é alicerce para o desenvolvimento de uma sociedade plena.
O PME preconiza o que está posto no Plano Nacional de Educação. De
forma resumida, os principais aspectos norteadores abordados são: a universalização, a
qualidade do ensino, a formação e valorização dos profissionais, a democratização da gestão e
o financiamento da educação.
Inscrito neste contexto, o município identifica uma convocação para
construir mecanismos que obstruam qualquer iniciativa de transgressão de direitos,
fortalecendo “a luta nunca acabada” de constituição das identidades individuais e coletivas no
âmbito da democracia em nosso país. Em decorrência deste entendimento, compartilha a
avaliação dos limites e possibilidades do hoje e assume um pacto, estabelecendo condições
que são indispensáveis para transformar “o ainda impossível do presente”, no “possível do
amanhã”, concretizando, dessa forma, a dimensão instituinte do direito à educação escolar.

2.

OBJETIVOS E PRIORIDADES

O Plano Municipal de Educação considera a Educação como um direito, um
instrumento decisivo de desenvolvimento social e econômico, bem como fator relevante de
inclusão social, destacando como importante, neste processo, a valorização dos profissionais
da área. Com esses referenciais, e tendo também como referência o Plano Nacional de
Educação, procura contemplar os quatro grandes eixos de aprendizagem necessários no
mundo contemporâneo.
Concebendo o Plano Municipal de Educação como um Plano de Educação e
não como um Plano de Governo, e por isso, de responsabilidade de toda a sociedade, definese como objetivos e prioridades, aspectos macro-estruturais, que deverão responder às
demandas educacionais do município, relacionadas aos diferentes níveis e modalidades,
independentemente da instância de atuação (estadual, municipal, privada). Assim, é da
responsabilização de cada uma delas a atuação e criação de condições para a consecução das
metas diretamente a si relacionadas, utilizando como suporte, os aspectos legais definidos
pela Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB
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de 1996 e demais institutos legais que regulamentam a educação nacional. O alcance das
metas propostas são de responsabilidade conjunta das instituições governamentais e da
sociedade civil, conquanto este Plano vislumbra a transformação qualitativa nos índices
educacionais do município.
Os objetivos e prioridades aqui definidos para o Município precisam ser
desdobrados e adequados às especificidades do atendimento das diferentes instâncias que
compõem a Educação no Município.

3. DIREITO À EDUCAÇÃO E PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Uma das maneiras de entender a importância das políticas públicas é analisar sua
função estratégica e seu desenvolvimento em relação aos enfoques, instrumentos e mecanismos através
dos quais encontra soluções para determinado setor ou para si mesma. A partir deste ponto de vista, uma
política pública que se baseie na realização dos direitos da população parte do compromisso e da
obrigação adquirida pelo Estado de se responsabilizar pela oferta de contextos adequados para a
realização integral dos seres humanos (SALAMANCA, s/d, p.91)
As prefeituras têm um papel fundamental na garantia dos direitos dos cidadãos,
promovendo ações que possam envolver a comunidade local e o legislativo.
A comunidade internacional tem reconhecido e enfatizado, pelo processo de
globalização, o papel do poder local como sendo estratégico para o desenvolvimento de ações que
resultem em um respeito efetivo aos direitos da pessoa humana. (Ibid, p.97)

O recente debate para elaboração do Plano Nacional de Educação fez
emergir temas presentes em documentos internacionais, atualizando a memória dos
compromissos assumidos pelo Brasil. Além disso, observa-se no extrato acima que, uma vez
conquistados, os direitos devem ser atendidos constatando-se uma correlação entre direito e
obrigação, sendo o Estado considerado “único ator social” capaz de efetivar políticas
públicas, minimizar diferenças sociais, melhorando a qualidade de vida da população.
Considera-se que as determinações legais são instrumentos de que a
sociedade dispõe para exigir seus direitos, cujo cumprimento é dever da família, da sociedade
e do Estado. Esses direitos humanos são inerentes a todas as pessoas, são universais e gerais,
devendo ser atendidos sob a égide de critérios públicos e igualitários, cabendo, portanto, a
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todos, o dever de assegurá-los. Neste sentido, quando não são atendidos, os dispositivos legais
são fundamentais (exigibilidade) para acioná-los na justiça.
Arendt afirma que os direitos humanos “[...] não são um dado, mas um
construído, uma invenção humana, em constante processo de construção e reconstrução”.
(PIOVESAN et al. In: Lima Jr., 2004, p.64.). Como se vê, à mobilização permanente da
sociedade civil organizada para garantir os direitos já conquistados se impõe outra, a de
incorporar a estes direitos outros que surgem como fruto de novas e constantes conquistas no
campo do desenvolvimento social, científico e tecnológico. Há, pois, uma dinâmica na
conquista dos direitos, uma vez que inovações sucessivamente emergem como outros direitos
nas diversas áreas da vida humana (direito à alimentação, à saúde, à habitação, à educação,
etc.).
Assegurar a educação como direito humano é um dos fundamentos ao qual
o homem recorre, segundo Haddad e Graciano, “[...] buscando superar sua condição de
existência no mundo.[...] Outro aspecto importante e que fundamenta a educação como um
direito humano diz respeito ao fato de que o acesso à educação é, em si, base para a realização
dos outros direitos”. (2005, p. 55).
O reconhecimento da educação como propulsora do processo de
desenvolvimento pessoal e social exige mobilização para sua conquista como direito e para
sua consagração nos marcos regulatórios das diversas esferas governamentais. Nesta direção,
os movimentos sociais vêm lutando pelo delineamento de uma concepção de educação, pela
definição de princípios que fundamentem a garantia do atendimento desse direito, pelo
estabelecimento de parâmetros para o acesso e para manutenção da qualidade do ensino, pela
formação dos profissionais dessa área, e pela proposta de adoção de mecanismos de gestão
democrática pública, questões estas incorporadas à legislação brasileira.
A educação é um processo que se institui a partir da relação estabelecida
entre pessoas tratadas na condição de sujeitos, e os seus pares, o tempo, a natureza, a
sociedade geral. Assim sendo, a educação é uma relação social e ocorre no âmbito de uma
experiência de convivência. Neste sentido, a gênese e as finalidades da educação são
estabelecidas no campo da ética, entendida esta, como campo das relações entre cada um e os
outros, como pessoas conscientes, livres, solidárias e socialmente responsáveis. Assim sendo,
a educação escolar é compreendida como um movimento com duas dimensões. Uma delas é o
processo de apropriação do conhecimento já produzido pela humanidade e, neste particular, é
uma relação dos sujeitos no presente com o passado, buscando a resistência que impedirá a
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repetição da opressão e das injustiças do passado nos moldes do presente. A outra dimensão
desse movimento é a produção do conhecimento e, agora, a relação privilegiada também é
com o presente e o futuro – a utopia por inteiro. Dessas dimensões, emerge a razão de ser da
educação escolar: espaço pedagógico de constituição da identidade cidadã, que propicia a
experiência de remeter ao passado e, nos futuros sinalizados, fazer as escolhas do presente na
condição de sujeito. (SOARES, MARTINS e REZENDE, 2002).
Desse modo, a legislação brasileira assegura a efetivação dos direitos e a
sociedade, no campo educacional, tem avançado, como se observa nos textos legais, dentre os
quais: Constituição Federal de 1988 que recebeu várias Emendas dentre elas a de nº 59/2009,
mais recente, que ampliou a faixa de atendimento obrigatório, pelo Estado, que vai dos 4 aos
17 anos, na educação básica, que já está incorporada ao Art. 208 da referida Constituição; Lei
nº 9394/96 que define as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN); Lei nº 11.274
de 06.02.2006 que Institui o ensino fundamental de nove anos de duração com a inclusão das
crianças de 6 anos de idade. Brasília, 2006; Lei nº 11.494 de 20.06.2007; Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação – FUNDEB; além das contribuições da CONAE e do debate em torno do Plano
Nacional de Educação - Lei Federal 13.005/2014.
A Constituição Federal de 1988 (CF/88), denominada à época de sua
promulgação Constituição Cidadã, incorporou a questão do direito e o dever da família e do
Estado de garanti-lo.
Art. 205 - A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Na garantia desses direitos se estabeleceu princípios que defendem o
pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, o acesso ao ensino de qualidade que
assegure a permanência, com sucesso, do aluno na escola.
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (EC
nº 19/98 e EC º 53/2006):
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a
arte e o saber;
III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de
instituições públicas e privadas de ensino;
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IV – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V – valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma
da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e
títulos aos das redes públicas;
VI – gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII – garantia de padrão de qualidade;
VIII- piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação
escolar pública, nos termos da lei federal.
Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores
considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação do prazo para elaboração ou
adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
Corroborando a ideia mencionada anteriormente do direito como em
permanente construção, observa-se que a antiga luta para incorporar a educação infantil e o
ensino médio encontrou eco na Emenda Constitucional nº 59 de 2009, que alterou o Art. 208
do texto da CF/88, ampliando a obrigatoriedade do Estado atender a partir dos 4 anos até os
17.
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a
garantia de: (EC nº 14/96 e EC nº 53/2006 3 EC nº 59/2009)
I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete)
anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram
acesso na idade própria;
II – progressiva universalização do ensino médio gratuito;
III – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino;
IV – educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco)
anos de idade;
V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação
artística, segundo a capacidade de cada um;
VI – oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;
VII – atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por
meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.
12

§ 1º - O acesso ao ensino obrigatório
É necessário realçar a definição de atribuições, reconhecendo a autonomia e,
ao mesmo tempo, o regime de colaboração entre as esferas do poder público, na garantia do
acesso à educação escolar.
Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino (EC nº 14/96 e EC nº 53/2006
e EC nº 59/2009).
§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios,
financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional,
função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades
educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e
financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios.
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na
educação infantil.
§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente o ensino
fundamental e médio.
§ 4° Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração de modo a assegurar a
universalização do ensino obrigatório.
§ 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular.
O tema Plano Educacional é uma dos eixos do debate nacional desde a
década de 1930. O Manifesto dos Pioneiros da Educação é um exemplo disso. Foi dirigido ao
povo e ao governo, em 1932, e tinha como proposta a reconstrução educacional, que incluía a
elaboração de um plano com bases científicas e com sentido unitário. Sua repercussão, de
grande alcance, ensejou a incorporação de um artigo específico na Constituição Brasileira de
1934, que atribuía à União a incumbência de estabelecer um plano nacional de educação.
Uma longa trajetória foi percorrida desde então, pois, em que pese sua presença na Carta
Magna daquele ano e em todas as demais versões, apenas em 1962 o Ministério de Educação
e Cultura elaborou o primeiro Plano Nacional de Educação e, o então Conselho Federal de
Educação, o aprovou. Em 1965 esse Plano sofreu uma revisão cujo destaque foi a
descentralização que, por sua vez, estimulou a elaboração dos planos estaduais. Em 1966 foi
mais uma vez revisado e o chamado Plano Complementar de Educação alterou a distribuição
dos recursos financeiros da alçada federal. Apesar do estímulo à elaboração dos planos
13

estaduais, como já referido, isto não significou que os estados tenham participado de sua
produção na ocasião em que foram estabelecidos os Planos Setoriais de Educação, Cultura e
Desporto (PSECD), entre 1970 e 1984. A participação dos estados veio a acontecer apenas ao
ser elaborado o III PSECD, ocasião em que foram estabelecidas as prioridades regionais.
A compreensão do planejamento como recurso fundamental foi fortalecida
na CF/88 ao determinar:
Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração
plurianual, visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à
integração das ações do poder público que conduzam à:
I – erradicação do analfabetismo;
II – universalização do atendimento escolar;
III – melhoria da qualidade do ensino;
IV – formação para o trabalho;
V – promoção humanística, científica e tecnológica do País.
Na legislação que se seguiu à CF/88 encontra-se, por exemplo, a Lei Federal
n° 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente que trata de direitos fundamentais,
cuidando no Capítulo IV Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer, cujo Art.
58 em seu caput determina:
Art. 58 - A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o
trabalho (...)
Por sua vez, a LDBEN/96 reafirma no seu conjunto o que foi determinado
na CF/88, amplia e define aspectos, incorporando avanços advindos de Emendas
Constitucionais. Em seu Art. 1º explicita uma concepção de educação, no Art. 3º trata dos
princípios, o 4º define o dever do Estado com a educação escolar pública, o 5º trata do acesso
como direito público subjetivo e o 8º trata da organização dos sistemas de ensino e do regime
de colaboração.
Art. 1º - A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem
na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa,
nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.
§ 1º - Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve,
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias.
§ 2º - A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática
social.
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4.

A CONSTRUÇÃO DO PME: PONTO DE PARTIDA

Mediante o entendimento de que o conhecimento da realidade é a base para a
elaboração de um Plano Municipal de Educação consistente e coerente com a realidade em
que se insere, este tópico tem como objetivo introduzir a descrição da realidade educacional
do município de Sebastianópolis do Sul, a ser desenvolvida nos tópicos abaixo, visando
contribuir para o conhecimento e a reflexão da mesma, bem como para a identificação das
demandas e necessidades que nela se manifestam. Com este intuito, parte de uma breve
consideração acerca dos dados levantados pelos segmentos representados nesta Comissão,
como etapa essencial para a elaboração e implantação do presente Plano Municipal de
Educação de Sebastianópolis do Sul, seguido de um breve diagnóstico da realidade da
educação municipal, nos diferentes níveis e âmbitos, conforme orientação contida no
Documento norteador para elaboração de Plano Municipal de Educação, bem como das
diretrizes e metas estabelecidas para cada nível e modalidade educacional.

5.

ASPECTOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS E SOCIOECONÔMICOS.

Em 1905, quando Januário Alves
Ferreira doou 170 alqueires de terra para
a Diocese de São José do Rio Preto, o
povoado ficou conhecido por RIBEIRÃO
por estar situado a aproximadamente 500
metros do Córrego do Ribeirão, tendo sua
forma assemelhada a uma península por
estar cercada por córregos por três lados.
Como já dito, seu padroeiro é São Sebastião, reverenciado todos os anos no dia 20 de janeiro.
O fundador, Seu Januário, possui aproximadamente 2000 alqueires de terras
no Município, tendo a lavoura de cereais e criação de gado como atividades principais, hoje a
Praça da Matriz leva seu nome em agradecimento aos relevantes serviços. Em 1953, através
de Lei Estadual 2456/53 de 31/12/1953 foi criado o distrito de Paz de Sebastianópolis do Sul.
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Januário Alves Ferreira nasceu aos 18 de setembro de 1866, filho de José
Alves Ferreira e Imbilina de Souza, foi casado com a Senhora Maria Jacinta de Jesus, com
quem teve 14 filhos, faleceu no dia 13 de abril de 1948 na cidade de Monte Aprazível.
Em 1956 o vilarejo foi elevado à categoria de Distrito, pertencente ao
município de Monte Aprazível, permanecendo assim até o dia 28 de fevereiro de 1964,
quando foi municipalizado tornando-se autônomo em seu destino.
Nesta data, por intermédio da Lei Estadual 8.092, foi elevado a condição de
município, por esforço do Sr. Frederico Raia, vereador da época, sendo primeiro prefeito, a
cidade conta hoje com diversas obras em seu nome em reconhecimento aos seus esforços.
Sebastianópolis do Sul teve origem de seu nome em São Sebastião
(Padroeiro da Cidade), Polis (cidade) do Sul (para diferenciar de outra Sebastianópolis
existente no estado do Rio Grande do Norte).
A cidade originou-se com a construção de uma capela coberta de palha no
centro da gleba de terra doada. Depois tivemos a construção de uma Igreja, já em alvenaria e
um coreto, que servia para realização de eventos e festividades, entre eles o mais destacado
eram as quermesses em louvor a São Sebastião, servia ainda de ponto de encontro para que os
jovens pudessem ouvir musicas, por ser o único local na cidade que contava com serviço de
alto-falante um feito excepcional para a época.
Durante o processo de urbanização Sebastianópolis contava com um
crescimento muito tímido, pois pouco oferecia para que as pessoas deixassem a zona rural e
viessem para a cidade, onde o comércio era muito pequeno, com poucos comerciantes,
podemos observar por ser totalmente desprovida de habitações conforme fotos.
Então, os primeiros moradores foram construindo suas casas em volta a
capela, formando assim o centro da cidade, onde permanece até os dias de hoje.
5.1 Dados Geográficos do Município
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Dentre os acidentes geográficos destaca-se o Rio São José dos
Dourados, afluente do Rio Grande, que dista de 12 a 18 km da sede do município, sendo ainda
o único rio existente no município. O município está localizado na região Noroeste do Estado
de São Paulo, a uma distância de 506 km da Capital Paulista. Limita-se com os seguintes
municípios: Monte Aprazível, Tanabi, Cosmorama, Votuporanga e Nhandeara.
Com o Município de Votuporanga começa no Rio São José dos
Dourados, foz do córrego do Encachoeirado, sobe por este rio até a foz do córrego do Prata.
Com o Município de Cosmorama começa no Rio São José dos Dourados, Foz do Córrego do
Prata, sobe por aquele até a foz do córrego do Carrilho. Com o Município de Tanabi começa
na foz do Córrego do Carrilho, seguindo pelo Rio São José dos Dourados até a foz do córrego
da Fortaleza.
Com o Município de Monte Aprazível começa na foz do Córrego da
Fortaleza, seguindo pelo Rio São José dos Dourados, pelo qual sobe até a foz do Córrego do
Retiro, sobe por este córrego até sua cabeceira no espigão mestre São José dos DouradosTiete, segue pelo espigão-mestre até a cabeceira setentrional do Córrego do Pauã ou Virgilato.
Com o Município de Nhandeara começa no espigão-mestre cabeceira
setentrional do Córrego do Pauã ou Virgilato, segue pelo espigão-mestre até cruzar com o
divisor Ribeirão-Bonsucesso à esquerda, e com os córregos do Ribeirão, do Varjão, do
Mendes e do Encachoeirado a direita, segue por este divisor até a cabeceira sudo-ocidental do
Córrego do Encachoeirado pelo qual desce até sua foz no Rio São José dos Dourados, onde
tiveram inicio estas divisas.

5.2. Caracterização Física
Região Administrativa de São José do Rio Preto

Região de Governo de Votuporanga
Aniversário ...................

28 de fevereiro

Santo Padroeiro ............

São Sebastião

Prefeito .......................

Waldomiro Meneguini - PMDB

Presidente de Câmara ..

Tiago Rodrigo Fulioto - PROS

Território e População

Ano

Municipio

Area

2014

168,08
17

População

2014

3.154

Densidade Demográfica (Habitantes/km2)

2014

18,76

2014

1,03

Grau de Urbanização (Em %)

2014

81,10

Índice de Envelhecimento (Em %)

2014

111,41

População com Menos de 15 Anos (Em %)

2014

15,57

Razão de Sexos

2014

100,64

População com 60 Anos e Mais (Em %)

2014

17,34

2012

12,95

2012

47,85

Taxa de Mortalidade Infantil (Por mil nascidos vivos)

2012

50,00

Taxa de Mortalidade na Infância (Por mil nascidos vivos)

2012

50,00

2012

-

2012

3.522,50

2011

2,86

2011

82,86

Partos Cesáreos (Em %)

2011

100,00

Nascimentos de Baixo Peso (menos de 2,5kg) (Em %)

2011

17,14

Gestações Pré-Termo (Em %)

2011

11,43

2010

42

2010

83

2010

83

2010

0,773

Taxa Geométrica de Crescimento Anual da População –
2010/2014 (Em % a.a.)

Estatísticas Vitais e Saúde
Taxa de Natalidade (Por mil habitantes)
Taxa de Fecundidade Geral (Por mil mulheres entre 15 e 49
anos)

Taxa de Mortalidade da População entre 15
e 34 Anos (Por cem mil habitantes nessa faixa etária)
Taxa de Mortalidade da População de 60 Anos e Mais (Por
cem mil habitantes nessa faixa etária)
Mães Adolescentes (com menos de 18 anos) (Em %)
Mães que Tiveram Sete e Mais Consultas de Pré-Natal (Em
%)

Condições de Vida
Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS –
Dimensão Riqueza
Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS –
Dimensão Longevidade
Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS –
Dimensão Escolaridade
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM

18

Renda per Capita (Em reais correntes)
Domicílios Particulares com Renda per Capita de até 1/4 do
Salário Mínimo (Em %)
Domicílios Particulares com Renda per Capita de até 1/2
Salário Mínimo (Em %)

2010

706,16

2010

2,27

2010

9,29

2010

8,33

Educação
Taxa de Analfabetismo da População de 15 Anos e Mais (Em
%)

População de 18 a 24 Anos com Ensino Médio Completo (Em 2010

79,28

%)
Habitação e Infraestrutura Urbana
Coleta de Lixo – Nível de Atendimento (Em %)

2010

100,00

Abastecimento de Água – Nível de Atendimento (Em %)

2010

99,39

Esgoto Sanitário – Nível de Atendimento (Em %)

2010

99,27

5.3 Emprego e Rendimento

Conforme dados do último Censo Demográfico, o município, em agosto
de 2010, possuía 1.736 pessoas com 10 anos ou mais de idade economicamente ativas,
sendo que 1.634 estavam ocupadas e 102 desocupadas. A taxa de participação ficou em
64,4% e a taxa de desocupação municipal foi de 5,9%.
No tocante à taxa de desemprego, o gráfico abaixo fornece indicativos de
maneira comparativa:
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A distribuição das pessoas ocupadas por posição na ocupação mostra que
57,7% tinham carteira assinada, 20,0% não tinham carteira assinada, 13,8% atuam por
conta própria e 2,7% de empregadores. Servidores públicos representavam 4,8% do total
ocupado e trabalhadores sem rendimentos e na produção para o próprio consumo
representavam 1,0% dos ocupados.

Das pessoas ocupadas, 1,2% não tinham rendimentos e 20,4% ganhavam
até um salário mínimo por mês.
O valor do rendimento médio mensal das pessoas ocupadas era de R$
1.171,31. Entre os homens, o rendimento era de R$ 1.445,13 e entre as mulheres de R$
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828,36, apontando uma diferença de 74,46% maior para os homens.
Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o mercado de
trabalho formal do município apresentou, por seis anos, saldo positivo na geração de novas
ocupações entre 2005 e 2012. O número de vagas criadas neste período foi de 1.493. No
último ano, as admissões registraram 501 contratações, contra 844 demissões.

O mercado de trabalho formal em 2010 totalizava 4.339 postos, 632,9%
a mais em relação a 2004. O desempenho do município ficou acima da média verificada
para o Estado, que cresceu 38,8% no mesmo período.

5.4 Economia
Entre 2005 e 2010, segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) do
município cresceu 75,4%, passando de R$ 31,5 milhões para R$ 55,2 milhões. O
crescimento percentual foi superior ao verificado no Estado, que foi de 49,2%. A
participação do PIB do município na composição do PIB estadual aumentou de 0,00% para
0,01% no período de 2005 a 2010.
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A estrutura econômica municipal demonstrava participação expressiva
do setor de Serviços, o qual respondia por 45,6% do PIB municipal. Cabe destacar o setor
secundário ou industrial, cuja participação no PIB era de 30,1% em 2010, contra 27,3% em
2005. Variação contrária à verificada no Estado, em que a participação industrial
decresceu de 27,3% em 2005 para 24,4% em 2010.

5.5 Produção Agropecuária
Quando analisamos os aspectos econômicos do município, é importante
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levar em consideração, dentre outros fatores, a sua capacidade de geração de renda através
de atividades nas áreas da pecuária e agricultura. No caso da pecuária, dados coletados da
Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE, referentes a 2011, apontam que as 5 (cinco)
principais culturas de rebanho local são as indicadas no gráfico abaixo:

Além do campo da pecuária, a supracitada pesquisa também fornece
dados acerca da área de agricultura local. Neste caso, foram coletados dados acerca das 5
(cinco) principais culturas de agricultura do município, divididas entre aquelas
permanentes e aquelas temporárias, conforme demonstrado no gráfico que segue:

Fonte: SEADE (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados)
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5.6 Transportes
O município possui apenas uma forma de transporte coletivo que é
prestado pela empresa Expresso Itamarati com viagens intermunicipais.
Embora o município não tenha um aeroporto em seus limites, sua
localização possibilita o acesso ao aeroporto de Votuporanga (trinta quilômetros,
aproximadamente) e também ao aeroporto de São José do Rio Preto (sessenta quilômetros,
aproximadamente).

5.7 Vias de Acesso

O mais importante acesso rodoviário a Sebastianópolis do Sul é através
da SP - Feliciano Sales Cunha que é a via de ligação entre vários os municípios (Poloni,
Monte Aprazível, São José do Rio Preto, Nhandeara, Floreal etc.).
Também possui uma vicinal asfaltada que faz ligação direta com o
município de Votuporanga
As demais vias de acesso ligam a zona rural à área urbana,

5.8 Sistema de Saúde
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o sistema de saúde do
município conta com um estabelecimento, conforme demonstrado na tabela abaixo.
Estabelecimentos de saúde
Variável

Sebastianópolis do Sul

São Paulo

Brasil

Federais

0

29

950

Estaduais

0

181

1.318

Municipais 1

5.640

49.753

0

8.365

42.049

Privados

Fonte: IBGE, Assistência Médica Sanitária 2009. Rio de Janeiro: IBGE, 2010.
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A Unidade Básica de Saúde oferece atendimento à população no horário das
07h00 às 19h00 e conta com duas Equipes de Saúde Básica (ESF) e duas Equipes de Saúde
Bucal (ESB). A UBS conta com quatro médicos, seis dentistas, seis enfermeiras, nove
auxiliares de enfermagem, três farmacêuticos, um nutricionista, dois fonoaudiólogos, um
psicólogo e três fisioterapeutas. Os atendimentos especializados são encaminhados para os
municípios de São José do Rio Preto e Votuporanga (AME). Esses municípios também
atendem a população nas emergências: atendem 24horas e, pois possuem vários hospitais que
prestam esse serviço através do SUS.

5.9 Comércio / Serviços

O setor de Comércio e Serviços do município está voltado ao mercado
interno de característica varejista, oferecendo os mais variados artigos, de ordem pessoal de
primeira necessidade como supermercados e farmácias, lojas e artigos de vestuário, calçados e
confecções; perfumarias, utensílios domésticos, papelarias, produtos agrícolas (sementes,
inseticidas, fungicidas). O Setor de Serviços não tem participação representativa, sendo que
no segmento de hospedagem existe apenas um estabelecimento. A rede de agências bancárias
do município é sólida, com grande movimentação, sendo integrada por agências do Banco do
Brasil S/A, Caixa Econômica Federal, Banco HSBC, Banco Real/ Santander, Banco Itaú,
Banco Bradesco, SICRED e SICOOB

5.10 Indústria

Sebastianópolis do Sul conta atualmente um grande estabelecimento
industrial de destaque nacional e internacional: a NobleBioenergia (Com sede administrativa
em Hong Kong e mais de 100 escritórios distribuídos por 40 países, o grupo iniciou suas
atividades no Brasil em 2004. Atualmente, origina e comercializa uma carteira variada de
commodities agrícolas. No segmento sucroenergético, a Noble Brasil possui quatro usinas no
estado de São Paulo com capacidade para moer 17 milhões de toneladas de cana-de-açúcar,
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operando tradicionalmente na produção de açúcar, etanol e geração de energia através da
utilização do bagaço da cana. O projeto da Noble busca criar um novo modelo para o setor
sucroalcooleiro, desde o plantio da cana, com a utilização de alta tecnologia, até o corte
mecanizado, minimizando os custos logísticos e maximizando a rentabilidade do projeto).

6.

O INÍCIO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO

A oferta educacional em Sebastianópolis do Sul iniciou-se nas zonas rurais
através de leigos que ensinavam as crianças com idade avançada nas próprias casas, à noite,
com auxilio de lamparinas. Têm-se relatos que esse trabalho não durava muito tempo, devido
a falta de conhecimentos e pelo trabalho que as crianças davam.
Com o passar do tempo foram criadas as seguintes escolas rurais: no ano de
1947 foi criada a primeira Escola Mista do Casado, tendo como primeira professora Gilda
Junqueira; em 1952 a Escola Mista Júlio do Valle que funcionou três anos, tendo como
professora Maria Cecília Abreu; em 1955 a Escola Mista do Córrego do Retiro; em 1960
foram criadas três escolas: Escola Mista da Fazenda São José, Escola Mista da Fazenda do
Felício e a Escola Mista do João Neca. E a Escola Mista da Vila Sena em 1964.
A Escola Estadual foi fundada em 1952, com nome de Grupo Escolar de
Sebastianópolis, pelo Decreto de 25/07/1952, publicado no DOE em 29/07/1952, de primeiro
estágio, em Monte Aprazível, mediante à anexação das escolas mistas – 1ª e 2ª de
Sebastianópolis, ambas de 1º estágio, regidas respectivamente pelas professoras primarias dd.
Ambrosina da Costa e Maria do Carmo de Lima, e a criação de duas classes, uma das quais se
formou com o número de alunos existentes na Escola Mista Municipal de Sebastianópolis que
ficou suprimida na data da instalação.
Por determinação da Delegacia do Ensino de São José do Rio Preto, d.
Ambrosina da Costa, que passou a ser a professora primária de uma das classes, assumiu a
direção do estabelecimento como diretora substituta a contar de 01/08/1952.
Por época da sua criação, em 1952, esta instituição de ensino foi
denominada Grupo Escolar de Sebastianópolis, então, Distrito de Monte Aprazível. Estava
instalada em um imóvel do patrimônio do município, localizada à Rua Gessy Borges
Caneguim, nº497, onde, hoje, esta instalada a Câmara de Vereadores.
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Em 08/08/1968, nos termos da Lei nº.10.199 o Grupo Escolar passou a
denominar-se Grupo Escolar “Dona Gentila Guizzi Pinatti”, em homenagem a uma senhora
da comunidade que ao longo da vida, foi uma cidadã engajada às iniciativas para a promoção
do ensino primário e cujas filhas foram as primeiras professoras formadas residentes em
Sebastianópolis do Sul.
Finalmente, por disposição da Resolução nº37, de 24/04/1996, publicada no
DOE de 25/04/1996, passou a denominar-se Escola Estadual Gentila Guizzi Pinatti.

6.1 A Rede Escolar de Sebastianópolis do Sul

A oferta educacional no município é composta em três níveis: Educação
Infantil, Educação Fundamental e Ensino Médio.

6.2 Diagnóstico da Educação Infantil

Embora o atendimento à Educação Infantil em Sebastianópolis do Sul tenha
iniciado na rede pública há aproximadamente 15 anos, até 1999 este ainda era feito de
maneira muito tímida, podendo-se dizer que, de modo geral, as pré-escolas visavam à
preparação da criança para o ingresso, no denominado ensino de 1º grau, ao mesmo tempo em
que

as

creches,

caracterizavam-se

pelo

atendimento

assistencial,

destinado

predominantemente ao cuidado das crianças das famílias de baixa renda.
A partir da CF/88 este quadro começou a se alterar e a EI passou a receber
maior atenção. Além disto, em cumprimento ao estabelecido pela Lei nº. 9394/96 iniciou-se a
ampliação das instituições de Educação Infantil e do número de turmas, consonantes com o
discurso da EI como um direito da criança e sua família, subsidiado no reconhecimento de seu
impacto positivo na formação integral da criança e na sua capacidade de aprendizagem.
De acordo com este movimento de valorização da EI, pode-se observar que
houve ampliação do atendimento neste nível de ensino, no período de 2012 a 2014, o que
contribuiu para que em 2014 este atendimento fosse realizado em 2 instituições.
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O Gráfico abaixo apresenta os dados da evolução das matrículas na
Educação Infantil – Creche e Pré-Escola, no período de 2012 a 2014.

Fonte: Qedu.org.br

6.3 Diagnóstico do Ensino Fundamental

Quanto à oferta de Ensino Fundamental, esta já se encontrava universalizada
mesmo antes da implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, em 1998.
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº9394/96,
a oferta do EF - anos iniciais, com prioridade, cabe ao Município. Em consonância com esta
determinação, Sebastianópolis do Sul assumiu a partir de 15 de abril de 2003 o Convênio da
Municipalização neste nível de ensino atingindo atualmente a totalidade da demanda.
Com a aprovação da Lei nº 11.274/06, que alterou os art. 29, 30, 32 e 87da
Lei nº. 9493/96, dispondo sobre a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, no que
concerne à nova demanda criada, esta já se encontra atendida em Sebastianópolis do Sul.
Quanto a oferta do Ensino Fundamental - Ciclo II, este é de
responsabilidade do Estado no município.
Os Gráficos abaixo apresentam os dados da evolução das matrículas do
Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Finais, no período de 2012 a 2014.
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Fonte: Qedu.org.br

Fonte: Qedu.org.br

6.4 Diagnóstico do Ensino Médio

A oferta do Ensino Médio, no município, é de responsabilidade do Estado.
O Gráfico abaixo apresenta os dados da evolução das matrículas do Ensino
Médio, no período de 2012 a 2014.
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Fonte: Qedu.org.br

6.5 Número de Escolas Públicas no Município

O gráfico apresenta os dados referentes ao número de estabelecimentos de
ensino existentes em 2014, por dependência administrativa e nível de ensino, conforme
informado pela Secretaria Municipal de Educação.

Fonte: IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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De acordo com o gráfico acima, observa-se que há duas escolas que
atendem a Educação Infantil (Municipal), uma escola que atende o Ensino Fundamental –
Ciclo I (Municipal) e outra que atende o Ensino Fundamental - Ciclo II (Estadual) e uma
escola que atende o Ensino Médio (Estadual).

6.6 Número de Matrículas por Nível, Etapa e Modalidade

A tabela abaixo indica o número de matrículas por Nível, Etapa e
Modalidade de Ensino do município dos últimos quatro anos.
Número de Matrículas por Nível, Etapa e Modalidade
2012

2013

2014

2015

Creche

57

82

99

80

Pré-escola

87

85

72

86

Anos Iniciais

130

159

174

191

Anos Finais

157

162

142

127

Ensino Médio

122

128

143

122

Fonte: Qedu.org.br; Gdae.

6.7 Educação Especial

A Constituição Federal de 1988 define no artigo 205, a educação como
direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a
qualificação para o trabalho. De maneira complementar, estabelece no artigo 206, I, ‘a
igualdade de condições de acesso e permanência na escola’ como um dos princípios para o
ensino e garante, no art. 208, a oferta do atendimento educacional especializado, como dever
do Estado, preferencialmente na rede regular de ensino.
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Estas orientações foram respaldadas, na década de 1990 pela Declaração
Mundial de Educação para Todos e a Declaração de Salamanca, que passaram a influenciar a
formulação das políticas públicas da Educação Inclusiva.
Em 1994, a publicação da Política Nacional de Educação Especial
introduziu a orientação de acesso às classes comuns do ensino regular àqueles que “(...)
possuem condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas no
ensino regular, no mesmo ritmo que os alunos ditos normais”.
Dando seguimento a este processo, a atual Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – Lei nº 9394/96, preconiza no art. 59, que os sistemas de ensino devem
assegurar aos alunos currículo, métodos, recursos e organização específicos para atender às
suas necessidades. Além disto, assegura a terminalidade específica para os que não atingiram
o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências e a
aceleração de estudos para a conclusão do programa escolar aos superdotados.
Esta lei estabelece ainda nos artigos 24 e 37, respectivamente, as normas
para a organização da educação básica, no que tange “à oportunidade de avanço nos cursos e
nas séries mediante verificação de aprendizado” e “(...) oportunidades educacionais
apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e
trabalho, mediante cursos e exames”.
Em 1999, o Decreto nº 3.298, que regulamenta a Lei nº 7.853/89, define a
Educação Especial como uma modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de
ensino, enfatizando a atuação complementar da Educação Especial ao ensino regular.
Em consonância com este processo as Diretrizes Nacionais para a Educação
Especial na Educação Básica, Resolução CNE/CEB 2/2001, determina no art. 2 que “os
sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizar-se para o
atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as
condições necessárias para uma educação de qualidade para todos”.
Conforme destaca o Plano Nacional de Educação – Lei nº 10.172/2001,“o
grande avanço que a década da educação deveria produzir seria a construção de uma escola
inclusiva que garanta o atendimento à diversidade humana”.
Corrobora com esta perspectiva a promulgação da Convenção de Guatemala
(1999) em nosso país pelo Decreto nº 3956/2001, que reafirma que as pessoas com deficiência
têm os mesmos direitos que as demais pessoas, definindo como discriminação toda
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diferenciação ou exclusão que possa impedir ou anular o exercício dos direitos humanos e das
liberdades fundamentais.
Complementando este quadro, a Resolução CNE/CP 01/2001, que
estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação
Básica, estabelece que as IES devem prever na sua organização curricular formação docente
voltada à diversidade, bem como contemplar conhecimentos acerca das especificidades dos
alunos com necessidades educacionais especiais.
Impulsionando a inclusão educacional, a Lei nº 10.436/02 reconhece a
Língua Brasileira de Sinais como meio legal de comunicação e expressão, determinando que
sejam garantidas formas institucionalizadas para seu uso e difusão, bem como a inclusão da
disciplina de Libras no currículo dos cursos de Formação de Professores e Fonoaudiólogos.
Neste mesmo sentido, a Portaria nº 2.678/02 aprova diretriz e normas para
uso e difusão do sistema Braille em todas as modalidades de ensino, compreendendo o projeto
Grafia Braille para a Língua Portuguesa.
Além destas, outras leis e ações visaram a consolidação da educação
inclusiva, a saber:
 a criação pelo Ministério da Educação, do Programa Educação Inclusiva: direito à
diversidade, no ano de 2003.
 a divulgação em 2004 do documento O Acesso de Alunos com Deficiência às Escolas
e Classes Comuns da Rede Regular.
 o Decreto nº 50296/04 que regulamentou as Leis nº 10.048/00 e 10. 098/00,
estabelecendo normas e critérios para a promoção da acessibilidade às pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida.
 o Decreto nº 5626/05 que regulamenta a Lei nº 10.436/02, visando à inclusão de
alunos surdos, que dispõe complementarmente sobre a formação e certificação de
professor, instrutor e tradutor/intérprete de Libras; o ensino de Língua Portuguesa
como segunda língua para os alunos surdos e a organização da educação bilíngue no
ensino regular.
 a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela ONU em
2006, da qual o Brasil é signatário e que estabelece que os Estados Parte devem
assegurar um sistema de educação inclusiva em todos os níveis de ensino em
ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social compatível com a
meta da inclusão plena.
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 o lançamento do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE no contexto do Plano
de Aceleração do Crescimento - PAC/07, reafirmando a agenda de Inclusão das
Pessoas com Deficiência, tendo como eixos a acessibilidade arquitetônica, a
implantação de salas de recursos e a formação docente.
 o Decreto nº 6.094/07 que estabelece a garantia de acesso e permanência no ensino
regular e o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos,
fortalecendo a inclusão educacional nas escolas públicas, dentre as diretrizes do
Compromisso Todos pela Educação.
 o Decreto nº 7.611/11, que dispõe sobre a educação especial, o atendimento
educacional especializado e dá outras providências.
O gráfico abaixo representa a evolução das matrículas de alunos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação em
Classes Comuns da rede Municipal e Estadual do município.

Fonte: Observatório do PNE/MEC/Inep/DEED/Censo Escolar

6.8 Estrutura Física das Escolas

O município possui um prédio próprio que atende a Pré-escola em período
parcial, porém não possui infraestrutura (quadra esportiva, playground, biblioteca, sala de
informática, sala de Tv, sala de Professor etc.) para desenvolver as potencialidades na
formação integral e intelectual das crianças, necessitando de ampliação.
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Há um prédio da Pró Infância que foi inaugurado em 2014, em
funcionamento, com problemas hidráulicos e acessibilidade, necessitando de reformas.
Para atender o Ensino Fundamental o munícipio utiliza quatro salas do
prédio da Rede Estadual, em gestão compartilhada, que não atende a demanda e há
necessidade de remanejar turmas para outro prédio, cedido pela prefeitura, dificultando todo o
processo administrativo e pedagógico.
Há necessidade de construir, por meio de assistência financeira do
FNDE/MEC, escola de ensino fundamental, com projeto arquitetônico do FNDE.
O prédio da Rede Estadual encontra-se em bom estado de conservação, sem
necessidade de ampliação ou reforma.

6.9 Formação dos Professores

A formação de professores necessariamente precisa ser encarada como um
processo permanente e integrante da atividade cotidiana e da trajetória profissional dos
docentes. Frente a isso, as politicas com esse fim devem considerar as diferentes dimensões
pelas quais passa a formação continuada.
A primeira delas é a dimensão da escola como lócus formativo. Deve-se
conduzir a formação por estratégias fundadas na otimização do potencial formativo do
contexto de trabalho. A escola deve ser o local onde os professores aprendem o essencial de
sua profissão.
É preciso ampliar a ideia de trabalho colaborativo, apostar na construção de
redes locais de professores que partilhem experiências, socializem reflexões, promovam a
produção de conhecimentos fazendo com que essa produção coincida com o exercício da
própria docência.
Par que se constitua na escola essa comunidade de aprendizagem, é preciso
prever estratégias, como, por exemplo, a tutoria, na qual um professor mais experiente
acompanha ou orienta outro docente.
São muitas as dificuldades de se instituir essas práticas nas escolas, que vão
desde a falta de formação da equipe gestora para elaboração de planos de formação e
acompanhamento para os professores até o descumprimento por parte dos estados e
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municípios da Lei do Piso Nacional do Magistério, que prevê que um terço da jornada de
trabalho seja destinado a atividades fora da sala de aula.
Uma segunda dimensão é a da promoção do desenvolvimento profissional, a
cargo dos sistemas de ensino. Isto é, as redes devem elaborar políticas de formação para cada
cargo e nível de ensino (prevendo estratégias de certificação como cursos de especialização
ou residência pedagógica), de modo que os professores tenham perspectivas de ascensão
profissional – tema que se articula com o debate sobre a reformulação dos planos de carreira,
à luz da Lei do Piso Nacional do Magistério.
O docente deve, a partir de suas necessidades, compor seu próprio percurso
formativo – terceira dimensão da formação continuada. É com a conquista dessa autonomia
que ele desenvolverá a capacidade de equacionar problemas em contextos de incertezas.
As tabelas abaixo apresentam a formação dos Professores da Educação
Básica.
6.9.1 Porcentagem de professores da Educação Básica com Pós-Graduação

Ano

Total do indicador

2010

15,9%

7

2011

24,4%

11

2012

18,6%

8

2013

22%

9

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação

6.9.2 Tipo de pós-graduação
Ano

Especialização

Mestrado

Doutorado

2010

15,9%

7

0%

0

0%

0

2011

24,4%

11

0%

0

0%

0

2012

18,6%

8

0%

0

0%

0

2013

19,5%

8

2,4%

1

0%

0

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação
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6.9.3 Etapa / Educação Infantil
Todas

as

Ano

redes

Municipal

Estadual

Federal

Privada

2010

42,9%

3

42,9%

3

0

0

0

2011

42,9%

3

42,9%

3

0

0

0

2012

18,2%

2

18,2%

2

0

0

0

2013

12,5%

1

12,5%

1

0

0

0

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação

6.9.4 Etapa / Ensino Fundamental - Anos iniciais
Ano

Todas as redes

Municipal

Estadual

Federal

Privada

2010

30,8%

4

30,8%

4

0

0

0

2011

28,6%

4

28,6%

4

0

0

0

2012

26,7%

4

26,7%

4

0

0

0

2013

13,3%

2

13,3%

2

0

0

0

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação

6.9.5 Etapa / Ensino Fundamental - Anos finais
Ano

Todas as redes

Municipal

Estadual

Federal

Privada

2010

0%

0

0

0%

0

0

0

2011

6,7%

1

0

6,7%

1

0

0

2012

11,8%

2

0

11,8%

2

0

0

2013

26,7%

4

0

26,7%

4

0

0

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação

6.9.6 Etapa / Ensino Médio
Ano

Todas as redes

Municipal

Estadual

Federal

Privada

2010

0%

0

0

0%

0

0

0

2011

16,7%

4

0

16,7%

4

0

0

2012

10%

2

0

10%

2

0

0

2013

33,3%

6

0

33,3%

6

0

0

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação
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6.10 IDEB – Resultados e Metas
As tabelas abaixo apresentam dados relativos a Taxa de Aprovação, Prova
Brasil e ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, situando o município de
Sebastianópolis do Sul. O cálculo do IDEB leva em consideração a taxa de aprovação dos
alunos e a nota obtida na Prova Brasil. Por sua vez, a Prova Brasil avalia o desempenho dos
alunos dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental nas áreas de Língua Portuguesa e
Matemática. Embora as médias do município só tenham crescido no decorrer das aplicações,
percebe-se, a partir dos dados das tabelas a seguir, que nos anos iniciais o município de
Sebastianópolis do Sul obteve um crescimento na média. Para os anos finais, o município não
obteve avanços. Em síntese, não obstante as médias alcançadas tenham superado as projeções
para o município, o alcance das próximas metas representará um grande desafio ao sistema
educacional de Sebastianópolis do Sul.

6.10.1 Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Taxa de Aprovação

Ano

1º

2º

3º

4º

5º

Pi

2005

--

100,0

91,9

100,0

97,5

0,97

2007

--

100,0

95,1

100,0

100,0

0,99

2009

100,0

100,0

100,0

100,0

97,7

1,00

2011

100,0

95,7

94,6

100,0

100,0

0,98

2013

100,0

100,0

95,5

100,0

100,0

0,99

Prova Brasil
Matemática

Língua Portuguesa

Ni

Proficiência Média

Proficiência Padronizada

Proficiência Média

Proficiência Padronizada

231,9

6,6

202,5

5,6

6,07

230,8

6,5

208,4

5,8

6,16

252,0

7,3

226,4

6,5

6,89

257,0

7,5

237,4

6,8

7,18

254,8

7,4

237,3

6,8

7,14
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Nota do IDEB

Ideb
Ano

Meta

8

Valor

7
6

2005

5,9

5
4

2007

6,0

6,1

2009

6,2

6,9

2011

6,6

7,0

2013

6,8

7,1

Nota do IDEB

3
2
1
0
2005

2007

2009

2011

2013

Fonte: http://idebescola.inep.gov.br/

6.10.2 Anos Finais do Ensino Fundamental
Taxa de Aprovação

Ano

6º

7º

8º

9º

Pi

2005

--

--

--

--

--

2007

100,0

100,0

98,0

88,4

0,96

2009

100,0

100,0

100,0

97,4

0,99

2011

92,3

100,0

95,0

95,7

0,96

2013

100,0

100,0

95,8

94,1

0,97

Prova Brasil
Matemática

Língua Portuguesa

Ni

Proficiência Média

Proficiência Padronizada

Proficiência Média

Proficiência Padronizada

--

--

--

--

--

273,5

5,8

257,7

5,3

5,52

273,2

5,8

275,1

5,8

5,81

261,0

5,4

246,4

4,9

5,12

275,9

5,9

258,0

5,3

5,57
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Ideb

Ano

Meta

Valor

2005
2007

5,3

2009

5,4

5,8

2011

5,6

4,9

2013

5,9

5,4

Fonte: http://idebescola.inep.gov.br/

Além das avaliações internas, promovidas pelo corpo docente, os alunos da
rede municipal de ensino de Sebastianópolis do Sul também são avaliados pelas avaliações
externas, promovidas pelo Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São
Paulo – SARESP, Programa de Alfabetização na Idade certa – PAIC e Prova Brasil. Esta
última avaliação ocorre através de testes de Língua Portuguesa e Matemática, aplicados com
estudantes dos 5º e 9º anos do Ensino Fundamental. Os resultados da Prova Brasil, juntamente
com os dados de frequência e aprovação, compõem o Índice da Educação Básica de
Sebastianópolis do Sul – IDEB que fornece subsídios para que o município possa ter
informações quanto ao rendimento dos alunos avaliados.
O avanço nesses resultados é consequência do trabalho desenvolvido pelas
equipes do sistema educacional. Ações vinculadas à garantia da qualidade do ensino tem
conseguido surtir efeitos positivos para a rede.

6.11 Distorção Idade/Série em cada Etapa de Ensino

Quando o aluno reprova ou abandona os estudos por dois anos ou mais,
durante a trajetória de escolarização, ele acaba repetindo uma série.
Nesta situação, ele dá continuidade aos estudos, mas com defasagem em
relação a idade considerada adequada para cada ano de estudo, de acordo com o que propõe a
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legislação educacional do país. Trata - se de um aluno que será contabilizado na situação de
distorção idade-série.
Etapa Escolar

Reprovação

Abandono

Aprovação

Anos Iniciais

0,7%

0,0%

99,3%

2 reprovações

nenhum abandono

158 aprovações

0,6%

2,5%

96,9%

2 reprovações

5 abandonos

157 aprovações

2,3%

3,1%

94,6%

3 reprovações

4 abandonos

122 aprovações

Anos Finais

Ensino Médio

6.11.1 Detalhamento por ano escolar
Anos Iniciais

Reprovação

Abandono

Aprovação

1º ano EF

0,0%

0,0%

100,0%

nenhuma reprovação

nenhum abandono

47 aprovações

0,0%

0,0%

100,0%

nenhuma reprovação

nenhum abandono

28 aprovações

4,5%

0,0%

95,5%22

2 reprovações

nenhum abandono

aprovações

0,0%

0,0%

100,0%

nenhuma reprovação

nenhum abandono

23 aprovações

0,0%

0,0%

100,0%

nenhuma reprovação

nenhum abandono

38 aprovações

2º ano EF

3º ano EF

4º ano EF

5º ano EF

Anos Finais

Reprovação

Abandono

Aprovação

6º ano EF

0,0%

0,0%

100,0%

nenhuma reprovação

nenhum abandono

29 aprovações

0,0%

0,0%

100,0%

nenhuma reprovação

nenhum abandono

33 aprovações

0,0%

4,2%

95,8%

nenhuma reprovação

3 abandonos

46 aprovações

2,0%

3,9%

94,1%

2 reprovações

3 abandonos

49 aprovações

7º ano EF

8º ano EF

9º ano EF

Ensino Médio

Reprovação

Abandono

Aprovação

1º ano EM

4,9%

0,0%

95,1%

2 reprovações

nenhum abandono

39 aprovações

2,1%

6,2%

91,7%

2 reprovações

3 abandonos

45 aprovações

0,0%

2,4%

97,6%

nenhuma reprovação

1 abandono

40 aprovações

2º ano EM

3º ano EM

Fonte: Censo Escolar 2013, Inep. Organizado por Meritt. Classificação não oficial.
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6.12 Financiamento e Gestão de Recursos

Em cumprimento ao que estabelece a CF/88 em relação à contrapartida
financeira do município para a educação, deverá ser destinado no período de vigência do
presente plano ou até nova determinação legal, o percentual mínimo de 25% da receita líquida
do município, advinda de impostos, na manutenção e desenvolvimento da educação. De
maneira complementar, conforme determinação legal, o salário-educação constituirá fonte
adicional de financiamento da educação básica.
Ademais, Sebastianópolis do Sul é contemplado com alguns Programas do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – FNDE, como: Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE), Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), Plano de Ações
Articuladas (PAR), Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para
a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (ProInfância), Programa Mais Educação e
Programa Nacional do Transporte Escolar (PNTE).
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6.12.1 Capacidade Financeira Disponível para a Educação no Município
O quadro abaixo demonstra as fases da execução orçamentária das despesas com o ensino no ano de 2014, na Função 12 –
Educação, onde a classificação funcional é representada por cinco dígitos, os dois primeiros referem-se à Função, que pode ser traduzida como o
maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do público. A função está relacionada com a missão institucional do órgão, por exemplo,
cultura, educação, saúde. As classificações das funções e subfunções estão dispostas na Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de
Orçamento e Gestão.
Ano: 2014
Período: Anual
UF: São Paulo
Município: Sebastianópolis do Sul
SUBFUNÇÕES

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

361 – Ensino Fundamental

2.199.303,91

2.199.303,91

2.138.028,45

364 – Ensino Superior

499.797,46

499.797,46

495.425,53

365 – Educação Infantil (Creche)

860.849,60

829.497,80

818.479,38

365 – Educação Infantil (Pré-Escola)

339.742,06

339.742,06

334.302,80

TOTAL 365 – Educação Infantil

1.200.591,66

1.169.239,86

1.152.782,18

367 – Educação Especial

22.346,37

22.346,37

22.233,24

392 – Difusão Cultural

845.664,20

845.664,20

840.600,33

812 – Desporto Comunitário

35.460,17

35.460,17

35.460,17

Vinculadas a Contribuição Social do Salário-Educação

158.559,76

158.559,76

158.559,76

Inativos

0,00

0,00

0,00

Total da Função Educação

4.961.723,53

4.930.371,73

4.843.089,66

FONTE: FNDE – FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
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6.12.2 Previsão de Receitas Educacionais

A tabela abaixo faz a projeção da expectativa das receitas que serão recebidas pelo município no período de 2014 a 2024,
tomando por base as receitas previstas no ano de 2014 e aplicando o índice de 6% a.a que representa a média da inflação dos últimos anos.
RECEITAS

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

145.000,00

204.000,00

215.000,00

228.000,00

241.000,00

255.000,00

270.000,00

280.000,00

296.000,00

313.000,00

330.000,00

48.000,00

57.000,00

60.000,00

64.000,00

68.000,00

72.000,00

76.000,00

80.000,00

84.000,00

89.000,00

94.000,00

12.000,00

17.000,00

18.000,00

19.000,00

21.000,00

23.000,00

25.0000,00

27.000,00

29.000,00

31.000,00

33.000,00

24.000,00

29.000,00

31.000,00

33.000,00

35.0000,00

37.000,00

39.000,00

41.000,00

43.000,00

45.000,00

47.000,00

380.000,00

388.000,00

412.000,00

437.000,00

463.000,00

490.000,00

518.000,00

549.000,00

582.000,00

615.000,00

652.000,00

962.500,00

1.250.000,00

1.325.000,00

1.404.500,00

1.490.000,00

1.580.000,00

1.675.000,00

1.775.000,00

1.880.000,00

1.990.000,00

2.110.000,00

4.770.000,00

4.545.000,00

4.817.700,00

5.106.000,00

5.410.000,00

5.730.000,00

6.070.000,00

6.430.000,00

6.810.000,00

7.220.000,00

7.650.000,00

6.341.500,00

6.490.000,00

6.878.700,00

7.291.500,00

7.728.000,00

8.187.000,00

8.673.000,00

9.182.000,00

9.724.000,00

10.303.000,00

10.916.000,00

Transferência do Salário EducaçãoQSE
Programa Nacional de Alimentação
Escolar-PNAE
Programa Nacional do Transporte
Escolar-PNATE
Secretaria de Estado da EducaçãoM.Escolar
Secretaria de Estado da EducaçãoTransporte Escolar
Transferências do FUNDEB

Recursos Provenientes dos Impostos

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

FONTE: Departamento de Contabilidade do Município de Sebastianópolis do Sul
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6.12.3 Investimento do Produto Interno Bruto

A Tabela abaixo demostra a projeção do percentual da aplicação dos gastos da educação para o período de 2014 a 2024 com
base no PIB (Produto Interno Bruto) do município do ano de 2012, último PIB divulgado pelo IBGE, e aplicando o percentual de 6% a.a. que
representa a média da inflação dos últimos anos. Para exemplificar em 2015 prevemos um PIB de R$92.548.000,00 e um investimento total na
educação de R$6.490.000,00. Isso significa que em 2015 será investido na educação municipal 0,0701% do PIB Municipal e em 2024 0,0698%.
Vale ressaltar que o cálculo foi feito com base nas receitas oriundas de todas as fontes da educação: Municipal, Estadual e Federal.
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

92.548.000,00

98.101.000,00

103.900.000,00

110.200.000,00

116.800.000,00

123.850.000,00

131.300.000,00

139.000.000,00

147.500.000,00

156.300.000,00

6.490.000,00

6.878.700,00

7.291.500,00

7.728.000,00

8.187.000,00

8.673.000,00

9.182.000,00

9.724.000,00

10.303.000,00

10.916.000,00

0,0701

0,0701

0,0702

0,0701

0,0701

0,0700

0,0699

0,0700

0,0699

0,0698

Total do PIB
ano
Total

Geral

das Receitas
% das receitas
em relação ao
PIB

Fonte: Receitas – Departamento de Contabilidade do Município de Sebastianópolis do Sul
PIB – www.deepask.com
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6.13 População residente por faixa etária e escolaridade
Tabela 1. Informações sobre o Município de Sebastianópolis Do Sul
População(1)
(Localização / Faixa Etária)

Ano

0 a 3 anos

4 a 5 anos

6 a 14 anos 15 a 17 anos 18 a 24 anos 25 a 34 anos

35 anos ou
Mais

Total

FONTE: (1) IBGE - CENSO 2000 E 2010 E CONTAGEM 2007; (2) IBGE - 2008, A PREÇOS CORRENTES (1 000 R$); (3) ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - PNUD 2000; (4) ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA INFÂNCIA - UNICEF - 2004;(5) IBGE - CENSO DEMOGRÁFICO DE 2000
NOTA: NO RESULTADO TOTAL DA POPULAÇÃO, O IBGE INCLUI A POPULAÇÃO ESTIMADA NOS DOMICÍLIOS FECHADOS ALÉM DA POPULAÇÃO RECENSEADA. NO
CASO DOS MUNICÍPIOS QUE NÃO PARTICIPARAM DA CONTAGEM A POPULAÇÃO É TODA ESTIMADA.

Urbana

Rural

Total

2000

44

60

247

98

207

238

756

1.650

2007

77

32

244

102

266

335

1.018

2.074

2010

112

45

233

105

266

427

1.159

2.347

2000

47

27

147

48

69

121

439

898

2007

17

7

107

39

82

123

279

654

2010

35

8

88

27

69

92

365

684

2000

91

87

394

146

276

359

1.195

2.548

2007

94

39

351

141

348

458

1.297

2.728

2010

147

53

321

132

335

519

1.524

3.031

PIB(2)

IDH(3)

IDI(4)

38.081

0.77

0.77

Taxa de analfabetismo(5)
População de 10 a 15 anos

População de 15 anos ou mais

0.00

13.20
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6.14 Ensino Superior

Segundo a Lei nº. 9394/96, a Educação Superior - ES tem como uma de
suas finalidades estimular o conhecimento dos problemas existentes, em especial, no contexto
nacional e regional, bem como prestar serviços especializados à comunidade estabelecendo
com ela uma relação de reciprocidade.
Neste sentido, a finalidade precípua do ES é realizar a formação de
profissionais habilitados para atuarem nas diferentes áreas e campos de conhecimento, bem
como intervirem frente aos problemas existentes nos distintos contextos e realidades em que
se inserem.
Sob esta perspectiva, fundamenta-se na defesa da indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão, já que o ensino não se sustenta apenas na apropriação do
conhecimento produzido, mas também, na sua reflexão e redimensionamento à realidade.
Sendo assim, não tem solidez uma ES que não contemple simultaneamente a apropriação do
conhecimento e a produção de novos conhecimentos. Da mesma forma, não tem utilidade, a
apropriação ou produção de um conhecimento, se este não puder reverter em benefícios
sociais ou para a superação dos problemas de seu tempo. Mediante tal análise, torna-se
evidente a relevância do acesso e permanência em uma Educação Superior de qualidade, bem
como sua integração com a comunidade local.
Cabe destacar que, no município de Sebastianópolis do Sul, não há oferta
desta modalidade de ensino e devido à localização geográfica do mesmo, a população tem
facilidade de acesso as Instituições de Ensino Superior nos seguintes municípios:
Votuporanga, Monte Aprazível e São José do Rio Preto, transportados por esta
municipalidade.

7.

METAS E ESTRATÉGIAS

Meta 1: Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as
crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de Educação Infantil em Creches de forma a
atender, no mínimo, 50% das crianças de até 03 anos até o final da vigência.
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Fonte: Qedu.org.br; Gdae.

Indicador 1A – Indicador referente ao atendimento de crianças de 4 e 5
anos no município, considerados na escola. O indicador é calculado a partir dos Resultados
Gerais da Amostra disponibilizados no Cadastro da Unidade Básica de Saúde – salientando
que, em virtude da data limite para matrículas iniciais no Estado de São Paulo ser até 30/06, o
que não mostra a realidade correlata de data de nascimento/matricula na Pré Escola Etapa I,
pois os nascidos após essa data/limite (30/06), acabam obrigatoriamente, matriculados na
modalidade Creche.

Fonte: Qedu.org.br; Gdae.
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Indicador 1B – Indicador permite verificar a taxa de atendimento das
crianças de 0 a 3 anos no município, considerados na escola. O indicador é calculado a partir
dos Resultados Gerais da Amostra disponibilizados pelo Cadastro da Unidade Básica de
Saúde e dados do DME.

Fonte: Secretaria da Saúde e Gdae.

Resumo das estratégias: Regime de colaboração entre União, Estados e
Municípios para se conseguir a expansão; reestruturação e aquisição de equipamentos para a
rede pública de educação infantil com vistas à melhoria da rede física de creches e préescolas; formação continuada de professores para a educação infantil estimulando a pósgraduação de parte deles, a fim de incorporar os avanços das ciências no atendimento da
população de 4 a 5 anos; sem alterar seus usos e costumes; atender aos educandos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação por
meio da transversalidade da educação especial na educação infantil.

Meta 2: Universalizar o Ensino Fundamental de 9 anos para toda a
população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na
idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE.
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Indicador 2A – Percentual da População de 6 a 14 anos que frequenta a
escola.

Fonte: Seade (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados)

Resumo das estratégias: Acompanhamento individual dos alunos com
dificuldade de aprendizagem; garantia de acesso e permanência do alunado que recebe bolsa
família, procurando identificar motivos de ausência, baixa frequência e evasão; busca de
crianças fora da escola; garantia de transporte aos alunos de zonas rurais pela aquisição de
veículos para esse fim; compatibilização do calendário escolar com a realidade local e
condições climáticas da região; promover o acesso à rede mundial de computadores em banda
larga de alta velocidade e aumento do número de computadores/alunos nas

Meta 3: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a
população de 15 a 17 anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa
líquida de matrículas no Ensino Médio para 85%.escolas da rede pública.

Indicador 3A – Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a
escola.

50

Fonte: Seade (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados)

Resumo das estratégias: Programas e ações de diversificação curricular do
ensino médio incentivando abordagens interdisciplinares estruturadas pela relação entre teoria
e prática, discriminando-se conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em dimensões
temáticas apoiadas por meio de aquisições de equipamentos e laboratórios, produção de
material didático e formação continuada de professores; corrigir defasagens de alunos
egressos do ensino fundamental por meio de acompanhamento individual do alunado e de
aulas de reforço; utilizar o ENEM para o acesso ao ensino superior; integrar o ensino
profissional com o propedêutico para as populações rurais; ampliar a oferta do ensino
profissionalizante por meio de parcerias com entidades privadas do sistema S – SENAI,
SENAC, etc.; estimular a expansão do estágio para estudantes do ensino profissional técnico
de nível médio visando o aprendizado de competências próprias da atividade profissional;
acompanhamento e monitoramento do acesso e permanência na escola por parte de
beneficiários do bolsa família; busca da população de 15 a 17 anos fora do ensino médio
assim como prevenir evasão motivada por preconceito e discriminação à orientação sexual ou
à identidade de gênero; universalizar o acesso à rede de computadores em banda larga de alta
velocidade; atendimento a toda demanda por ensino médio.
Meta 4: Universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à
educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede
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regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.
Indicador 4A – Percentual de Atendimento Educacional Especializado.
Porcentagem

de

matrículas

de

alunos

com

deficiência,

transtornos

globais

do

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculados em classes comuns.
Ano

Classes Especiais

Escolas Exclusivas

Classes Comuns

2010

0%

0

0%

0

100%

7

2011

0%

0

0%

0

100%

5

2012

0%

0

0%

0

100%

8

2013

0%

0

0%

0

100%

8

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação

Resumo das estratégias: Extensão de dotações do Fundeb aos alunos que
recebem educação especial; fomentar a formação continuada de professores de educação
especial; ampliar a oferta de vagas de educação especial nas redes públicas; programa
nacional de acessibilidade nas escolas públicas para adequação arquitetônica; oferta de
transporte, disponibilização de material didático acessível e recursos de tecnologia assistiva e
oferta de educação bilíngue em língua portuguesa e Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS;
promover a articulação entre o ensino regular e a especializada por meio das salas de recurso
multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas.
Meta 5: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do
Ensino Fundamental.
Indicador 5A – Percentual de alfabetização no final do Ciclo de 3 anos.
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Fonte: Secretaria Municipal de Educação

Resumo das estratégias: Estruturação do ensino fundamental de 9 anos
com foco na organização de ciclo de alfabetização com duração de três anos; dotar a escola de
infraestrutura e material para a consecução da meta: construir prédio próprio (financiado pelo
FNDE/MEC) com: quadra poliesportivas, laboratórios, cozinha, refeitório, banheiros e outros,
bem como a produção de material didático pertinente.
Meta 6: Oferecer Educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das
escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos(as) alunos(as) da Educação
Básica.
Indicador 6A – Percentual de Escolas em Tempo Integral.

Fonte: Secretaria Municipal de Educação
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Resumo das estratégias: Garantir sete ou mais horas diárias ao alunado
durante o ano letivo, buscando atender pelo menos metade dos alunos matriculados nas
escolas contempladas pelo programa; dotar essas escolas de completa infraestrutura, para que
possam levar adiante o programa, assim como produzir os materiais didáticos necessários para
a educação em tempo integral; buscar a articulação dessas escolas com instituições que
permitam o crescimento intelectual do alunado: bibliotecas, museus, centros comunitários,
parques, teatros etc..
Meta 7: Fomentar a qualidade da educação básica em todas etapas e
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as
seguintes médias nacionais para o Ideb:

Resumo das estratégias: Apoio técnico e financeiro voltados para a
melhoria da gestão educacional, à formação de professores e de pessoal operacional e da
melhoria da infraestrutura escolar; acompanhar e divulgar bianualmente os resultados do
IDEB nos sistemas de ensino da União, Estados e Municípios; assistência técnica e financeira
às escolas que não consigam atingir os respectivos IDEBs; aprimorar os instrumentos de
avaliação da qualidade do ensino fundamental e médio, de forma a englobar o ensino de
ciências nos exames aplicados nos anos finais do ensino fundamental e incorporar o exame
54

nacional de ensino médio ao sistema de avaliação da educação básica; garantir o transporte
gratuito para todos os estudantes da educação do campo na faixa etária da educação escolar
obrigatória, mediante renovação da frota de veículos; selecionar, certificar e divulgar
tecnologias educacionais para o ensino fundamental e médio, assegurada a diversidade de
métodos e propostas pedagógicas; fomentar tecnologias educacionais e inovações das práticas
pedagógicas nos sistemas de ensino que assegurem a melhoria da aprendizagem do alunado;
apoiar a gestão escolar mediante a transferência direta de recursos à escola; outras estratégias
voltadas para a necessária infraestrutura material e humana que propicie atingir as médias
estabelecidas no quadro acima: atendimento ao estudante em todas as etapas da educação
básica, aquisição de equipamentos e recursos tecnológicos às escolas, políticas de combate a
violência, políticas de inclusão e permanência na escola; garantir o ensino da história e cultura
afro-brasileira; repasse de verbas aos Estados e Municípios que tenham aprovado leis
específicas para instalação de conselhos escolares ou órgãos colegiados equivalentes nos
quais participem as comunidades escolares; atendimento à saúde do alunado; confrontar os
resultados do IDEB com o PISA para comparar o desempenho de nosso alunado com os das
áreas afluentes do globo.
Meta 8: Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de
modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano, para as populações do campo,
da região de menor escolaridade no País e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade
média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
Resumo das estratégias: Programas e tecnologias para a correção de fluxo,
acompanhamento pedagógico individualizado, recuperação e progressão parcial, priorizando
estudantes dessas faixas etárias com rendimento defasado de acordo com segmentos
populacionais considerados; fomentar programas de educação de jovens e adultos que estão
fora da escola e com defasagem idade e série; garantir acesso gratuito a exames de
certificação e conclusão dos ensinos fundamental e médio; fomentar a expansão da oferta de
matrículas de educação profissional técnica por parte das entidades privadas de serviço social
e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical concomitante ao ensino público
para os segmentos considerados; acompanhar e monitorar o acesso à escola desses segmentos
populacionais, identificando os motivos de ausência e baixa frequência, colaborando com
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Estados e Municípios para a solução dos problemas de frequência e evasão; promover a busca
de crianças fora da escola ligadas aos segmentos populacionais considerados.
Meta 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais
para 93,5% até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e
reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional.

Resumo das estratégias: Oferta gratuita da educação de jovens e adultos a
todos os que não tiveram acesso à educação básica na idade própria; implementar ações de
alfabetização de jovens e adultos com garantia de continuidade da escolarização básica;
promover chamadas públicas regulares de jovens e adultos e avaliação de alfabetização por
meio de exames que permitam aferição do grau de analfabetismo de jovens e adultos com
mais de 15 anos; em articulação com a área da saúde, atendimento oftalmológico e
fornecimento de óculos para estudantes da educação de jovens e adultos.
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Meta 10: Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das
matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma
integrada à educação profissional.
Resumo das estratégias: Manter programa nacional de educação de jovens
e adultos com vistas à conclusão do ensino fundamental e a formação profissional inicial,
estimulando a conclusão da educação básica; expansão das matrículas na educação de jovens
e adultos a fim de articular a formação inicial e continuada de trabalhadores e a educação
profissional, objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador; fomentar a
integração da EJA com a educação profissional, em cursos planejados de acordo com as
características e especificidades do público da EJA, incluindo a educação a distância;
aquisição de equipamentos e melhoria na rede física da EJA; produção de material didático,
currículos e metodologias especificas para avaliação e formação continuada de docentes da
EJA; assistência social e financeira aos estudantes da EJA que contribuam para o acesso e
permanência, a aprendizagem e a conclusão da EJA; diversificação curricular do ensino
médio para jovens e adultos, preparando-os para o mundo do trabalho, da tecnologia e da
cultura e cidadania numa unidade escolar com plena infraestrutura.
(As metas 11, 12, 13 e 14, não estão inseridas no Município, portanto, não
serão analisadas)

Meta 15: Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 ano de vigência deste PNE, política nacional
de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art.
61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os professores e as
professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em
curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam.
Porcentagem de professores da Educação Básica com curso superior
Ano

Com superior

Sem licenciatura

Com licenciatura

2010

95,5%

42

0%

0

95,5%

42

2011

95,6%

43

6,7%

3

88,9%

40

2012

95,3%

41

7%

3

88,4%

38

2013

95,1%

39

2,4%

6

92,7%

38

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação
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Resumo das estratégias: Diagnóstico das necessidades de formação de
profissionais do magistério e da capacidade de atendimento por parte de instituições públicas
e comunitárias de educação superior existentes nos Estados, Municípios e Distrito Federal, e
definição das obrigações recíprocas entre os partícipes; financiamento estudantil aos
matriculados em cursos de licenciatura com avaliação positiva pelo SINAES (Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Superior), na forma da lei 10.861/04, com amortização
quando na docência na rede pública; iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos
de licenciatura, incentivando a formação profissional do magistério para atuar na educação
básica pública; utilização da informática para organizar a oferta de matrículas em cursos de
formação inicial e continuada de professores, divulgação e atualização dos currículos
eletrônicos dos docentes; política nacional de formação e valorização dos profissionais da
educação, de forma a ampliar a formação em serviço; reforma curricular dos cursos de
licenciatura, dividindo a carga horária em formação geral, formação na área do saber e
didática geral; implementação das respectivas diretrizes curriculares; valorizar o estágio nos
cursos de licenciatura visando a conexão entre formação acadêmica e as demandas da rede
pública de educação básica; cursos e programas especiais aos formandos em curso normal não
licenciados ou licenciados em área diversa da atuação docente, em efetivo exercício.
Meta 16: Formar, em nível de pós-graduação, 50% dos professores da
Educação Básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos os(as)
profissionais da Educação Básica formação continuada em sua área de atuação, considerando
as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.
Porcentagem de professores da Educação Básica com Pós-Graduação
Ano

Total do indicador

2010 15,9%

7

2011 24,4%

11

2012 18,6%

8

2013 22%

9

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação

Resumo das estratégias: Dimensionamento da demanda por formação
continuada fomentando a respectiva oferta por parte das instituições públicas de educação
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superior articulada às políticas de formação dos Estrados, Distrito Federal e Municípios;
consolidar sistema nacional de formação de professores, definindo diretrizes nacionais, áreas
prioritárias, instituições formadoras e processos de certificação; consolidar Portal Eletrônico
para subsidiar o professor na preparação de aulas, disponibilizando gratuitamente roteiros
didáticos e material suplementar; planos de carreira para os profissionais da educação dos
Estados, do Distrito Federal e Municípios; licenças para qualificação em nível de pósgraduação stricto sensu.
Meta 17: Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas da
Educação Básica, a fim de equiparar o rendimento médio dos (as) demais profissionais com
escolaridade equivalente, até o final do 6º ano da vigência deste PNE.
TABELA SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

Carga horária

Salário

Professor de Educação Básica 30horas

R$ 1.801,13

I
Professor de Educação Infantil 30 horas

R$ 1.801,13

Fonte: Departamento de Recursos Humanos de Sebastianópolis do Sul, 2015.

RENDIMENTO MÉDIO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS
CARGO

CARGA

SALÁRIO

HORÁRIA

DURAÇÃO

MENSALIDADE

GRADUAÇÃO

MÉDIA

SEMANAL
MÉDICO

20

R$ 2.481,02

6 ANOS

R$ 5.450,00

FONOAUDIÓLOGO

20

R$ 1.502,92

5 ANOS

R$ 670,00

FISIOTERAPEUTA

20

R$ 2.099,33

4 ANOS

R$ 810,00

PSICÓLOGO

30

R$ 2.481,02

4 ANOS

R$ 1.075,00

MÉDICO

40

R$ 2.481,02

5 ANOS

R$ 900,00

ASSISTENTE SOCIAL

30

R$ 1.753,42

4 ANOS

R$ 630,00

PEB I

30

R$ 1.801,13

MAGISTÉRIO

ou

PEDAGOGIA

-4

VETERINÁRIO
R$ 490,00

ANOS
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PROFESSOR

de

Ed.

30

R$ 1.801,13

infantil

MAGISTÉRIO

ou

PEDAGOGIA

-4

R$ 490,00

ANOS
ENFERMEIRO

30

R$ 2.481,02

4 ANOS E MEIO

R$ 970,00

NUTRICIONISTA

30

R$ 2.099,33

4 ANOS

R$ 760,00

FARMACÊUTICO

30

R$ 2.099,33

4 ANOS E MEIO

R$ 925,00

Fonte: Departamento de Recursos Humanos de Sebastianópolis do Sul, 2015.

De acordo com a tabela apresentada, nota-se que quando se comparado a
outras profissões, os professores da Prefeitura de Sebastianópolis do Sul ganham por sua
jornada inicial, o que equivale a 30 horas trabalhadas, o valor por hora trabalhada de R$
12,00, abaixo de profissões como Nutricionista ou Farmacêutico, que nestes casos ganham
por uma jornada de 30 horas semanais o equivalente a R$ 13,99.
No entanto, entende-se que é preciso continuar com uma política de
valorização do profissional, de forma a não permitir que estes valores aumentem ainda mais.
Resumo das estratégias: Fórum permanente, com representação da União,
de Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, para acompanhar a atualização progressiva
do valor do piso salarial profissional dos profissionais do magistério público da educação
básica e acompanhamento da evolução salarial por meio de indicadores, com base nas
pesquisas do IBGE; implementação gradual, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, de jornada de trabalho cumprida em apenas um estabelecimento de ensino.
Meta 18: Assegurar, no prazo de 2 anos, a existência de planos de Carreira
para os(as) profissionais da Educação Básica e Superior pública de todos os sistemas de
ensino e, para o plano de Carreira dos(as) profissionais da Educação Básica pública, tomar
como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do
inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.
Indicador 18 - Não há um indicador que permita acompanhar o
cumprimento desta meta. No entanto, existem indicadores auxiliares.
Sebastianópolis do Sul possui Plano de Carreira através de Projeto de Lei n º
14/2005 de 09 de junho de 2005.
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Resumo das estratégias: Estruturar os sistemas de ensino buscando atingir
em seu quadro de profissionais 90% de servidores efetivos via concurso público; valorização
do estágio probatório como condição para a efetivação; prova nacional de admissão de
docentes, subsidiando os concursos de admissão pelos Estados, Distrito Federal e Municípios;
oferta de cursos técnicos para formação de funcionários de escola, assim como sua formação
continuada; censo dos funcionários da escola da educação básica; priorizar o repasse de
transferências voluntárias para os Estados, Distrito Federal e Municípios que tenham
aprovado lei específica estabelecendo planos de carreira para os profissionais da educação.

Meta 19: Assegurar condições, no prazo de 2 anos, para a efetivação da
gestão democrática da Educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à
consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e
apoio técnico da União para tanto.
Indicador 19 - Não há um indicador que permita acompanhar o
cumprimento desta meta. No entanto, existem indicadores auxiliares que apontam para a
existência de práticas de gestão democrática.
O indicador apresenta a situação de cada município em relação a existência
de Conselho Municipal de Educação. Além disso, para os municípios com esse conselho,
também é possível verificar se este realizou reuniões nos últimos 12 meses e o caráter desse
conselho (deliberativo, fiscalizador, normativo, consultivo).
•

Os dados são coletados pelo IBGE, na pesquisa Perfil dos Municípios

Brasileiros, que realiza um levantamento de informações sobre instituições Públicas
Municipais.

Resumo das estratégias: Priorizar o repasse de transferências voluntárias
na área da educação para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que tenham aprovado
lei específica prevendo a observância de critérios técnicos de mérito e desempenho e a
processos que garantam a participação da comunidade escolar preliminares à nomeação
comissionada de diretores escolares; aplicar prova nacional específica, a fim de subsidiar a
definição de critérios objetivos para o provimento dos cargos de diretores escolares.
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Meta 20: Ampliar o investimento público em Educação pública de forma a
atingir, no mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do País no 5º ano de
vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio.

Transferência de Recursos por Estado/Município
UF: São Paulo Exercício: 2014 – Sebastianópolis do Sul/SP

Ação Governamental

Linguagem Cidadã

Total no Ano (R$)

Apoio a Alimentação da Educação Básica

PNAE

R$ 48.808,00

Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica

PNATE

R$ 14.620,82

Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica

PDDE

R$ 43.310,00

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

R$ 101.046,85

FUNDEB
Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF,
art.159)

FPM - CF art. 159

5.339.356,05

Fonte: www.portaldatransparencia.gov.br

Demonstrativo da Função Educação
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Resumo das estratégias: Garantir fonte de financiamento permanente e
sustentável para todas as etapas e modalidades da educação pública; aperfeiçoar e ampliar os
mecanismos de acompanhamento da arrecadação da contribuição social do salário –
educação; destinar recursos do Fundo Social ao desenvolvimento do ensino; fortalecer os
mecanismos e os instrumentos que promovam a transparência e o controle social na utilização
dos recursos públicos aplicados em educação; definir o custo aluno - qualidade da educação
básica à luz da ampliação do investimento público em educação; desenvolver e acompanhar
regularmente indicadores de investimento e tipo de despesa per capita por aluno em todas as
etapas da educação pública.
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8.

ANEXOS

Fala da Secretária com os gestores e professores sobre a elaboração do PME.

Discussões das Propostas para o PME com gestores, professores e comissão.
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Apresentação Preliminar do PME com a comissão para análise.

Apresentação do PME na Câmara Municipal
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Participação com vereadores e outros segmentos da sociedade civil.

Participação do Prefeito Municipal e primeira dama.
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