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PPllaannoo  PPlluurriiaannuuaall  22..000022  ––  22..000055    

EEnnssiinnoo  
 

Objetivo Geral     

Principais secretarias envolvidas: SME, SDTS, SMT, SEME, SMC e SMMA. 

 

Aplicação dos recursos resultantes de 30% das receitas de impostos e transferências  no desenvolvimento do 
ensino infantil e fundamental, além da aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – Fundef, respeitando a legislação vigente.  

Aplicar recursos necessários à manutenção das escolas de  ensino médio da rede municipal. 

Esta área tem como uma de suas diretrizes o trabalho articulado das várias unidades da Secretaria da 
Educação, bem como das várias secretarias envolvidas em atividades estruturantes da educação municipal,   
visando à melhoria da qualidade do ensino, à democratização da gestão e do acesso e à garantia da 
permanência na escola. 

Com base nestes eixos foram elaborados os programas para o desenvolvimento do ensino municipal para os 
anos de 2002 a 2005, quais sejam: 

 

 

PROGRAMA 1: Educação de crianças e adolescentes de 07 a 14 anos  
Objetivo: atendimento à demanda de 07 a 14 anos, através de construção e reforma de escolas municipais de 
ensino fundamental, garantindo a formação permanente de seus profissionais, sua manutenção, seus 
equipamentos, inclusive na área de informática, materiais permanentes e de consumo, assim como projetos 
pertinentes à ação educativa, à qualidade e à gestão.  

 

Valores Propostos para o Programa no Período 2002 a 2005 
 2.002 2.003 2.004 2.005 Total 
Recursos 36,1 40,0 59,0 59,4 194,5

 

AÇÃO : Construção, reforma e ampliação de  Escolas de Ensino Fundamental.  

META : Expansão de 36 mil vagas no ensino fundamental 
INDICADOR: .aluno atendido 

 

 

PROGRAMA 2:Educação de crianças  de 0 a 6 anos  
Objetivo: Atendimento à demanda de 0 a 6 anos, através da  construção, reforma e ampliação de unidades de 
educação infantil (escolas e centros de educação infantil e creches), garantindo a formação permanente de 
seus profissionais, sua manutenção, seus equipamentos, inclusive na área de informática, materiais 
permanentes e de consumo, assim como projetos pertinentes à ação educativa, à qualidade e à gestão. 

 

Valores Propostos para o Programa no Período 2002 a 2005 
 2.002 2.003 2.004 2.005 Total 
Recursos 72,5 61,0 79,0 88,0 300,5

 

AÇÃO 1 : Construção, ampliação e reforma de Escolas e Centros de Ensino Infantil e Creches 

META: Expansão de 58 mil vagas em unidades de ensino infantil  
INDICADOR: criança atendida 

 

AÇÃO 2 : Aumento do número de convênios para atendimento de crianças em creches 

META: Expansão de 60 mil vagas em creches  
INDICADOR: criança atendida 
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PROGRAMA 3: Atendimento de jovens e adultos 
Objetivo: garantia do acesso de jovens e adultos que não tenham concluído a escolaridade fundamental, nos 
cursos de Suplência nas escolas municipais e no programa Mova, por meio de convênios com entidades da 
sociedade civil, assegurando a qualidade do ensino e a formação dos educadores envolvidos. 

 

Valores Propostos para o Programa no Período 2002 a 2005 
 2.002 2.003 2.004 2.005 Total 
Recursos 11,2 30,3 34,8 36,8 113,1

 

AÇÃO 1: Desenvolvimento do Mova – Movimento de alfabetização de adultos  

META: Criação e desenvolvimento de 3100 unidades para o atendimento de mais de 60mil pessoas 
INDICADOR: pessoa atendida 

 

AÇÃO 2: Desenvolvimento do Programa Suplência Profissional 

META: Emissão de aproximadamente 100 mil certificados 
INDICADOR: aluno aprovado 

 

 

PROGRAMA 4:Educação Especial  
Objetivo: Atendimento aos alunos portadores de necessidades especiais (garantia da inclusão, acessibilidade e 
orientação aos professores),  por meio da rede direta e de estabelecimentos de convênios com entidades da 
sociedade civil. 

 

Valores Propostos para o Programa no Período 2002 a 2005 
 2.002 2.003 2.004 2.005 Total 
Recursos l 2,4 2,4 2,4 2,4 9,6

 

AÇÃO 1: Criação e Desenvolvimento de centros de atendimento a alunos portadores de deficiência  

META:  Implementação de 13 centros 
INDICADOR: aluno atendido 

 

 

PROGRAMA 5: Garantia do Acesso e Permanência 
Objetivo: Atendimento das necessidades de transporte de alunos da rede municipal; garantia da permanência 
do aluno na escola e de sua emancipação.    

 

Valores Propostos para o Programa no Período 2002 a 2005 
 2.002 2.003 2.004 2.005 Total 
Recursos 245,0 300,0 360,0 432,0 1.337,0

 

AÇÃO 1: Implementação do Transporte Escolar  

META : Atendimento de aproximadamente 175 mil alunos 
INDICADOR: aluno atendido 

 

AÇÃO 2: Ampliação do Programa de Renda Mínima Familiar 

META : Atendimento de aproximadamente 100 mil famílias 
INDICADOR: criança atendida 

 

AÇÃO 3: Ampliação do Programa Bolsa Trabalho 

META : Atendimento de aproximadamente 100 mil crianças 
INDICADOR: criança atendida 
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PROGRAMA 6: Democratização da Gestão e Qualidade Social 
Objetivo:  Promover atividades interdisciplinares visando estreitar a relação entre a escola e a comunidade. 

 

Valores Propostos para o Programa no Período 2002 a 2005 
 2.002 2.003 2.004 2.005 Total 
Recursos 53,9 53,0 53,9 55,3 216,1

 

AÇÃO 1: Implementação do Recreio nas Férias  

META : Atendimento de aproximadamente 100 mil alunos em atividades educacionais, esportivas, culturais, dentro e fora da escola  
INDICADOR: aluno atendido 

 

AÇÃO 2: Implementação dos Projetos Escola Aberta e Projeto Vida 

META 1 : Ampliação da participação da comunidade na escola 
META 2 : Redução e prevenção da violência 
META 3: Implementação do projeto em 400 escolas/ano 
INDICADOR: escola atendida 

 

AÇÃO 3: Desenvolvimento do Intercâmbio de Línguas  

META : Formação de 120 educadores/ano 
INDICADOR: educador formado 

 

AÇÃO 4: Informatização das escolas, juntamente  com programas  de treinamento dos profissionais e alunos  

META 1: Informatizar todas as escolas municipais   
META 2: Treinar 20 mil funcionários/ano 
INDICADOR: escola Informatizada e funcionário treinado 

 

AÇÃO 5: Atividades de Formação Permanente dos profissionais do ensino 

META 1:  Garantir espaços de formação e discussão permanente acerca da política educacional do município 
META 2:  Quali.ficar e democratizar a política educacional do município 
INDICADOR:  espaços garantidos/qualidade do ensino 

 

AÇÃO 6: Reforma de próprios da Secretaria  

META : Reestruturação das Instalações 
INDICADOR: projeto concluído 

 

 

PROGRAMA 7: Ensino Médio 
Objetivo: Reforma e ampliação das escolas de ensino médio.  

 

Valores Propostos para o Programa no Período 2002 a 2005 
 2.002 2.003 2.004 2.005 Total 
Recursos 1,7 1,7 1,7 1,7 6,8

 

AÇÃO: Reforma e ampliação das escolas de ensino médio  

META : Atendimento dos alunos da rede de ensino médio  
INDICADOR: aluno atendido 

. 


