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campo das intenções e redefinir os caminhos da educação em nosso município.
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APRESENTAÇÃO

Devemos ressaltar que o presente documento – mais que uma carta de boas
intenções – é o resultado de muito esforço e colaboração. Não se trata de um
conjunto de propostas elaboradas por uma ou poucas pessoas, mas pela
comunidade, diretamente representada pelos pais, alunos e profissionais da
educação.
Ao longo dos últimos meses foram realizados estudos, debates e consultas,
que devidamente contrastados, culminaram na redação final do Plano Decenal
Municipal de Educação – elaborado em parceria com a Câmara Municipal e o Poder
Executivo de Nova Serrana, através da Secretaria Municipal de Educação.
Inicialmente, o Prefeito Municipal Joel Martins assinou os decretos nº 60/2014
e 61/2014, instituindo Comissão Representativa da Sociedade para elaboração do
Plano Decenal Municipal de Educação e a Equipe Técnica responsável pela
condução dos trabalhos e elaboração do relatório final.
O passo seguinte foi realizar um diagnóstico da situação educacional no
município. Isso se deu através da aplicação de questionários semiestruturados,
através dos quais, a comunidade escolar não se resumiu a fornecer respostas, mas
sugestões de melhorias. Essa etapa aconteceu no início de março de 2015 e contou
com a participação de 3.620 alunos e/ou responsáveis e 750 profissionais da
educação.
A partir do retorno dos questionários, os resultados foram apurados, tabulados
e contrastados, servindo de insumo para as plenárias de cada subcomissão
temática, representadas pelas equipes de Educação Infantil, Ensino Fundamental,
Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial e Inclusiva, Ensino Médio,
Superior e Educação à Distância.
O foco das discussões relacionou-se, sobretudo, aos anseios da comunidade
para a educação, as propostas de cada um dos membros da comissão e o
estabelecimento de metas gerais e específicas, sincronizadas com o Plano Nacional
de Educação. Trata-se assim, de um Plano democrático e transcendente, que além
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de ouvir os agentes envolvidos, ultrapassa o período governamental, delineando as
políticas educacionais no município, até o ano de 2025, com base no presente e
futuro.
Enviamos ao Exmo. Sr. Prefeito Joel Pinto Martins, o produto das discussões e
análises, que submetido às normas da Procuradoria Geral do Município, estará apto
a receber a aprovação plenária da Egrégia Câmara Municipal de Nova Serrana, para
a sanção final do Poder Executivo e posterior encaminhamento, conforme a
legislação vigente, à Secretaria de Estado da Educação e ao Ministério de Educação
e Cultura.
A iniciativa visa demonstrar à sociedade brasileira, que Nova Serrana é um
município que coloca a Educação como prioridade em sua agenda de gestão, não
se eximindo da tarefa de contribuir para o desenvolvimento de uma pátria realmente
educadora.
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ANEXO I – METAS E ESTRATÉGIAS DO PME

META 1: Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças
de quatro a cinco anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches
de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até três anos, sendo
distribuídos ao ano em 3,7 percentuais, constituindo ato de improbidade
administrativa do gestor o não atendimento ao teor integral dessa Meta.

ESTRATÉGIAS:

1.1

Manter e ampliar, em regime de colaboração com a União e unidades

privadas, guardando respeito às normas de acessibilidade, o programa nacional de
construção e reestruturação de escolas de educação infantil.
1.2

Adquirir equipamentos para atender às necessidades, visando a melhoria da

rede física de escolas públicas de educação infantil.
1.3

Realizar, de modo colaborativo, com a Secretaria Municipal de Saúde,

Secretaria de Desenvolvimento Social, o levantamento da demanda por creche para
a população de até três anos, como forma de planejar a oferta e verificar o
atendimento da demanda manifesta, bem como a realização e publicação, a cada
ano, de levantamento da demanda por educação infantil em creches e pré-escolas,
para o possível atendimento.
1.4

Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da

permanência das crianças na educação infantil, em especial dos beneficiários de
programas de transferência de renda, em colaboração com as famílias e com os
órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância.
1.5

Promover a formação continuada dos educadores para o desenvolvimento e

aperfeiçoamento de mecanismos de avaliação na Educação Infantil.
1.6

Realizar o atendimento da educação infantil com qualidade, em parceria com

a União, através do Plano de Ações Articuladas (PAR), do Programa Nacional de
Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de
Educação Infantil (ProInfância).

PLANO MUNICIPAL DECENAL DE EDUCAÇÃO
9
1.7

Aderir ao programa Brasil Carinhoso, voltado à superação da extrema

pobreza na primeira infância.
1.8

Diminuir a cada ano a diferença entre as taxas de frequência, à educação

infantil das crianças até 03 anos oriundas das famílias com renda familiar per capita
mais baixo até o final da vigência do PNE.
1.9

Criar parcerias com universidades para estabelecer condições em regime

presencial para educadores que desejam sua formação continuada.
1.10

Estabelecer normas, procedimentos e prazos para realizar o levantamento da

demanda das famílias por creches e pré-escolas.
1.11

Aderir ao programa nacional de construção e reestruturação de escolas, bem

como ao programa de aquisição de equipamentos, visando à expansão e à melhoria
da rede física de escolas públicas de educação infantil, respeitando as normas de
acessibilidade.
1.12

Acompanhar a expansão e a melhoria da rede física e de equipamentos das

escolas de educação infantil, respeitando as normas de acessibilidade e
reestruturação das escolas.
1.13

Implantar, até o segundo ano de vigência deste PME, a avaliação da

educação infantil, a se realizar a cada dois anos; com base em parâmetros nacionais
de qualidade, a fim de se aferir a infraestrutura física, o quadro de pessoal, as
condições de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre
outros indicadores relevantes.
1.14

Aprimorar continuamente os instrumentos de avaliação dos indicadores de

qualidade da educação infantil, para melhoria de seus processos e práticas
pedagógicas.
1.15

Promover a capacitação e a formação continuada dos (as) que atuam na

educação infantil, incentivando progressivamente, o atendimento por professores
(as) com formação superior.
1.16

Estimular a articulação entre Pós-Graduação, núcleos de pesquisa e cursos

de formação para profissionais da educação de modo a garantir a elaboração de
currículos e propostas pedagógicas que incorporem os avanços de pesquisas
ligadas ao processo de ensino aprendizagem e às teorias educacionais no
atendimento da população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos.
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1.17

Fomentar o atendimento das populações do campo na educação infantil nas

respectivas comunidades, por meio do redimensionamento da distribuição territorial
da oferta, limitando a nucleação de escolas e o deslocamento de crianças, de forma
a atender às especificidades dessas comunidades, garantindo consulta prévia e
informada.
1.18

Priorizar o acesso à educação infantil e garantir o atendimento educacional

especializado, em salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços
especializados, públicos ou conveniados nas formas complementar e suplementar
aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, assegurando a educação bilíngue para crianças
surdas e a transversalidade da educação especial nessa educação básica, sendo a
necessidade identificada por meio de avaliação feita por equipe multidisciplinar,
ouvindo também a família e o aluno.
1.19 Implementar em caráter complementar , programas de orientação e apoio às
famílias, por meio de parcerias das áreas de educação, saúde e assistência social,
com foco no desenvolvimento das crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos de idade.
1.20 Respeitar as especificidades da educação infantil na organização das redes
escolares garantindo o atendimento da criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em
estabelecimentos que atendam a parâmetros nacionais de qualidade e a articulação
com a etapa escolar seguinte, visando o ingresso do aluno de 6 (seis) anos de idade
no ensino fundamental.
1.21 Promover gradativamente o acesso à educação infantil em tempo integral,
para todas as crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos.
1.22 Determinar o número médio de crianças para cada professor, conforme
legislação vigente, levando em consideração as características dos espaços físicos
das escolas.

META2: Universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda a população de
6 a 14anos e garantir que pelo menos 90% dos alunos conclua essa etapa na idade
recomendada, até o último ano de vigência do PNE.

ESTRATÉGIAS:
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2.1

Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência

e do aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de
renda, bem como das situações de discriminação, preconceitos e

violências na

escola, visando o estabelecimento de condições adequadas para o sucesso escolar
dos alunos, em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência
social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude.
2.2

Desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada,

a organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente
comunitário, considerando as especificidades da educação especial e das escolas
do campo.
2.3

Promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, a

fim de garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos alunos
dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem
polos de criação e difusão cultural.
2.4

Estimular a oferta do ensino fundamental, em especial dos anos iniciais, para

as populações do campo nas próprias comunidades.
2.5

Desenvolver formas alternativas de oferta do ensino fundamental para

atender aos filhos de profissionais que se dedicam a atividades de caráter itinerante.
2.6

Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em

parceria com órgãos públicos de assistência social,saúde e de proteção à infância,
adolescência e juventude.
2.7

Disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização flexível do

trabalho pedagógico, incluindo adequação do calendário escolar de acordo com a
realidade local, identidade cultural e com as condições climáticas da região.
2.8

Determinar o número médio de alunos por turma de acordo com a resolução

vigente e os espaços físicos das escolas, favorecendo assim um melhor
atendimento as necessidades específicas de cada um.
2.9

Ampliar a oferta de vagas para essa faixa etária, construindo novas escolas.

2.10

Ampliar e enriquecer o atendimento individual especializado oferecido pelo

CRAEI e acrescentar a oferta de neurologista e psiquiatra para atender a demanda
escolar que o município apresenta.
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2.11 Garantir que os estudantes consolidem os direitos de aprendizagem e/ou as
competências e habilidades esperadas para cada ano, favorecendo a progressão
dos seus estudos com qualidade.
2.12

Aumentar a parceria junto às indústrias locais para a promoção de eventos

culturais, de modo a incentivar e ampliar os conhecimentos culturais dos alunos.
2.13 Implantar nas escolas mais laboratórios de informática e de ciências para que
as aulas teóricas possam ser associadas à prática, contribuindo para uma
aprendizagem de qualidade.
2.14 Capacitar os profissionais da educação, principalmente os professores, de
modo a assegurar um atendimento mais qualificado e efetivo aos alunos.
2.15

Construir ou ampliar escolas nas áreas rurais para atender aos alunos

dessas comunidades.
2.16 Construir em parceria com o estado e União mais escolas para melhor
atender a demanda do município.
2.17

Criar condições de atendimento sócio educativos para atender os alunos com

distorção idade/ano escolar.
2.18

Criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos alunos do

ensino Fundamental que apresentem dificuldades de aprendizagem.
2.19

Estimular o trabalho voluntário de monitoria entre os alunos, ou seja, o aluno

que possui habilidades em determinada disciplina ou conteúdo, irá ensinar o aluno
com dificuldades.
2.20 Implantar projetos de combate a violência, discriminação social, sexual racial
e religiosa.
2.21 Propiciar

condições

reais

de

inclusão

para

alunos

portadores

de

necessidades especiais matriculados na rede regular de ensino.
2.22

Desenvolver ações que incentive a permanência do aluno na escola como:

formação de grupos dentro do ambiente escolar, teatro, esporte, cultura, música,
salas virtuais com internet, multimídia, sala de acompanhamento e desenvolvimento
pedagógico e tecnológico.
2.23 Adotar critérios para a escolha do professor regente nas turmas de
alfabetização.
2.24 Implementar o Programa Mais Educação.
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2.25 Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas
pedagógicas inovadoras que possam contribuir no processo de alfabetização e
favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos alunos.
2.26 Garantir o transporte escolar para atender os alunos da zona rural.
2.27

Ampliar e fortalecer o vínculo com a família através de eventos nos quais os

pais possam participar mais efetivamente e também através de reuniões focadas no
ensino, exposição de trabalhos dos alunos, palestras e debates para orientação aos
pais.
2.28 Identificar os motivos da evasão escolar, criando estratégias para a
permanência dos mesmos na escola.
2.29 Oferecer como suporte de intervenção pedagógica, condições para a
recuperação dos alunos com dificuldade de aprendizagem.
2.30 Investir na valorização salarial e na capacitação em serviço dos profissionais
da educação.
2.31 Incluir o conteúdo informática na grade curricular com o objetivo de permitir
aos alunos a utilização dos computadores como instrumento de aprendizagem e
inserção no mundo digital.
2.32 Melhorar as dependências da escola visando o desenvolvimento das
atividades diversificadas dentro e fora da sala de aula.
2.33 Oferecer atividades diferenciadas para os alunos com dificuldades de
aprendizado e capacitar os professores.
2.34 Valorizar o professor que desempenha seu trabalho com competência e
criatividade, favorecendo a aprendizagem de todos os seus alunos.
2.35 Oferecer cursos de informática gratuitos para os profissionais que atuam na
educação.
2.36 Ampliar o número de salas multifuncionais nas escolas para melhor
atendimento dos alunos com necessidades especiais matriculados na rede regular
de ensino.
2.37 Confeccionar material didático unificado nas redes de ensino públicas,
buscando garantir a continuidade dos estudos em caso de transferência para outras
escolas do município.
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2.38 Criar mais salas de informática e melhorar os equipamentos de multimídia,
favorecendo o desenvolvimento dos alunos nas tecnologias digitais.

META3: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a
população de 15 a 17 anos e elevar, até o final do período de vigência do
PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio.

ESTRATÉGIAS:

3.1

Renovar o ensino médio, com proposta pedagógica que considere práticas

pedagógicas com abordagens interdisciplinares estruturadas pela relação entre
teoria e prática, por meio de currículos escolares que organizem, de maneira
flexibilizada e diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em
dimensões como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e esporte.
3.2

Efetivar o regime de colaboração na organização dos sistemas de ensino, a

União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, que poderão definir formas de
colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório.
3.3

Fomentar programas, projetos e ações do Ministério da Educação, destinados

ao atendimento do Ensino Médio com qualidade, entre eles o Plano de Ações
Articuladas (PAR), o Programa Ensino Médio Inovador, o Ensino Médio Articulado à
Educação Profissional, as feiras de ciências, os programas de transferência de
renda, transporte escolar, alimentação escolar, dentre outros.
3.4

Ampliar e divulgar a oferta de atividades culturais do município.

3.5

Aumentar a oferta de EJA e projetos.

3.6

Capacitar os educadores por área de ensino, para que consigam fazer a

relação da importância do conteúdo programático para a vida do estudante (ensino
significativo).
3.7

Capacitar os profissionais para o uso das novas tecnologias de ensino.

3.8

Melhorar o acervo literário nas bibliotecas de cada escola.

3.9

Continuar os cursos noturnos para não haver evasão escolar, conciliando

estudo e trabalho.
3.10 Ofertar cursos técnicos como o PRONATEC no contraturno.
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3.11 Democratizar o acesso ao Centro Federal de Educação Tecnológica.
3.12 Ofertar premiação aos alunos que se destacarem.
3.13 Criar escolas em tempo integral, ofertando o currículo básico e cursos
técnicos.
3.14 Incluir no currículo conteúdos preparatórios para o ingresso no ensino
superior.
3.15 Facilitar a criação de parcerias que em contrapartida ofereçam oportunidades
nos esportes e artes.
3.16 Dar continuidade ao Programa Ensino Médio Inovador- ProEMI.
3.17 Divulgar e valorizar o vestibular seriado.
3.18 Efetivar uma reestruturação completa do currículo do Ensino Médio,
reduzindo o número de disciplinas obrigatórias ao mínimo possível.
3.19

Equipar adequadamente as escolas com laboratórios, espaços multimídia,

espaço de leitura e garantir formação continuada para os profissionais lidarem com
novas realidades e tecnologias.
3.20

Estabelecer parcerias com as empresas locais, nas quais os alunos

trabalhadores devam comprovar frequência escolar.
3.21 Estabelecer parcerias com empresas locais.
3.22 Ofertar atendimento virtual aos alunos como parte do módulo II.
3.23 Propor parcerias para o incentivo por parte das empresas, para profissionais
com maior escolaridade.
3.24

Investir na qualificação dos professores.

3.25 Oferecer para a população jovem cursos profissionalizantes.
3.26 Promover parcerias com as empresas calçadistas, estimulando os
alunos para o primeiro emprego.
3.27

Intensificar a parceria com Conselhos Tutelares e Serviços de Assistência

Social a fim de prevenir a evasão escolar.
3.28 Promover escola integral para jovens do ensino médio através de parcerias
com escolas profissionalizantes (SENAI, IFMG, CEFET).
3.29

Promover um trabalho integrado às famílias para conscientizá-las sobre a

importância dos estudos.
3.30

Inserir o conteúdo disciplinar Cidadania no currículo.
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3.31 Cumprir a recomendação do Conselho Nacional de Educação que estipula o
número de alunos por sala.
3.32

Promover campanhas de valorização dos estudos.

3.33 Tratar de forma transversal a valorização das culturas locais e nacionais.
3.34 Incentivar a valorização da nacionalidade brasileira.

META 4: Universalizar, para a população de 4 a 17anos, o atendimento escolar aos
alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação, preferencialmente na rede regular de ensino, garantindo o
atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais,
classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou comunitários, nas formas
complementar e suplementar, em escolas ou serviços especializados, públicos ou
conveniados.
ESTRATÉGIAS:

4.1

Formar professores para o atendimento educacional especializado e os

demais profissionais da educação para a inclusão escolar.
4.2

Manter a efetiva participação da família e da comunidade na escola.

4.3

Assegurar a acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e

equipamentos, nos transportes, na comunicação e informação.
4.4

Garantir o pleno acesso à educação a todos os alunos atendidos pela

educação especial, conforme evidenciam as matrículas nas redes públicas.
4.5

Adaptar a estrutura das instituições de ensino de modo a proporcionar

acessibilidade.
4.6

Sugerir a ampliação da carga horária das disciplinas de Libras, Braille e

Educação Inclusiva nos cursos de Pedagogia, licenciaturas e áreas afins como
fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, entre outras.
4.7

Ampliar a oferta de vagas do CRAEI começando o trabalho especializado

com as crianças assim que as necessidades forem detectadas.
4.8

Assegurar

a

formação

de

professores

para

o

atendimento

educacional especializado e contar com a ajuda de monitores na atuação
aos alunos especiais em sala de aula.
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4.9

Buscar parceria com o Ensino Superior da região para melhor preparar os

futuros profissionais para a educação especial.
4.10

Conscientizar os pais dos direitos de ter um profissional para trabalhar com

esta criança.
4.11

Criar ambientes adequados para receber crianças com necessidades

especiais.
4.12 Implantar espaços de socialização nos quais os alunos elencados
possam interagir e realizar atividades adequadas ao seu desenvolvimento.
4.13

Criar

sistema

de

avaliação

para

os

alunos

incluídos

visando

o

acompanhamento do desenvolvimento destes alunos.
4.14 Promover ações de sensibilização para a família/comunidade a
respeito da importância da inclusão e conscientizar as famílias a dar
continuidade ao trabalho desenvolvido pela escola.
4.15 Adequar o número de alunos em sala de aula, nas escolas onde há
alunos incluídos, para um melhor atendimento.
4.16 Efetivar parceria com a Secretaria Municipal de Saúde para o
atendimento especializado dos alunos.
4.17 Equipar as escolas com os recursos físicos, tecnológicos e aparatos próprios,
para receber os alunos incluídos.
4.18 Estabelecer uma relação mais estreita do CRAEI com as instituições nas
quais as crianças estão inseridas.
4.19

Garantir a aquisição de tecnologias para facilitar o ensino-aprendizagem da

pessoa com necessidades especiais.
4.20

Garantir e apoiar o pleno acesso à educação dos alunos atendidos pela

educação especial, conforme evidenciam as matrículas nas redes de ensino.
4.21 Garantir o apoio para efetivar a eficiência desse acesso.
4.22

Garantir qualificação a todos os profissionais envolvidos em espaços que

haja alunos com deficiência.
4.23

Implantar em parceria com o estado e a União, ao longo da vigência

do PNE, salas de recursos multifuncionais e fomentar a formação
continuada de professores para o atendimento educacional especializado
nas escolas urbanas e rurais.
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4.24

Investir mais no esporte, adaptando de acordo com a sua deficiência,

motivando estes alunos para um esporte profissional, levando-os a participarem de
campeonatos com o auxílio de patrocinadores.
4.25

Manter o direito dos alunos com necessidades especiais em escolas

especializadas como as APAE para garantir seus atendimentos específicos e a
escola regular como meio de aprendizagem e socialização através de parcerias e
projetos.
4.26

Destinar vagas na realização de concursos ou contratações para o serviço

educacional especializado.
4.27

Oferecer nas escolas oficinas e palestras de conscientização sobre a

inclusão.
4.28

Promover pequenos grupos de estudos com alunos e professores para uma

melhor interação entre os mesmos.
4.29 Ter como parte da equipe dos Centros Especializados em Educação Inclusiva
profissionais de áreas afins, como médico neurologista e psiquiatra infantil, terapeuta
ocupacional e educador físico para proporcionar a melhor educação inclusiva aos
alunos.
META5: Alfabetizar as crianças, no máximo, até o final do terceiro ano do
ensino fundamental.

ESTRATÉGIAS:

5.1

Estruturar os processos pedagógicos nos anos iniciais do ensino

fundamental,

em

articulação

com

estratégias

que

deverão

ser

desenvolvidas pela pré-escola, afim de garantir a alfabetização plena da
maioria das crianças.
5.2

Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de

inovação das práticas pedagógicas, bem como a seleção e divulgação das
tecnologias que sejam capazes de alfabetizar e de favorecer a melhoria do
fluxo escolar e a aprendizagem dos alunos.
5.3

Assegurar o conhecimento dos métodos e propostas pedagógicas nos

processos de alfabetização.
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5.4

Instituir instrumentos periódicos e específicos de avaliação para aferir

a alfabetização das crianças, bem como o estímulo aos sistemas de ensino
e às escolas no sentido de criarem seus respectivos instrumentos de
avaliação e monitoramento que permitam a implementação de medidas
pedagógicas que visem à adequada alfabetização.
5.5

Apoiar a alfabetização de crianças do campo e de populações

itinerantes,

com

a

produção

de

materiais

didáticos

específicos,

o

desenvolvimento de instrumentos de acompanhamento que considerem,
inclusive, a alfabetização de pessoas surdas.
5.6

Intensificar a qualidade do ensino, determinando a responsabilidade

dos entes federados com a alfabetização das “crianças até, no máximo, os
oito anos de idade, aferindo os resultados por exame periódico específico”.
5.7

Estabelecer que os três anos iniciais do ensino fundamental devem

assegurar a alfabetização e o letramento, mas também o desenvolvimento
das diversas formas de expressão, incluindo o aprendizado da Língua
Portuguesa, a Literatura, a Música e demais Artes, a Educação Física,
assim como o aprendizado da Matemática, da Ciência,da História e da
Geografia.
5.8

Adaptar o espaço físico do ambiente escolar para atender bem toda a

demanda.
5.9

Adquirir materiais próprios e modernos para a alfabetização.

5.10 Continuar aderindo e implementando os programas onde os professores
continuarão aperfeiçoando as metodologias para serem aplicadas dentro da sala de
aula.
5.11 Rever, em instâncias superiores os métodos de alfabetização mais eficazes e
universalizar sua aplicação.
5.12

Apoiar a distribuição de materiais pedagógicos voltados para alfabetização e

letramento contribuindo para o fortalecimento da melhoria das aulas.
5.13

Apoiar e valorizar o profissional alfabetizador disponibilizando materiais

necessários para o desenvolvimento das atividades propostas.
5.14

Articular todos os profissionais da escola dentro do processo pedagógico de

alfabetização, objetivando a aprendizagem de todas as crianças, inclusive aquelas
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mais lentas e as que apresentam mais dificuldades.
5.15 Assegurar

ao

aluno

que

apresenta

dificuldades

de

aprendizagem

acompanhamento pedagógico.
5.16 Capacitar os professores alfabetizadores no uso de tecnologias para o
favorecimento, melhorias e estímulos na aprendizagem dos alunos.
5.17 Conscientizar a família da importância de sua participação e apoio nesse
processo de alfabetização.
5.18

Observar o número de alunos por sala recomendado pelo CNE- Conselho

Nacional de Educação.
5.19 Incentivar a criação de cadernos pedagógicos unificados contemplando as
competências e habilidades de cada ano de escolaridade.
5.20

Criar grupo de apoio aos pais com o intuito de aproximá-los do ambiente

escolar e favorecer assim a estimulação pedagógica em casa.
5.21 Criar projetos que envolvam os pais no prazer pela leitura, estimulando o
desenvolvimento dos filhos.
5.22 Ofertar cursos contínuos sobre as etapas, estratégias e propostas adequadas
à alfabetização para os pedagogos dos anos iniciais.
5.23

Utilizar a Prova Brasil como mecanismo de mudanças de estratégias de

ensino.
5.24 Estabelecer o trabalho interdisciplinar de todos os conteúdos voltados para a
alfabetização.
5.25 Estruturar e adequar o espaço físico escolar de maneira que favoreça a
alfabetização (mobiliário adequado).
5.26 Fazer intervenção pedagógica com os alunos que apresentam dificuldades de
aprendizagem, utilizando de estratégias metodológicas adequadas à alfabetização.
5.27

Focalizar os anos iniciais do Ensino Fundamental, a Língua Portuguesa e

Matemática, trabalhando outros saberes de forma transversal.
5.28 Incentivar os professores que atuam com alfabetização a estarem
devidamente atualizados e envolvidos com a proposta pedagógica.
5.29 Disponibilizar acervo literário adequado de uso frequente para os discentes
em processo de alfabetização.
5.30 Iniciar o processo de recuperação dos alunos que apresentam atraso no
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processo ensino aprendizagem logo no início da alfabetização.
5.31 Oferecer maior apoio por parte do pedagogo ao professor alfabetizador para
que seu trabalho seja coerente com o processo de alfabetização.
5.32 Melhorar as estruturas físicas da escola para adequar espaços para aulas
expositivas, jogos, trabalhos em grupos, exposição de trabalhos, apresentações,
salas para brincadeiras, aulas de informática.
5.33 Mudar critério de escolha de turmas, de modo que professores que têm maior
perfil alfabetizador fiquem com estas turmas.
5.34

Oferecer cursos, palestras e encontros que possibilitem enriquecimento,

conhecimento e compartilhamento de experiências entre os docentes.
5.35 Oferecer disponibilidade de materiais pedagógicos de acordo com a realidade
do avanço tecnológico.
5.36 Organizar equipes para avaliar o método de ensino, bem como orientar os
professores.
5.37

Preparar a criança nos seus aspectos, cognitivos, sensoriais e motores.

5.38 Preparar os profissionais para trabalharem com os itinerantes e com
portadores de necessidades especiais.
5.39 Promover atividades culturais e recreativas para estimular de maneira lúdica a
leitura e o interesse em adquirir novos conhecimentos, com disponibilização de
recursos para tal empreendimento.
5.40 Realizar avaliação diagnóstica de todas as crianças inseridas no primeiro ano
escolar com o intuito de averiguar possíveis dificuldades e desta forma, trabalhar de
forma preventiva, focando seu pleno desenvolvimento.
5.41 Usar metodologias adequadas para a alfabetização.
5.42

Utilizar instrumento de avaliação com base nas informações fornecidas pelo

professor e aplicadas a cada ano.
5.43

Valorizar e apoiar a bagagem do aluno oriundo de diferentes meios culturais

como mecanismos de avaliação da aprendizagem.

META6: Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas
públicas,

a atender, pelo menos, 20% dos alunos da educação básica.
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ESTRATÉGIAS:

6.1

Ampliar a jornada escolar diária por meio do desenvolvimento de atividades

de acompanhamento pedagógico, experimentação e investigação científica, cultura
e artes,esporte e lazer,cultura digital,educação econômica, comunicação e uso de
mídias,meio ambiente, direitos humanos, práticas de prevenção aos agravos à
saúde, promoção da saúde e da alimentação saudável, entre outras atividades,
podendo ser desenvolvidas dentro do espaço escolar, de acordo com a
disponibilidade da escola.
6.2

Promover, em parceria com o estado e a União, a formação e valorização dos

profissionais da educação.
6.3

Fomentar e garantir a participação das famílias e comunidades nas atividades

desenvolvidas,

bem

como

da

sociedade

civil

e

de

organizações

não

governamentais.
6.4

Fomentar a geração de conhecimentos e tecnologias sociais, inclusive por

meio de parceria com universidades, centros de estudos e pesquisas, dentre outros.
6.5

Promover capacitação para os profissionais com recursos públicos e privados.

6.6

Adequar o Projeto de tempo integral de acordo com a realidade escolar.

6.7

Ampliar e reformar as bibliotecas das escolas.

6.8

Ampliar o espaço físico, sua infraestrutura, construindo mais escolas e

reformando as já existentes.
6.9

Buscar parcerias com empresários para desenvolver atividades em diversas

modalidades esportivas, jogos e brincadeiras.
6.10

Conscientizar as famílias sobre a importância da sua participação em todos

os projetos desenvolvidos pela escola incentivando e valorizando seus filhos e a
educação.
6.11 Construir escolas com uma boa infraestrutura, com recursos pedagógicos e
com uma gestão colaborativa nas modalidades de atendimento ao educando em
tempo integral.
6.12 Contratar profissionais habilitados para as atividades propostas dentro do
horário de atendimento integral.
6.13 Criar espaços lúdicos de atividade física, psicomotricidade e reforço escolar,
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trabalhando a formação integral do aluno.
6.14 Adequar as escolas para atender os alunos com laboratórios de informática,
ciências, quadra de esportes, oficinas de teatro, música e artesanato.
6.15

Criar projetos que visem trabalhar a reeducação alimentar e a prevenção de

doenças como diabete e obesidade infantil.
6.16 Desenvolver parcerias com universidades utilizando de estagiários para
desenvolver trabalhos voluntários.
6.17

Promover a conscientização da família como a responsável pela formação

dos valores do indivíduo como ser humano, com afetividade, respeito social e
familiar.
6.18

Estabelecer e assegurar o ensino nos três anos iniciais, focando a

alfabetização, letramento e Matemática, e a Língua Portuguesa e as demais
disciplinas incluídas a partir do 4º ano.
6.19 Conscientizar os alunos a cuidar do meio ambiente e consumir uma
alimentação mais saudável e natural.
6.20

Fazer um levantamento das famílias com crianças em situação de

vulnerabilidade social, déficit de aprendizagem para inseri-las no Programa Mais
Educação.
6.21

Promover a formação e valorização dos profissionais da educação.

6.22 Disponibilizar um coordenador para gerenciar o Programa Mais Educação
dando suporte para cada escola garantindo a eficácia do programa.
6.23 Fornecer cursos de aperfeiçoamento, para os profissionais nas áreas de arte,
informática, esporte e música.
6.24

Fortalecer o vinculo familiar com o projeto tempo integral, visando à

qualidade e eficiência do projeto.
6.25 Garantir recursos financeiros para a escola de tempo integral.
6.26

Incluir oficinas que levem os alunos a utilizar os conhecimentos adquiridos

em seu cotidiano, como bordado, pintura, costura, culinária, artesanato, horta,
reciclagem, jogos pedagógicos, cursos de maquiagem, cabeleireiro, entre outros.
6.27

Inserir no currículo escolar a disciplina Cidadania.

6.28

Reorganizar o Currículo de acordo com as especificidades do município.

6.29

Promover parcerias com empresários da cidade, objetivando verbas para
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viabilizar a educação em tempo integral.
6.30 Promover

políticas

educacionais

com

as

instituições

de

escolas

profissionalizantes (SENAI, IFMG, CEFET) para sistema dual de ensino (ensino
regular e profissionalizante) em tempo integral para alunos a partir de 14 anos.
6.31 Trabalhar a interdisciplinaridade com oficinas que irão despertar o interesse
dos alunos na sala de aula.

META 7: Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as
seguintes médias nacionais para o Ideb:

IDEB

2015

2017

2019

2021

Anos Iniciais - EF

5,2

5,5

5,7

6,0

Anos Finais - EF

4,7

5,0

5,2

5,5

ESTRATÉGIAS:

7.1

Continuar ampliando progressivamente as médias do Ideb em cada escola,

tendo em vista alcançar e/ou ultrapassar as médias nacionais projetadas
bienalmente, como resultado da melhoria do fluxo escolar e, sobretudo, da
aprendizagem dos estudantes, em conformidade com os padrões internacionais.
7.2

Monitorar e acompanhar os resultados do Ideb, em cada escola, procurando

implementar ações que superem as fragilidades identificadas na busca pela
qualidade da aprendizagem.
7.3

Definir e implementar dinâmicas curriculares de formação e de avaliação que

favoreçam uma aprendizagem mais significativa.
7.4

Articular por meio de diferentes estratégias e mecanismos, no âmbito do

regime de colaboração e do sistema nacional de educação, para garantir o alcance
do nível suficiente de aprendizado, em relação aos direitos e objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento de estudo a cada ano e período, nas médias
nacionais previstas para o Ideb.
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7.5

Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e

modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir
as médias nacionais para o Ideb, através dos seguintes programas: PDE, PAR, Piso
Salarial Nacional dos Professores, Plano Nacional de Formação de Professores, Lei
de Cotas, Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, ampliação dos recursos
para a educação.
7.6

Desenvolver programas e ações específicas voltadas, em sua maioria, à

melhoria do fluxo escolar e aprendizagem dos alunos, contribuindo para elevar as
médias nacionais do Ideb.
7.7

Observar o número de alunos por sala de acordo com as recomendações do

CNE e as condições do município.
7.8

Acompanhar e monitorar os alunos de baixo rendimento, com apoio

pedagógico individualizado, atendendo as deficiências de cada estudante.
7.9

Acompanhar os resultados dando ênfase nas habilidades não consolidadas.

7.10 Adotar livros didáticos que contemplem os PCNs e ampliar a oferta de
materiais didáticos e pedagógicos das escolas.
7.11 Ampliar a visão de mundo dos nossos alunos, através da diversificação dos
assuntos, utilizando gêneros textuais diversos, levando o aluno à leitura fluente com
habilidade de interpretação e produção.
7.12 Ampliar o acervo de livros literários das bibliotecas para que possa incentivar
o hábito e o prazer pela leitura.
7.13 Analisar o currículo escolar para sanar deficiências de fases anteriores.
7.14 Aplicar simulados para a verificação da compreensão e do entendimento do
aluno, estimulando e ampliando o seu conhecimento.
7.15

Aproveitar

melhor

o

Módulo

II

para

planejamento,

capacitação,

preenchimento de diário e troca de ideias entre os professores.
7.16

Articular medidas para expor sobre a importância das avaliações externas,

envolvendo alunos e pais.
7.17

Conscientizar todos da importância da educação no nosso país com a

valorização do profissional da educação, sendo essa uma forma de conseguir atingir
as metas do IDEB através de todos os programas propostos pelo governo.
7.18

Criar programas e projetos para a diminuição da evasão escola.
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7.19

Desenvolver a avaliação contínua dos alunos para que, a partir dessa

avaliação, identifique-se as dificuldades pedagógicas dos mesmos.
7.20

Desenvolver métodos de pesquisa para ampliar o conhecimento do aluno.

7.21

Oferecer suporte pedagógico aos alunos com dificuldades de aprendizagem.

7.22

Estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a promoção,

prevenção, atenção e atendimento à saúde e à integridade física, mental e
emocional dos profissionais da educação, como condição para a melhoria de
qualidade educacional.
7.23

Estabelecer políticas de estímulo às escolas que melhorarem o desempenho

no IDEB de modo a valorizar o mérito do corpo docente, da direção e da
organização escolar.
7.24

Fazer uso dos meios tecnológicos para trabalhar os conteúdos pedagógicos.

7.25

Promover a formação continuada dos professores.

7.26

Garantir o acesso dos alunos a espaços para a prática esportiva, a bens

culturais e artísticos e a equipamentos necessários.
7.27

Garantir políticas públicas de combate à violência nas escolas.

7.28

Identificar os casos de alunos que podem impactar no resultado do IDEB

(desinteresse, questões familiares, dificuldade de aprendizagem) traçar e desenvolver
plano de ação específico (acompanhamento escolar diferenciado).
7.29

Promover maior motivação para os educadores que resulte em maior

desempenho em sala de aula.
7.30

Melhorar as salas de informática ampliando o ensino aprendizagem através

de recursos tecnológicos, buscando opções ecologicamente mais sustentáveis e
diminuindo a quantidade de materiais gasto.
7.31

Priorizar as construções necessárias para o bom funcionamento das

escolas.
7.32

Priorizar dentro das escolas uma educação de qualidade, onde todos

tenham compromisso com a aprendizagem do aluno.
7.33

Garantir aos alunos acesso a formas diferentes de avaliações, textos e

provas contextualizadas.
7.34

Promover capacitação para os profissionais com recursos públicos e

privados.
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7.35

Realizar projetos junto com os profissionais da biblioteca da escola e

secretaria de cultura, visando promover oficinas para o melhor desempenho
cognitivo, emocional, social e psicológico do discente.
7.36

Reformular os conteúdos e as formas de ensinar.

7.37

Rever a progressão continuada do 1º ao 5º ano.

7.38

Promover a unificação da base nacional comum nas escolas do município.

7.39

Verificar os índices e metas não atingidos e buscar métodos de ensino que

sejam capazes de sanar as dificuldades dos alunos.

META 8: Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, incluindo as
populações do campo, dos mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros
e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).

ESTRATÉGIAS:

8.1 Ampliar mais efetivamente a escolaridade média da população entre 18 e 29
anos.
8.2 Institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para correção de fluxo,
acompanhamento pedagógico individualizado, recuperação e progressão parcial.
8.3 Expandir a oferta da modalidade de Educação de Jovens e Adultos.
8.4 Expandir a oferta gratuita de educação profissional técnica de forma
concomitante ao ensino ofertado na rede escolar pública.
8.5 Promover a busca ativa de jovens fora da escola, bem como o
acompanhamento e monitoramento, em parceria com as áreas de assistência social,
saúde e proteção à juventude.
8.6 Atender, em algumas escolas do município, a demanda de jovens e adultos em
horário adequado a essa faixa etária.
8.7 Alavancar o sistema de ensino profissionalizante, oferecendo cursos técnicos
com ampliação de vagas, dando maiores oportunidades à população na faixa etária
de 18 aos 29 anos.
8.8 Promover a participação das empresas locais como estimuladoras de seus
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trabalhadores.
8.9 Ampliar cursos profissionalizantes no período do noturno.
8.10 Buscar cursos de acordo com o interesse da região.
8.11 Buscar parcerias com empresas privadas que ofereçam benefícios aos
trabalhadores estudantes.
8.12 Capacitar professores para trabalharem no campo, com conhecimento e
formação para levarem alunos a terem interesse em serem cidadãos com níveis de
escolaridade superior e se igualarem às diversas classes sociais.
8.13 Promover incentivos às empresas que possuam funcionários estudantes.
8.14 Continuar e aperfeiçoar o programa do governo Jovem Aprendiz.
8.15 Criar nas escolas a possibilidade da educação profissional técnica que atenda
a demanda.
8.16 Desenvolver parcerias com as áreas de assistência social, saúde e proteção à
juventude, buscando e atraindo os jovens que estão fora da escola.
8.17 Diagnosticar para elaborar políticas públicas para as populações do campo a
fim de diminuir a defasagem escolar.
8.18 Disponibilizar, através de parcerias com empresas, bolsas de estudos para
cursos profissionalizantes e proporcionar oportunidade de emprego após a
conclusão destes cursos.
8.19 Divulgar de maneira mais efetiva onde e como são oferecidas essas
modalidades de ensino para a população.
8.20 Implementar legislação local através do Legislativo Municipal a garantir os
direitos ao funcionário estudante.
8.21 Incentivar o comércio local a contratar jovens e adultos, baseando no
rendimento escolar.
8.22 Intensificar programas de recuperação em defasagem de aprendizagem.
8.23 Investir em instituições voltadas para educação de jovens e adultos com
profissionais mais qualificados.
8.24 Ofertar a educação profissional técnico gratuito.
8.25 Promover a articulação e parcerias nos programas, projetos e serviços de
outras políticas públicas, como saúde, trabalho, emprego, assistência social e
cultura, possibilitando a criação de rede de apoio integral às famílias.
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8.26 Utilizar as mídias na divulgação dos cursos oferecidos para a população de 18
a 29 anos.
8.27 Verificar as disponibilidades de vagas de emprego na região para ofertar
cursos profissionalizantes, garantindo estágios para possíveis contratações.
8.28 Verificar constantemente a frequência dos alunos em parceria com as áreas de
assistência social, saúde e proteção à juventude.

META 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais até
2018 e, até o final da vigência do PNE, diminuir o analfabetismo absoluto e reduzir a
taxa de analfabetismo funcional.

ESTRATÉGIAS:

9.1 Garantir a oferta gratuita da educação de jovens e adultos (EJA) a todos os que
não tiveram acesso à educação básica na idade própria.
9.2 Identificar os jovens e adultos com ensino fundamental e médio incompletos
para o conhecimento da demanda ativa por vagas na EJA, garantindo-se o
adequado planejamento da oferta desta modalidade de ensino.
9.3 Implementar ações de alfabetização com garantia de continuidade da
escolarização básica.
9.4 Desenvolver ações de atendimento por meio de programas suplementares de
transporte, alimentação e saúde, inclusive atendimento oftalmológico e fornecimento
gratuito de óculos, em articulação com a área da saúde.
9.5 Garantir a oferta de EJA nas etapas de ensino fundamental e médio, às
pessoas privadas de liberdade em todos os estabelecimentos penais, assegurandose formação específica dos professores e a implementação de diretrizes nacionais
em regime de colaboração.
9.6 Estabelecer

mecanismo

e

incentivos

que

integrem

os

segmentos

empregadores, públicos e privados, e os sistemas de ensino, para promover a
compatibilização da jornada de trabalho dos empregados com a oferta das ações de
alfabetização e de educação de jovens e adultos.
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9.7 Implantar programas de capacitação tecnológica para a população jovem e
adulta, direcionados para os segmentos com baixos níveis de escolarização formal e
alunos com deficiência, articulando sistemas de ensino, a rede federal de educação
profissional e tecnológica, universidades, cooperativas e associações, por meio de
ações de extensão desenvolvidas em centros vocacionais tecnológicos, com
tecnologias que favoreçam a efetiva inclusão social e produtiva dessa população.
9.8 Promover a superação do analfabetismo entre jovens com 15 anos ou mais,
adultos e idosos e contribuir para a universalização do ensino fundamental no Brasil.
9.9 Desenvolver políticas públicas de educação no campo e de juventude que
possibilitem a jovens agricultores, familiares, excluídos do sistema formal de ensino,
a elevação da escolaridade em ensino fundamental com qualificação inicial,
respeitando as especificidades dos povos do campo.
9.10 Elevar a escolaridade de jovens com idade entre 18 e 29 anos que saibam ler e
escrever e não tenham concluído o ensino fundamental, com vistas à conclusão
desta etapa por meio da EJA integrada à qualificação profissional e ao
desenvolvimento de ações comunitárias com exercício da cidadania, na forma de
curso, conforme previsto no art. 81 da LDB.
9.11 Integrar as ações da EJA com o Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e ao Emprego (Pronatec), em particular pelo acionamento do curso técnico
subsequente (pós-médio), do curso técnico com elevação de escolaridade (EJA
integrada) e do programa Jovem Aprendiz, também com elevação de escolaridade.
9.12 Criar leis que fomentem a família a acompanhar o desempenho escolar de
seus filhos amparando legalmente seus direitos.
9.13 Disponibilizar

materiais

como

vídeo-aulas

para

que

o

aluno

possa

complementar seus estudos em casa.
9.14 Divulgar

e

construir

estrutura

física

e

pedagógica

para

os

cursos

profissionalizantes.
9.15 Divulgar os cursos existentes e criar novos cursos necessários para a formação
profissional.
9.16 Estabelecer

parcerias

com

empresas

capacitação para o mercado de trabalho.

oferecendo

cursos

de

PLANO MUNICIPAL DECENAL DE EDUCAÇÃO
31
9.17 Implementar programas de saúde e atendimento psicopedagógico
desde as séries iniciais até o 9º ano.
9.18 Implementar programas de capacitação tecnológica
9.19 Incentivar projetos inovadores na área da educação.
9.20 Introduzir aulas práticas, com profissionais especializados como: designer,
informática, secretariado, bordado, para melhorar o incentivo aos alunos.
9.21 Oferecer ao estudante programa de reforço escolar fora do período de aula,
com transporte e alimentação.
9.22 Oferecer uma educação de acordo com a faixa etária, no nível adequado, com
sala especial e com professores especializados para alfabetizar adolescentes.
9.23 Promover a capacitação de profissionais especificamente para alfabetizar
alunos que estão com distorção idade/série.
9.24 Promover políticas de identificação de possíveis déficits e deficiências
que podem ter causado a defasagem escolar e por consequência a evasão
da escola.
9.25 Propor parceria junto à Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal
de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, empresas e outros órgãos,
atendimento por meio de programas suplementares de transporte, alimentação e
saúde.
9.26 Repensar a forma de promoção automática.
9.27 Promover parceria entre governo e empresa com redução de IR para o
empresário que investir nos estudos de seus funcionários.

META 10: Oferecer, no mínimo, 30% das matrículas de educação de jovens e
adultos na forma integrada à educação profissional, nos ensinos fundamental e
médio.

ESTRATÉGIAS:

10.1 Promover ações para ampliação das vagas no sistema público de ensino que
atendam as necessidades do sujeito jovem e adulto.
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10.2 Desenvolver projetos educativos que atendam as necessidades do estudante
trabalhador ou dos sujeitos que vivem do trabalho.
10.3 Oferecer na formação do profissional, a organização curricular integrada, a
utilização de metodologias e mecanismos de assistência visando a favorecer a
permanência e a aprendizagem do estudante.
10.4 Promover a integração da educação básica na modalidade EJA à educação
profissional, como é o caso do Proeja, que pode ser ofertado nos ensinos
fundamental e médio e organizado da seguinte forma: a) educação profissional
técnica integrada ao ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos;
b) educação profissional técnica concomitante ao ensino médio na modalidade de
educação de jovens e adultos; c) formação inicial e continuada ou qualificação
profissional integrada ao ensino fundamental na modalidade de educação de jovens
e adultos; d) formação inicial e continuada ou qualificação profissional integrada ao
ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos; e) formação inicial e
continuada ou qualificação profissional concomitante ao ensino médio na
modalidade de educação de jovens e adultos.
10.5 Promover cursos técnicos, subsequente (pós-médio); curso técnico com
elevação de escolaridade (EJA integrado); programa Jovem Aprendiz com elevação
de escolaridade.
10.6 Adequar o currículo às necessidades do público EJA, para suprir
suas necessidades educacionais.
10.7 Ampliar a oferta de cursos voltados para outras áreas além do setor
calçadista.
10.8 Ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com deficiência e
baixo nível de escolaridade articulada à educação profissional.
10.9 Ampliar as vagas oferecidas pelo SENAI para atender os jovens matriculados
na EJA.
10.10 Divulgar através dos meios de comunicação da cidade a oferta de cursos que
atendam a demanda da região.
10.11 Aumentar o número de vagas, conforme diagnóstico.
10.12 Estabelecer

parcerias

com

empresas

capacitação para o mercado de trabalho.

oferecendo

cursos

de
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10.13 Continuar o fortalecimento do curso pós-médio (ex.: magistério, contabilidade,
entre outros.).
10.14 Criar cursos profissionalizantes com horários diversificados.
10.15 Implantar currículos mais flexíveis para turma da EJA.
10.16 Desenvolver projetos educativos adequados ao jovem que trabalha e estuda.
10.17 Orientar a diversificação curricular estimulando a formação básica e
preparação para o mundo do trabalho.
10.18 Fazer

parcerias

entre

empresas

e

instituições

educacionais

profissionalizantes a fim de promover estágio.
10.19 Proporcionar aos alunos do ensino fundamental e médio o acesso a cursos
profissionalizantes.
10.20 Implantar cursos que atendam o mercado de trabalho do município.
10.21 Implementar avaliações periódicas para avaliar o nível de aprendizado nos
cursos técnicos e de formação continuada.
10.22 Incentivar a premiação com gratificação aos alunos que destacaram.
10.23 Proporcionar incentivo do governo às empresas, na redução de impostos para
o investimento nos cursos profissionalizante.
10.24 Promover a integração entre a EJA e o SINE para que o aluno conclua os
estudos já com encaminhamento para o emprego, garantindo sua qualificação, seu
ingresso no mercado de trabalho.
10.25 Disponibilizar em bairros mais distantes, escolas com a oferta da EJA.
10.26 Ofertar a Educação de Jovens e Adultos na modalidade exclusivamente
presencial utilizando a infraestrutura das instituições existentes no período noturno.
10.27 Promover a parceria entre o SENAI, Prefeitura e as empresas de Nova
Serrana na capacitação de professores e alunos.

META 11: Aumentar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio,
assegurando a qualidade da oferta e a expansão no segmento público.

ESTRATÉGIAS:
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11.1 Desenvolver a educação profissional em articulação com o ensino regular ou
por diferentes estratégias de educação continuada.
11.2 Aumentar matrículas da educação profissional técnica de nível médio,
assegurando a qualidade da oferta e a expansão no segmento público, levando-se
em conta a construção de uma proposta para atendimento educacional daqueles
que vivem do trabalho precisa ser pautada numa educação de qualidade, não
podendo ser voltada para uma educação dual em que a formação geral está
descolada da educação profissional.
11.3 Aumentar a oferta da educação para os trabalhadores tendo por base os
princípios e a compreensão de educação unitária e universal destinada à superação
da dualidade entre cultura geral e cultura técnica e que garanta o domínio dos
conhecimentos científicos referentes às diferentes técnicas que caracterizam o
processo do trabalho produtivo na atualidade, e não apenas a formação profissional
stricto sensu.
11.4 Desenvolver ações no âmbito do Ministério da Educação para a garantia do
aumento da oferta da educação profissional através de programas e ações voltadas
para esse fim, tais como: Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao
Emprego (Pronatec); Programa de Expansão da Rede Federal de Educação
Profissional; Programa Brasil Profissionalizado; Rede e-Tec Brasil; Programa
Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja).
11.5 Diversificar os horários nas escolas de ensino Médio, oferecendo flexibilidade
aos alunos, com metodologia e grade curricular mais condizentes às necessidades
de aprendizagem.
11.6 Aumentar a oferta de cursos relacionados ao magistério.
11.7 Buscar parceria com empresas para futuros estágios remunerados que
valorizem o profissional.
11.8 Implantar um sistema para aplicação de testes de aptidão funcional.
11.9 Ofertar cursos que atendam o mercado ou a demanda de trabalho do
município.
11.10 Divulgar por diversos meios de comunicação os cursos profissionais
existentes no município.
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11.11 Expandir cursos técnicos em diversas áreas no nosso município como:
enfermagem, secretariado, contabilidade, de acordo com a procura.
11.12 Fazer parceria com empresas privadas para inserir alunos no mercado de
trabalho, após a conclusão do ensino médio técnico.
11.13 Investir na qualidade do Ensino Fundamental garantindo assim um melhor
preparo do aluno para ingressar no Ensino Médio e Técnico concomitante.
11.14 Resgatar o aluno para as escolas através de programas sociais.

META 12: Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior da população de
18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta e expansão de novas matrículas
no segmento público.

ESTRATÉGIAS:

12.1 Democratizar o acesso à educação superior, com inclusão e qualidade,
sobretudo da população de18 a 24 anos. Buscar a implantação de instituições
públicas de educação superior.
12.2 Promover a oferta de vagas, por meio da expansão e interiorização da Rede
Federal de Educação Superior, da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica e da Universidade Aberta do Brasil.
12.3 Fomentar a oferta de educação superior pública e gratuita prioritariamente
para a formação de professores para a educação básica.
12.4 Ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil.
12.5 Assegurar condições de acessibilidade nas instituições de educação superior.
12.6 Buscar programas e ações de incentivo à mobilidade estudantil e docente em
cursos de graduação e pós-graduação.
12.7 Assegurar ajuda financeira no transporte aos que precisarem se deslocar e
que comprovarem carência financeira.
12.8 Fortalecer e reafirmar o ENEM como forma de ingresso e inclusão nas
universidades.
12.9 Manter o PROUNI, observando rigorosamente a carência declarada pelos
estudantes.
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12.10 Manter e ampliar o FIES (Financiamento Estudantil).
12.11 Buscar convênio junto às empresas do Município e região, para a ampliação
de bolsas, através do incentivo fiscal.
12.12 Capacitar os professores com cursos e materiais didáticos para que eles
possam fornecer uma melhor educação preparatória.
12.13 Conscientizar a família, suporte afetivo e real, para ajudar seus filhos a
sempre buscarem mais formação acadêmica.
12.14 Criar uma parceria junto à Faculdade de Nova Serrana para facilitar que o
professor tenha acessibilidade a um curso superior voltado para a educação.
12.15 Destinar verbas para a FANS de Nova Serrana, através de parcerias com as
empresas calçadistas da cidade - deduzindo os impostos das mesmas, para reduzir
o valor das mensalidades dos alunos matriculados nesta faculdade de acordo com o
seu perfil socioeconômico e incentivar novas matrículas.
12.16 Divulgar e incentivar mais o Ensino Superior na cidade, oferecendo novos
cursos na área da educação e na área calçadista.
12.17 Estabelecer parcerias entre a instituição de ensino e empresas.
12.18 Proporcionar aos alunos do ensino médio seminários, testes vocacionais e
mostra de profissões para que possam direcionar a escolha da carreira acadêmica.
12.19 Investir em campos de pesquisa para novas profissões e para formação de
pesquisadores.
12.20 Investir numa educação básica de qualidade para todos de modo que
possibilite o ingresso dos estudantes em condições de igualdade.
12.21 Melhorar a qualidade do Ensino Médio e promover grupos de estudo
preparatórios para a entrada desses alunos na universidade.
12.22 Padronizar a nível nacional o currículo escolar da educação básica para
democratizar o ingresso, através do ENEM, no ensino superior.
12.23 Propor um programa onde o aluno que sempre estudou em escola publica
com notas acima da média (80%), terá bolsas de estudo nas faculdades particulares
do município e região de 30% a 70% de descontos.
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META 13: Elevar a qualidade da educação superior pela ampliação da proporção de
mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de
educação superior.

ESTRATÉGIAS:

13.1 Ampliar a oferta de vagas e matrículas em cursos de pós-graduação stricto
sensu.
13.2

Aperfeiçoar

os

mecanismos

para

reconhecimento

e

renovação

de

reconhecimento de cursos e credenciamento e recredenciamento de IES de modo a
ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício.
13.3 Induzir processo contínuo de autoavaliação das instituições de educação
superior, favorecendo a qualificação e a dedicação do corpo docente com mestrado
e doutorado.
13.4 Promover a melhoria da qualidade dos cursos de graduação (bacharelado,
licenciaturas e tecnólogos).
13.5 Elevar o padrão de qualidade das universidades e demais IES, visando a
realização de pesquisa institucionalizada de modo articulado a programas de pósgraduação stricto sensu.
13.6 Promover a adesão do município aos cursos oferecidos pelo MEC.
13.7 Ampliar o número de cidades polos para oferta de cursos de mestrado e
doutorado oferecidos por universidades federais.
13.8 Avaliar a qualidade do Ensino Superior oferecido nas universidades,
principalmente à distância.
13.9 Criar critérios e regras mais rigorosas para verificação das aptidões adquiridas
em cursos de graduação e pós-graduação à distância, ou presenciais.
13.10 Criar prova a ser aplicada no fim do curso acadêmico para diagnosticar
aptidão do professor para o trabalho na educação.
13.11 Facilitar o acesso à realização de pesquisa.
13.12 Garantir e elevar os padrões de qualidade do ensino dos cursos de
graduação.
13.13 Potencializar a abrangência do ENADE de modo a aumentar a quantidade de
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estudantes e de áreas avaliadas e do desempenho resultante da aprendizagem.
13.14 Valorizar a prova de títulos em serviços públicos.
13.15 Valorizar o profissional através do plano de carreira e o piso salarial.

META 14: Incentivar o aumento do número de matrículas na pós-graduação stricto
sensu.

ESTRATÉGIAS:

14.1

Estimular a integração e a atuação articulada entre a Capes e as agências

estaduais de fomento à pesquisa.
14.2

Consolidar

os

programas,

projetos

e

ações

que

objetivem

a

internacionalização da pesquisa e da pós-graduação brasileira, incentivando a
atuação em rede e o fortalecimento de grupos de pesquisa.
14.3

Promover o intercâmbio científico e tecnológico, nacional e internacional,

entre as instituições de ensino, pesquisa e extensão.
14.4

Ampliar a oferta de programas de pós-graduação stricto sensu, especialmente

os de doutorado, nos campus novos abertos em decorrência dos programas de
expansão e interiorização das instituições superiores públicas.
14.5

Ampliar a oferta de cursos de pós-graduação.

14.6

Ampliar a oferta de cursos na modalidade EAD e promover complemento de

incentivo a profissionais capacitados.
14.7

Analisar a legislação para criar parcerias com as faculdades do município

para o curso de pós-graduação.
14.8

Aumentar a oferta nas universidades bem como ampliar a quantidade de

cidades polos.
14.9

Apoiar a construção de novas universidades federais.

14.10 Criar um vínculo das instituições de ensino com a rede de educação básica.
14.11 Dar incentivo fiscal para as empresas que apoiam as universidades.
14.12 Desenvolver parcerias entre as instituições voltadas ao apoio e pesquisa.
14.13 Elevar a porcentagem da remuneração pelos títulos adquiridos.
14.14 Estreitar o vínculo entre as universidades e as grandes empresas para que as
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mesmas ajudem a custear os estudos do trabalhador/aluno.
14.15 Promover o intercâmbio entre outras Instituições de Ensino.
14.16 Permitir o PROGESTÃO como sendo uma pós-graduação para os gestores
educacionais que o cursaram desde que a carga horária seja de no mínimo 360
horas.

META 15: Participar da política nacional de formação e valorização dos profissionais
da educação, assegurado que todos os professores da educação básica possuam
formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de
conhecimento em que atuam.

ESTRATÉGIAS:

15.1

Desenvolver ações no campo da formação inicial para elevar o percentual dos

docentes com ensino superior para até o final da vigência do PNE.
15.2

Institucionalizar a política nacional de formação e valorização dos

profissionais da educação, de forma a ampliar as possibilidades de formação em
serviço.
15.3 Garantir aos docentes a formação específica em sua área de atuação,
mediante a implementação de cursos e programas, cabendo aos entes federados
implantar programas específicos para formação de professores para as populações
do campo.
15.4 Reformulação do currículo dos cursos de licenciatura, visando a assegurar o
aprendizado do estudante, dividindo a carga horária em formação geral, formação
na área do saber e didática específica.
15.5

Valorizar o estágio nos cursos de licenciatura, objetivando o desenvolvimento

de um trabalho sistemático de articulação entre a formação acadêmica dos
graduandos e as demandas da rede pública de educação básica.
15.6

Consolidar o financiamento estudantil a estudantes matriculados em cursos

de licenciatura com avaliação positiva pelo Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (Sinaes), na forma da Lei nº 10.861,de14 de abril de 2004,
permitindo inclusive a amortização do saldo devedor pela docência efetiva na rede
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pública de educação básica.
15.7

Ampliar o programa permanente de iniciação à docência a estudantes

matriculados em cursos de licenciatura, a fim de incentivar a formação de
profissionais do magistério para atuar na educação básica pública.
15.8 Induzir, por meio das funções de avaliação, supervisão e regulação da
educação superior, a plena implementação das respectivas diretrizes curriculares.
15.9

Ampliar a valorização dos títulos já qualificados ou quem entrar com títulos de

qualificação para todos os profissionais.
15.10 Ampliar vagas no FIES para os profissionais da Educação em efetivo
exercício.
15.11 Aplicar a lei do financiamento estudantil para quem cursa uma licenciatura.
15.12 Assegurar que os recursos destinados à educação cheguem realmente aos
alunos e professores.
15.13 Promover cursos de capacitação para professores acima de 120 horas.
15.14 Criar possibilidades para que o profissional venha ter acesso a um
curso superior com qualidade e com condições de conciliar com sua carga
horária de trabalho.
15.15 Criar uma parceria com as faculdades locais para garantir que os profissionais
concluam o curso superior.
15.16 Incentivar os professores que não tem formação específica e que atuam na
educação básica para concluírem suas licenciaturas através de bolsas de estudo.
15.17 Divulgar programas que favorecem o ingresso ao ensino superior.
15.18 Elaborar uma política pública de valorização de títulos para os profissionais da
educação que atuem em qualquer área da educação.
15.19 Estabelecer critérios mais rigorosos de autorizações para lecionar.
15.20 Estimular os jovens a cursar licenciaturas para exercício da função.
15.21 Expandir os cursos de licenciatura nas universidades públicas e particulares.
15.22 Facilitar o acesso aos cursos de graduação específica ampliando as cidades
polos com base nas ofertas Plataforma Freire.
15.23 Ampliar os cursos de licenciatura da FANS para diminuir o deslocamento de
estudantes para outras cidades.
15.24 Incentivar através da valorização financeira o profissional da área.

PLANO MUNICIPAL DECENAL DE EDUCAÇÃO
41
15.25 Melhorar a qualidade dos cursos superiores.
15.26 Oferecer cursos gratuitos e formação continuada para profissionais da
educação.
15.27 Ofertar em parceria com os demais entes, cursos de nível superior e de
extensão que habilitem os profissionais que atuam com crianças com necessidades
especiais.
15.28 Promover capacitação para os profissionais através de recursos
públicos e privados.
15.29 Realizar testes de aptidão para o trabalho após a formação em grau
superior.

META 16: Elevar o número de professores da educação básica com pós-graduação,
até o último ano de vigência do PNE, e garantir aos profissionais da educação
básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as
necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.

ESTRATÉGIAS:

16.1 Expandir o programa de composição de acervo de obras didáticas,
paradidáticas, de literatura e dicionários e programa específico de acesso a
bens culturais aos professores da rede pública, como incentivo à construção
do conhecimento e à valorização da cultura da investigação.
16.2 Implementar ações do Plano Nacional do Livro e Leitura e da instituição
de programa nacional de disponibilização de recursos para acesso aos bens
culturais pelo magistério público para o fortalecer a formação dos professores
de educação básica.
16.3 Ampliar, disponibilizar e consolidar, através do portal eletrônico,
materiais didáticos e pedagógicos,de forma gratuita, para subsidiar a atuação
dos professores.
16.4 Implementar ações articuladas entre os sistemas de ensino e os
programas de pós-graduação das universidades públicas de modo a garantir
condições para a realização satisfatória dessa formação, objetivando
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aumentar o número de professores da educação básica com mestrado ou
doutorado.
16.5

Ampliar e divulgar as plataformas eletrônicas com materiais didático e

paradidático de forma gratuita, como por exemplo, a Plataforma Paulo Freire.
16.6

Ampliar e facilitar as vagas de pós-graduação nas universidades públicas.

16.7

Ampliar o número de cursos oferecidos pela faculdade local.

16.8

Criar parcerias com as empresas de tecnologia para que o profissional possa

adquirir recursos tecnológicos para melhorar sua prática pedagógica.
16.9

Disponibilizar acesso a cursos de graduação on-line.

16.10 Estabelecer parcerias com instituições de ensino privadas a fim de incentivar
o aprimoramento profissional por meio de especializações.
16.11 Estimular a formação continuada expandindo programas com disponibilização
de acesso aos cursos de pós-graduação em parceria com o MEC, dando
oportunidades a cada educador de obter a licenciatura na área de conhecimento em
que atua.
16.12 Permitir o PROGESTÃO como sendo uma pós-graduação para os gestores
educacionais que o cursaram desde que a carga horária seja de no mínimo 360
horas.
16.13 Fiscalizar a credibilidade das entidades que promovem o curso de pós
graduação.
16.14 Garantir a disponibilização de materiais didáticos pedagógico em portais
eletrônicos.
16.15 Garantir o acesso á internet para assegurar a participação do profissional em
formação.
16.16 Incentivar a formação continuada dos profissionais de Educação através de
valorização estabelecidas pelo Plano de Carreira

META 17: Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas da educação
básica, através da garantia do piso salarial.

ESTRATÉGIAS:
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17.1

Implementar planos de carreira para os profissionais do magistério das redes

públicas de educação básica, com implantação gradual do cumprimento da jornada
de trabalho em um único estabelecimento escolar.
17.2

Ampliar a assistência financeira específica da União aos entes federados para

implementação de políticas de valorização dos profissionais do magistério.
17.3

Acompanhar a evolução salarial obtido a partir das pesquisas nacionais.

17.4

Acompanhar o reajuste do piso salarial federal em janeiro.

17.5

Agregar adicionais ao salário de acordo com a formação cursos/capacitação e

tempo de serviço.
17.6

Diminuir a disparidade salarial dos profissionais da educação em relação aos

outros profissionais.
17.7

Melhorar remuneração para o profissional da Educação Básica, para que

tenham condições de atender suas necessidades básicas sem precisar estender sua
jornada de trabalho.
17.8 Organizar comissões que acompanhem a atualização progressiva do
valor do piso salarial dos profissionais da educação.
17.9

Reconhecer a valorização do profissional de maneira justa para que esses

tenham estímulo para se capacitarem.

META 18: Assegurar o cumprimento de planos de carreira para os profissionais da
educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano
de carreira dos profissionais da educação básica pública, tomar como referência o
piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do art. 206,
VIII, da Constituição Federal.

ESTRATÉGIAS:
18.1 Estruturar as redes públicas de educação básica, de modo que a maioria dos
profissionais do seja ocupante de cargos de provimento efetivo e estejam em
exercício nas redes escolares a que se encontram magistério vinculados.
18.2 Realizar prova nacional de admissão de profissionais do magistério, cujos
resultados sejam utilizados, por adesão, pelos estados, Distrito Federal e
municípios, em seus respectivos concursos públicos de admissão desses
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profissionais.
18.3 Prever, nos planos de carreira dos profissionais da educação dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios, licenças remuneradas para qualificação
profissional, inclusive em nível de pós-graduação stricto sensu.
18.4

Realizar o censo dos profissionais da educação básica de outros segmentos

que não os do magistério.
18.5

Considerar as especificidades socioculturais das escolas no campo no

provimento de cargos efetivos para essas escolas.
18.6

Priorizar o repasse de transferências voluntárias na área da educação para os

estados, o Distrito Federal e os municípios que tenham aprovado planos de carreira
para os profissionais da educação.
18.7

Acompanhar o piso salarial nacional para não ficar defasado.

18.8

Assegurar a valorização do profissional através do plano de carreira.

18.9

Realizar concursos públicos com mais frequência.

18.10 Criar um fórum que tenha a obrigação de acompanhar e de fiscalizar as
contas públicas para garantir que as verbas cheguem às áreas de prioridades, e
colocar em vigor o que já está definido.
18.11 Equiparar o salário com a jornada de trabalho.
18.12 Garantir que a elaboração do Plano de Cargo e Carreira seja de forma
participativa por meio de votação dos profissionais da área.
18.13 Promover campanhas de valorização dos profissionais da Educação.
18.14 Tornar obrigatória avaliação para os concluintes da área da educação
certificando assim sua aptidão.
18.15 Valorizar o tempo de serviço nos novos planos de carreira.

META 19: Assegurar condições 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.

ESTRATÉGIAS:
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19.1

Ampliar os programas de apoio e formação aos (às) conselheiros (as) dos

conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, dos conselhos de
alimentação escolar, dos conselhos regionais e de outros e aos (às) representantes
educacionais em demais conselhos de acompanhamento de políticas públicas,
garantindo a esses colegiados, espaço físico adequado, equipamentos e meios de
transporte para visitas à rede escolar, com vistas ao bom desempenho de suas
funções.
19.2

Constituir Fóruns de Educação, com o intuito de coordenar as conferências

municipais, bem como efetuar o acompanhamento da execução deste PME.
19.3

Estimular, em todas as redes de educação básica, a constituição e o

fortalecimento de grêmios estudantis e associações de pais, assegurando-lhes,
inclusive, espaços adequados e condições de funcionamento nas escolas e
fomentando a sua articulação orgânica com os conselhos escolares, por meio das
respectivas representações.
19.4

Estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e

conselhos municipais de educação, como instrumentos de participação e
fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive por meio de programas de
formação de conselheiros, assegurando-se condições de funcionamento autônomo.
19.5

Estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos

(as) e seus familiares na formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos
escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a
participação dos pais na avaliação de docentes e gestores escolares.
19.6 Aprimorar as formas de participação e de efetivação dos processos de
autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira, bem como
aprimorar os processos de prestação de contas e controle social.
19.7

Desenvolver programas de formação de diretores e gestores escolares, bem

como aderir á prova nacional específica, a fim de subsidiar a definição de critérios
objetivos para o provimento dos cargos.
19.8

Acompanhar e divulgar por meio dos órgãos governamentais e INEP os

investimentos e custos por aluno na educação.
19.9

Alcançar as metas e estratégias deste PME com garantia de educação em

todos os níveis, para recuperação das desigualdades sociais.
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19.10 Assegurar a participação das escolas especiais no conselho de educação.
19.11 Assegurar a participação de toda comunidade escolar na elaboração e
implementação do Projeto Político Pedagógico.
19.12 Assegurar o Concurso público.
19.13 Assegurar o direito da população ao acesso de informações a
respeito da gestão democrática.
19.14 Assegurar que a aplicação do dinheiro do FUNDEB destinado à educação
seja realmente efetivada de acordo com as necessidades de cada estabelecimento
de ensino, bem como na valorização dos funcionários da educação.
19.15 Capacitar de forma contínua os profissionais envolvidos na gestão escolar, de
maneira a desenvolver as habilidades técnicas necessárias para a gestão.
19.16 Conscientizar a comunidade escolar para o acompanhamento na fiscalização
dos processos de prestação de contas.
19.17 Promover uma participação efetiva dos membros do colegiado
escolar.
19.18 Criar políticas que desenvolvam nos pais e responsáveis pelos alunos, uma
maior responsabilidade quanto à educação de qualidade da sociedade.
19.19 Criar uma comissão técnica para colher dados estatísticos da educação e
propor estratégias, enviando esses dados para o Fórum da Educação, que poderá
acontecer de 2 em 2 anos, onde os dados serão avaliados e discutidos com todos os
atores envolvidos.
19.20 Divulgar junto à comunidade as ações realizadas pela Secretaria de
Educação e Escolas, através dos meios de comunicação: jornais, rádios,
redes sociais.
19.21 Estimular parcerias das escolas e igrejas, centros de cultura, associações de
bairro com a finalidade de promover a diversidade cultural.
19.22 Garantir a transparência de todos os envolvidos com a educação.
19.23

Incentivar

a

comunidade

(sociedade

civil

organizada)

a

participar

efetivamente no controle social da educação.
19.24 Oferecer capacitação adequada aos órgãos colegiados.
19.25 Promover concursos públicos para todas as áreas da educação.
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19.26 Promover

nas

próprias

escolas

a

escolha

de

membros

para

o

acompanhamento e supervisão deste PME, analisando se as estratégias estão
sendo efetivamente sistematizadas para que suas metas sejam concluídas no prazo
determinado.
19.27 Utilizar a avaliação de desempenho dos servidores da educação com a
finalidade de melhoria na execução de suas funções.

META 20: Aplicar, anualmente, em manutenção e desenvolvimento do ensino, no
mínimo 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos,
compreendida e proveniente de transferências.

ESTRATÉGIAS:
20.1 Garantir a educação como direito social por meio de seu financiamento público
e pelo estabelecimento de condições objetivas de oferta de educação pública de
qualidade que respeite a diversidade.
20.2 Vincular recursos financeiros para a educação, ampliando os percentuais do
PIB para a educação nacional, bem como a definição do custo aluno-qualidade, o
acompanhamento e o controle social da gestão e uso dos recursos, entre outros.
20.3 Garantir o financiamento adequado das políticas educacionais como base e
alicerce para a efetivação do Sistema Nacional de Educação e, por conseguinte,
para o alcance das metas e estratégias do PNE com vistas à garantia de educação
em todos os níveis, etapas e modalidades e para superação das desigualdades
regionais.
20.4 Garantir recursos novos para a educação, bem como garantir fontes de
financiamento permanentes e sustentáveis para todos os níveis, etapas e
modalidades da educação com a garantia de padrão nacional de qualidade.
20.5 Aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento da arrecadação da
contribuição social do salário educação.
20.6 Fortalecer os mecanismos e instrumentos que assegurem a transparência e o
controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação.
20.7 Desenvolver estudos e acompanhar regularmente indicadores de investimento
e de custos por aluno em todas as etapas e modalidades da educação pública
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nacional.
20.8 Implantar o custo aluno-qualidade referenciado no conjunto de padrões
mínimos estabelecidos na legislação educacional e cujo financiamento será
calculado com base nos respectivos insumos indispensáveis (qualificação e
remuneração dos profissionais da educação, aquisição, manutenção, construção e
conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino, entre outros).
20.9 Regulamentar os art. 23, parágrafo único, e o art. 211 da CF, por lei
complementar, deforma a estabelecer as normas de cooperação entre a União,
estados, Distrito Federal e municípios, em matéria educacional, e a articulação do
sistema nacional de educação em regime de colaboração, com equilíbrio na
repartição das responsabilidades e efetivo cumprimento das funções distributiva e
supletiva da União no combate às desigualdades educacionais regionais, entre
outros.
20.10 Destinar à manutenção e desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos
recursos vinculados nos termos do art. 212 da Constituição Federal, na forma da lei
específica, a parcela da participação no resultado ou da compensação financeira
pela exploração de petróleo e gás natural e outros recursos, com a finalidade de
cumprimento da meta prevista no inciso VI do caput do art. 214 da Constituição
Federal.
20.11 Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos do
parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar n o101, de 4 de maio de 2000, a
transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em
educação, especialmente a realização de audiências públicas, a criação de portais
eletrônicos de transparência e a capacitação dos membros de conselhos de
acompanhamento e controle social do Fundeb, com a colaboração entre o Ministério
da Educação, as Secretarias de Educação dos Estados e dos Municípios e os
Tribunais de Contas da União, dos Estados e dos Municípios.
20.12 Articular com a União, na forma da lei, a complementação de recursos
financeiros ao Município, caso não consiga atingir o valor do CAQi e,
posteriormente, do CAQ.
20.13 Definir critérios para distribuição dos recursos adicionais dirigidos à educação
ao longo do decênio, que considerem a equalização das oportunidades
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educacionais, a vulnerabilidade socioeconômica e o compromisso técnico e de
gestão do sistema de ensino.
20.14 Assegurar a transparência no repasse da verba destinada à educação.
20.15 Aumentar e definir o custo aluno-qualidade, garantindo a educação em todos
os níveis.
20.16 Conscientizar de forma correta as distribuições e investimentos para a
educação e fiscalização rigorosa dos mesmos.
20.17 Conscientizar e convencer todas as autoridades responsáveis por este país,
que, investir em Educação de Qualidade é a melhor política pública para superar as
desigualdades sociais, violência e demais mazelas que assolam o Brasil.
20.18 Criar a nível municipal comissões formadas por técnicos para gerir a
aplicação da verba destinada para a educação, contando para isso de propostas e
participação da comunidade.
20.19 Criar critérios mais rigorosos e transparentes para o acompanhamento do uso
da verba destinada à educação.
20.20 Incentivar a criação de projetos para que as empresas possam fornecer para
as crianças menos favorecidas em idade escolar material e uniforme.
20.21 Criar, ampliar e divulgar leis de incentivo fiscal para a educação.
20.22 Dar maior incentivo fiscal para as indústrias que apoiam a educação.
20.23 Destinar 2% do valor arrecadado do IPTU para a manutenção da Educação
em Tempo Integral.
20.24 Exigir o padrão de qualidade nacional em diversos aspectos educacionais.
20.25 Fiscalizar o direcionamento dos recursos para a área da educação pública.
20.26 Garantir novos recursos financeiros e direitos sociais a todos os níveis de
etapas da educação básica.
20.27 Garantir parcerias permanentes e sustentáveis para todos os níveis, etapas e
modalidades da educação.
20.28 Incentivar a participação da comunidade na fiscalização dos investimentos na
educação.
20.29 Incentivar e organizar melhor a distribuição da renda destinada a Educação.
20.30 Incentivar novos recursos para a Educação advinda de indústrias e empresas
implantadas no município.
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20.31 Reduzir gastos em outros setores para investir mais na educação.
20.32 Fiscalizar os gastos educacionais com investimentos a serem aplicados em
qualificação e remuneração dos profissionais da educação pública.
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ANEXO 2–DIAGNÓSTICO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA

1. Garantia do Direito à Educação Básica com Qualidade

Nesta seção serão apresentados dados que caracterizam o município de
Nova Serrana no que diz respeito ao acesso, à universalização da alfabetização e à
ampliação da escolaridade e das oportunidades educacionais.

1.1.

Educação Infantil

Em relação a esse tema, o PNE previu, em sua meta 1: “Universalizar, até
2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco)
anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a
atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até
o final da vigência do PNE.”Conforme os dados e informações disponíveis, o
diagnóstico levantado é o seguinte:
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No município de Nova Serrana, o percentual de crianças entre 0 e 5 anos
frequente à escola está muito aquém dos percentuais obtidos em nível Brasil, Minas
Gerais e região Oeste de Minas.
Porém, o município conseguiu a aprovação de 3 (três) novas creches do
programa ProInfância. A expectativa é que elas estejam funcionando em 2016. Além
do mais, para cumprir as metas do Plano Nacional de Educação (PNE),
especialmente no que se refere à construção de creches, o Ministério da Educação
e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) vão autorizar os
municípios a licitar diretamente as creches aprovadas. Uma reformulação que
nasceu do diálogo entre dirigentes municipais e secretários de educação de todo o
país.

1.2

Ensino Fundamental

Em relação a esse tema, o PNE previu, em sua meta 2: “Universalizar o
ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14
(quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos
alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência do
PNE.”Conforme os dados e informações disponíveis, o diagnóstico levantado é o
seguinte:
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No que se refere ao percentual de crianças e adolescentes de 6 a 14 anos
que frequentam a escola, os números da PNAD 2013 demonstram que o município
de Nova Serrana, apesar de estar abaixo dos resultados nacional, estadual e
regional, apresenta certa proximidade. Isso significa que com um pouco de esforço e
estratégias bem definidas, pode-se inverter esse quadro.

Fonte: MEC/Inep/DEED/CSI

Fonte: MEC/Inep/DEED/CSI
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Por outro lado, o percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o
ensino fundamental concluído é bem menor que nos demais contextos. Isso se
explica pela influência negativa exercida pelo trabalho. Os professores da rede
pública de ensino reclamam que os alunos-trabalhadores dificilmente concluem seus
estudos, mesmos os noturnos. Isso ocorre em função das exigências de horas
extras e da impossibilidade de deixarem o trabalho mais cedo para estudarem. Cabe
aqui ressaltar que, em Nova Serrana é bastante comum ver um jovem de 14 anos
trabalhando.
Outro problema diz respeito à distorção idade-série, tanto nas séries iniciais
como finais do ensino fundamental. Uma das explicações é a crescente migração de
famílias, que oriundas de regiões de mais baixo nível de escolaridade, impactam de
modo negativo a evolução da educação no município. Entretanto, os índices de
distorção vêm regredindo nos últimos anos. Nos anos iniciais do ensino
fundamental, a distorção era de 16,1% em 2006, contra 2,1% em 2014,
considerando todas as redes de ensino. Com relação aos anos finais do ensino
fundamental, a queda também foi surpreendente, passando de 30,9% (2006) para
13,9% (2014).

1.3

Ensino Médio
Em relação a esse tema, o PNE previu, em sua 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 do PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio
para 85%.”
O grande desafio para a esmagadora maioria dos municípios brasileiros é
fazer com que suas populações, especialmente compreendidas entre 15 e 17 anos,
concluam o ensino médio. Todos sabem que a escolarização está diretamente
ligada à melhoria dos níveis de salário e renda, e por isso, corresponde a uma
condição sinequa non para que obtenha a tão propalada justiça social.
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Os números de Nova Serrana estão muito abaixo dos demais entes
federativos, com profunda distorção até mesmo em relação à região Oeste de
Minas. Já fora citada a influência negativa que o trabalho exerce sobre a educação
no município, afastando muitos jovens do espaço escolar. Afinal, o custo de vida é
alto e muitos deles precisam trabalhar para contribuir no sustento e manutenção das
famílias.

Se noutras regiões, a escolaridade é uma exigência para a inserção no
mercado de trabalho, em Nova Serrana, a situação é diferente. Estudos acadêmicos
apontam que com um elevado número de indústrias calçadistas, as chances de ficar
desempregado diminuem e as fábricas passam a não exigir prévia experiência, nem
escolaridade.
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Fonte: MEC/Inep/DEED/CSI

Entre 2006 e 2014, o percentual de distorção idade-série no ensino médio
oscilou, e depois, manteve-se em queda, estacionando-se em 20,5%. Apesar da
redução, o número está longe do patamar desejado, que é a universalização.
Atualmente, apenas 65,6% dos jovens entre 15 e 17 anos estão frequentando o
ensino médio. O que corresponde a 2.689 alunos. Somente a título de ilustração, o
percentual de jovens nessa mesma faixa de idade e que frequentam o ensino médio
é de 80,9% na região Oeste de Minas.

1.4

Alfabetização

Em relação a esse tema, o PNE previu duas metas: a) meta 5: “Alfabetizar
todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino
fundamental”; b) meta 9: “Elevar a taxa de alfabetização da população com 15
(quinze) anos ou mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por
cento) até 2015 e, até o final da vigência do PNE, erradicar o analfabetismo absoluto
e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional.”
Conforme os dados e informações disponíveis, o diagnóstico levantado é o seguinte:
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Em termos quantitativos, a taxa de alfabetização das crianças que
concluíram o ensino fundamental no município de Nova Serrana encontra-se em
patamar muito próximo dos demais entes federativos, assim como da própria região
Oeste de Minas. Mas como a meta é alfabetizar “todas” as crianças, o desafio é
enorme.

Por outro lado, quando são analisadas as taxas de alfabetização, assim
como o analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais de idade, o
município tem um desempenho bem superior às demais regiões. Pelos gráficos
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anteriores dá para se perceber que a Meta Brasil de se elevar para 93,5% a taxa de
alfabetização entre pessoas com 15 ou mais anos de idade já foi suplantada pelo
município, que atualmente conta com 95,2% de pessoas alfabetizadas.
Em relação à Meta Brasil de se reduzir para 15,3% o número de analfabetos
funcionais com 15 ou mais anos de idade, observa-se que o índice de Nova Serrana
(23,2%) está relativamente mais próximo do patamar desejado, já que os
indicadores de desempenho de Minas Gerais e do Brasil são, respectivamente,
31,9% e 29,4%.

1.5

Educação em Tempo Integral

Em relação a esse tema, o PNE previu, em sua 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.” Conforme os dados e
informações disponíveis, o diagnóstico levantado é o seguinte:

Normalmente, a essência de se manter a criança e o adolescente na escola o
maior tempo possível é ampliar o seu aproveitamento escolar, sendo uma alternativa
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para a redução dos índices de evasão, de repetência e de distorção idade/série, já
referenciados nas metas anteriores. Portanto, a meta é ao mesmo tempo, fim e
meio, ou seja, a sua satisfação pode contribuir na equação de outras. Daí a sua
importância.
Manter os estudantes envolvidos em atividades educativas, no instante em que
os pais estão trabalhando, além de diminuir a desigualdade social, afasta a criança e
o adolescente do “mundo do crime”. Para isso, as escolas se equipam para oferecer
educação de qualidade no turno regular e oficinas pedagógicas no turno inverso.
Considerando o percentual de escolas públicas com alunos que permanecem
pelo menos 7 (sete) horas diárias em atividades escolares, a realidade de Nova
Serrana (41,4%) está acima da nacional (34,7%), mas abaixo da estadual (44,1%) e
regional (56,7%). Nesse caso, a Meta Brasil é que pelo menos 50% de
estabelecimentos públicos de ensino passe a oferecer esse tipo de educação e que
pelo menos ¼ dos alunos possam usufruir da escola de tempo integral.
A meta é bastante ousada para a maioria dos municípios brasileiros. Em Nova
Serrana, apenas 9,5% dos alunos tem acesso a esse tipo de educação, ainda que o
Programa Mais Educação funcione em 16 escolas municipais que possuem o Ensino
Fundamental, inclusive na zona rural.
Através do programa, que é coordenado pelo governo federal, 15%dos alunos
de cada escola participam de várias oficinas, tais como: iniciação musical através de
cordas (violão) e flauta doce, horta, dança, coral, artesanato, esporte, pintura,
bordado entre outras.
Cada escola escolhe em média cinco oficinas para trabalhar. O Governo
Federal adquire os Kits para as oficinas e oferece uma ajuda de custo para o
oficineiro. Por sua vez, a prefeitura paga um professor Coordenador do Programa e
um auxiliar de serviços gerais para cada escola, além da complementação da
merenda escolar e o aluguel de espaços físicos para as escolas que não dispõem de
local para a oferta.

1.6

Aprendizado Adequado na Idade Certa
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Em relação a esse tema, o PNE previu em sua 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”. Conforme os dados e informações disponíveis, o diagnóstico levantado
é o seguinte:
Médias nacionais para o Ideb constantes da meta 7 do PNE
2015

2017

2019

2021

Anos Iniciais do Ensino Fundamental

5,2

5,5

5,7

6,0

Anos Finais do Ensino Fundamental

4,7

5,0

5,2

5,5

4,3

4,7

5,0

5,2

Ensino Médio
Fonte: PNE (Lei nº13.005/2014)

Esta meta do PNE está diretamente relacionada à qualidade do ensino e
credencia o Ideb na aferição dos resultados. O problema é que vários professores
alegam que este indicador – composto pelas notas em língua portuguesa e em
matemática da Prova Brasil e pelo fluxo escolar – não é suficiente para demonstrar o
nível de qualidade do ensino. Entretanto, os indicadores sugere que os municípios
se esforcem no sentido de se obter bons resultados em tais avaliações.
Resultados do município de Nova Serrana no Ideb (2007-2013)
2007

2009

2011

2013

Anos Iniciais do Ensino Fundamental

4,3

5,9

6,0

6,1

Anos Finais do Ensino Fundamental

3,9

4,4

4,9

5,1

5,0

5,4

5,3

5,3

Ensino Médio
Fonte: MEC/Inep/Ideb

De acordo com o Ministério da Educação, em 2011, apenas 3 (três) escolas
de Nova Serrana não atingiram a meta do Ideb para os Anos Iniciais do Ensino
Fundamental. Duas pertencentes à rede estadual e uma da rede municipal. O que
não impediu que os números de Nova Serrana se mantivessem acima da média
nacional.
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Como estratégia para manter os bons índices, o município de Nova Serrana
aderiu ao programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, desenvolvido
pelo Ministério da Educação – MEC. Esse programa é voltado para os professores
que lecionam no 1º, 2º e 3º ano do Ensino Fundamental, ou seja, os professores que
trabalham com a alfabetização dos alunos, e oferece capacitação presencial voltada
ao aprimoramento das formas de ensinar, envolvendo jogos, dinâmicas e
alternativas capazes de despertar o interesse em aprender. Os encontros mensais
são realizados com todos os professores alfabetizadores municipais desde o ano de
2013. No primeiro ano, a formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa se concentrou no ensino da Língua Portuguesa e, em 2014, no
desenvolvimento do ensino da Matemática.

1.7

EJA Integrada à Educação Profissional

Em relação a esse tema, o PNE previu, em sua 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.”
Sem dúvida é uma meta muito importante, especialmente em um país onde
as desigualdades educacionais são tão visíveis. O problema é que as políticas de
educação relacionadas à ampliação da oferta da educação de jovens e adultos,
sobretudo na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), encontramse limitadas.
Nesse sentido, faz-se necessária a articulação dos poderes públicos locais e
da sociedade civil, no sentido de se exigir do governo federal a materialização dessa
proposta, que embora salutar, não encontra efetividade sem a participação dos
demais entes.
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Conforme os dados e informações disponíveis, apesar da meta constar no
PNE, o município não oferece nenhuma vaga para esta modalidade de ensino. Um
quadro que somente será alterado com muita vontade e o apoio da sociedade.

1.8

Educação Profissional

Em relação a esse tema, o PNE previu, em sua meta 11: “Triplicar as
matrículas da Educação Profissional Técnica de nível médio, assegurando a
qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público.”
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Pelos indicadores apresentados, vê-se que a quantidade de matrículas na
educação profissional técnica de nível ensino médio em relação às metas propostas
é algo muito distante, tanto para Minas Gerais como para o Brasil. O gráfico a seguir
mostra a realidade de Nova Serrana, que embora seja uma cidade vocacionada para
o trabalho, não apresenta dados mais significativos.
Mesmo com a existência de oportunidades de formação técnica, tais como o
Programa Jovem Aprendiz, tanto no âmbito do Serviço Nacional do Comércio
(Senac) como do Serviço Nacional da Indústria (Senai), a escola e o mundo do
trabalho ainda carecem de sintonia em Nova Serrana.
É notório que o atual cenário econômico necessita de profissionais mais
criativos e com conhecimentos interdisciplinares. Porém, como vimos na meta
anterior, há pouca valorização dos cursos de formação profissional. Além disso, a
amarra das disciplinas obrigatórias sobrecarrega o Ensino Médio profissionalizante,
pois o aluno é obrigado a cumprir não apenas as disciplinas relacionadas ao curso
como também toda a carga do Ensino Médio regular. O que muitas vezes lhe afasta
dessa modalidade de ensino.

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar

Em 2013 não existia sequer uma matrícula no ensino médio integrado com a
formação profissional. As 40 matrículas realizadas buscavam a formação profissional
subsequente ou concomitante, mas não integrada.
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2. Superação das Desigualdades e a Valorização das Diferenças

Nesta seção, serão apresentados dados que caracterizam o município no
contexto das metas que dizem respeito à superação das desigualdades e à
valorização das diferenças, caminhos imprescindíveis para a equidade.

1.9

Educação Especial / Inclusiva

Em relação a esse tema, o PNE previu, em sua 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 regular de ensino, com a
garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais,
classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.” Conforme os
dados e informações disponíveis, o diagnóstico levantado é o seguinte:

A Meta Brasil prevê a universalização do acesso à escola para pessoas com
deficiência e idades entre 4 a 17 anos. Trata-se de uma meta bastante difícil, mas
que não deve ser encarada como impossível. Afinal, o município de Nova Serrana
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apresenta números mais favoráveis em relação ao estado de Minas Gerais e ao
Brasil.
Nesse sentido, a concentração deve ser direcionada aos desafios implicados
na ampliação desses expressivos avanços, que envolvem a continuidade de
investimentos na formação de educadores, no aprimoramento das práticas
pedagógicas, na acessibilidade arquitetônica e tecnológica, na construção de redes
de aprendizagem, no estabelecimento de parcerias entre os atores da comunidade
escolar e na intersetorialidade da gestão pública.
No primeiro semestre de 2014, o percentual de matrículas de alunos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação matriculados em classes comuns era de 31,8% (81 alunos), enquanto
outros 68,2% (174 alunos) estavam matriculados em escolas exclusivas.
O município de Nova Serrana custeia a merenda escolar e cede funcionários
para a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) cuja missão é prestar
serviços de assistência social no que se diz respeito a melhoria da qualidade de vida
da pessoa portadora de deficiência. Além disso, oferece cursos de formação
continuada em Libras e Braile, tanto para os funcionários da Apae como do Craei
(Centro de Referência e Apoio à Educação Inclusiva).
O Craei de Nova Serrana funciona em dois imóveis locados pela prefeitura e
seus funcionários e despesas são custeados com recursos próprios do município.
Em 2014, a instituição atendeu 495 alunos por semana.

1.10 Elevação da escolaridade / diversidade

Em relação a esse tema, o PNE previu, em sua 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
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Estatística (IBGE).” Conforme os dados e informações disponíveis, o diagnóstico
levantado é o seguinte:

Como já foi dito anteriormente, em virtude do grande fluxo de pessoas e do
número de empregos disponíveis, a educação recebe uma influência negativa,
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gerando altos índices de evasão escolar e de analfabetismo, especialmente por
receber migrantes de regiões onde a média de escolarização é baixa.
Sabe-se que o alto potencial de emprego, baseado na execução de tarefas
simples, não vem incentivando a educação formal no município. Prova disso, a
média de anos de estudo da população entre 18 e 29 anos é menor em Nova
Serrana (8,4 anos) que nas demais regiões pesquisadas.
Por outro lado, morar no campo não é sinônimo de exclusão. Como o
município custeia um eficiente serviço de transporte escolar, financiando até mesmo
uma parte significativa do transporte universitário, os alunos que querem estudar
conseguem apoio. Além disso, o município tem um perímetro urbano extenso em
relação à área total, ou seja, as distâncias entre os povoados e a sede não impedem
que os alunos continuem seus estudos.
Do ponto de vista da exclusão relacionada à cor, a razão entre a
escolaridade média de negros e não negros, com idade entre 18 e 29 anos, é um
pouco maior em Nova Serrana.

Já a análise sobre a exclusão relacionada à

condição social revela que os anos de estudo dos 25% mais pobres são inferiores
aos demais entes e mesmo em relação à região Oeste de Minas.

3. Valorização dos Profissionais da Educação

Nesta seção, serão apresentados dados que caracterizam o município no que diz
respeito às metas que cuidam da valorização dos profissionais da educação,
consideradas estratégicas para que as demais sejam atingidas.

1.11 Formação dos Professores

Em relação a esse tema, o PNE previu, em sua 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
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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.”
Percentual de professores da Educação Básica com curso superior
em Nova Serrana
Ano de referência

Com superior

Sem licenciatura

Com licenciatura

2007

74,2%

3,2%

71,0%

2009

80,9%

1,3%

79,6%

2011

85,5%

4,4%

81,2%

2013

90,9%

4,2%

86,8%

Fonte: MEC/Inep/Censo Escolar (adaptado)

O percentual de professores com formação superior tem evoluído desde
2007, chegando a mais de 90%, sendo que destes, 86,8% possuem licenciatura. O
curioso é que se considerarmos apenas os professores da rede pública, o percentual
de professores com formação superior chega a 92,2%, contra 85,5% da rede
privada. O que afasta o mito de que os professores da rede privada tem melhor
formação que os atuantes na rede pública. Se considerarmos o percentual de
professores sem licenciatura, os números da rede pública também estão em
vantagem. Mas em ambos os casos, o percentual já foi menor no passado. Isso se
deve a falta de professores em número suficiente para a crescente demanda. O que
leva a contratação de profissionais a título precário e/ou formados noutras áreas.
Para que se tenha uma ideia, apenas 56,2% dos professores dos anos finais
do Ensino Fundamental possuem licenciatura na área que atua. Mesmo que 97,7%
deles sejam portadores de curso superior. As disciplinas que apresentam maior
percentual de professores sem licenciatura específica na área são História (43,6%),
Geografia (40,5%) e Artes (10%).
Em se tratando do Ensino Médio, 60% dos professores possuem licenciatura
na área que atua. Mesmo que 97,4% sejam detentores de formação superior. Os
casos mais críticos são Língua Estrangeira (44,4%), Filosofia (25%) e Artes (12,5%).
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Nesse aspecto, um dado extremamente relevante é que 90% dos professores de
Educação Física possuem licenciatura específica na área.

1.12 Formação Continuada e Pós-Graduação
Em relação a esse tema, o PNE previu, em sua 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 (as) os (as) profissionais da Educação Básica
formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades,
demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.” Conforme os dados e
informações disponíveis, o diagnóstico levantado é o seguinte:

Ainda que esteja abaixo do percentual identificado para a região Oeste de
Minas, o volume de professores com cursos de pós-graduação é bem maior no
município (37,1%), quando comparado aos indicadores de Minas Gerais (31,3%) e
do Brasil (30,2%).
Percentual de professores da Educação Básica com Pós-graduação em Nova Serrana
Ano de referência

-

Ano de referência

-

2007

16,3%

2011

26,2%

2008

35,4%

2012

32,7%

2009

31,2%

2013

36,2%

2010

28,4%

2014

37,1%

Fonte: MEC/Inep/Censo Escolar (adaptado)
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A meta é atingir 50% até 2016. E para isso, o município de Nova Serrana
terá que adotar estratégias inovadoras, que incentivem o professor a procurar esse
tipo de formação. Na Faculdade de Nova Serrana oferece cursos de pós-graduação
presenciais nas áreas de Gestão e Psicopedagogia, que somados aos oferecidos
noutras instituições da região, correspondem a uma excelente oportunidade. Tem-se
ainda a modalidade à distância, tanto na rede privada, como em diversas instituições
ligadas à Universidade Aberta do Brasil (UAB).
Em 2013, dos 670 docentes da educação básica de Nova Serrana, apenas 2
(dois) profissionais tinham Pós-graduação em nível de Mestrado e ninguém com
formação em nível de Doutorado. Cabe ressaltar que pelo Plano de Carreira,
recentemente aprovado pela Câmara Municipal, o profissional da educação que
detiver diploma de pós-graduação terá adicional por escolaridade. O que pode
melhorar o quadro em questão.
Num comparativo por etapa, os maiores percentuais de professores com
Pós-graduação estão na Educação Infantil (35,7%) e Ensino Médio (29,7%). Para os
anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, os prognósticos são 21,2% e 27,8%,
respectivamente. Lembrando-se que tais percentuais se referem ao ano de 2013.

1.13 Remuneração do Magistério
Em relação a esse tema, o PNE previu, em sua meta 17: “Valorizar os (as)
profissionais do magistério das redes públicas da Educação Básica, de forma a
equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com escolaridade
equivalente, até o final do sexto ano de vigência do PNE.” Conforme os dados e
informações disponíveis, o diagnóstico levantado é o seguinte:

PLANO MUNICIPAL DECENAL DE EDUCAÇÃO
71

Todos sabem que a baixa remuneração do profissional de educação,
quando comparada a outras ocupações que exigem escolaridade equivalente, é algo
crônico na história brasileira. Mesmo assim, a razão é menos injusta no cenário de
Nova Serrana, que vem pagando um valor (hora/aula) proporcionalmente maior que
o estabelecido pelo Piso Nacional da Educação. O que não pode nos empolgar, haja
vista que muitos profissionais são oriundos de outras cidades e chegam a gastar um
percentual relevante de seus vencimentos com o deslocamento diário.
Além do deslocamento intermunicipal, muitos deles cumprem jornadas em
mais de um estabelecimento de ensino, o que lhes proporciona mais despesas
acessórias. Dados do Ministério da Educação, disponibilizados pelo Censo Escolar,
demonstram que apenas 55,6% dos professores municipais atuam numa única
instituição. Os demais trabalham em dois ou até três estabelecimentos. Se
considerarmos

os

professores

da

rede

estadual,

a

dupla

jornada

em

estabelecimentos diversos é mais complicada. Apenas 50% trabalham numa única
instituição.

1.14 Plano de Carreira

Em relação a esse tema, o PNE previu, em sua 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
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referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do
inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.”
O problema é que o último concurso público para o provimento efetivo de
vagas foi realizado em 2007. Isso limita o acesso dos profissionais ao recémaprovado Plano de Carreira da Educação, especialmente no que tange à horizontal.
O preenchimento das vagas tem se dado através de processos seletivos
simplificados, que visam atender a demanda imediata. Em 2013, entre os
professores municipais, apenas 64,6% eram efetivos.

4. Ensino Superior

Nesta seção, serão apresentados dados que caracterizam o município no que
diz respeito às metas que cuidam do ensino superior e de pós-graduação. Em
relação a esse tema, o PNE previu três metas:
a) meta 12: “Elevar a taxa bruta de matrícula na Educação Superior para 50% e
a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da
oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas matrículas, no segmento
público”;
b) meta 13: “Elevar a qualidade da Educação Superior pela ampliação da
proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto
do sistema de Educação Superior para 75%, sendo, do total, no mínimo, 35%
doutores”;
c) meta 14: “Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação
stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e
25.000 (vinte e cinco mil) doutores”.
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Pela falta de dados referentes à quantidade de alunos, entre 18 e 29 anos,
cursando o ensino superior no município, resta-nos dizer que o poder público tem
feito a sua parte no incentivo à formação de nível superior. O projeto de lei 12/2015,
de autoria do Executivo Municipal, reajustou em 1.200.00,00 (um milhão e duzentos
mil reais) os subsídios destinados à despesa do transporte escolar de universitários.
Em 2014, quando o valor era de 940.000,00 (novecentos e quarenta mil reais), cerca
de 1200 estudantes foram beneficiados pelo projeto. Os principais destinos dos
estudantes de Nova Serrana são Bom Despacho, Divinópolis e Itaúna.
Outra política de favorecimento à educação em nível superior se refere ao
custeio de manutenção da Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais, que
funciona nas dependências do CVT (Centro Vocacional Tecnológico). Apesar de
estar oferecendo apenas o curso de Pós-graduação em Engenharia e Inovação, em
parceria com o Centro Universitário UNISEB, a entidade encontra-se em fase de
credenciamento junto ao MEC para a oferta de cursos superiores de tecnologia,
dentro do programa de ampliação dos polos da Rede UAB (Universidade Aberta do
Brasil).
No que se refere à Faculdade de Nova Serrana (FANS), mantida pela
Fundação Fausto Pinto da Fonseca, o município tem feito periódicos repasses nos
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últimos anos. O que possibilitou a sua mudança para um espaço próprio bem mais
amplo, com capacidade de ampliar a oferta de ensino superior no município. Além
de ofertar os tradicionais cursos de graduação em Administração e Ciências
Contábeis, a FANS se empenha na formação de profissionais nas áreas de
Pedagogia e Psicologia – cursos com recente autorização junto ao Ministério da
Educação.

E mesmo que o número de profissionais portadores de mestrado ou
doutorado seja extremamente insignificante entre os atuantes na Educação Básica,
pelo menos na educação superior, o quadro de Nova Serrana se revela mais
próximo das realidades mineira e brasileira. Conforme um Relatório de Avaliação do
MEC (2014), destinado à aprovação do curso de Produção de Vestuário, a
instituição possui um corpo docente com 65% de mestres ou doutores.

5. Gestão Democrática e Participação Social

Nesta seção, serão apresentados dados e informações que caracterizam o
município no que diz respeito à meta do PNE que cuida da gestão democrática e da
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participação social. Em relação a esse tema, o PNE previu, em sua meta 19:
“Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão
democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e
à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo
recursos e apoio técnico da União para tanto”.
A gestão democrática da educação em Nova Serrana é exercida por uma
série de conselhos municipais, entre eles: Conselho Municipal de Educação,
Conselho do FUNDEB e o Conselho de Alimentação Escolar (CAE). Todos com
poder consultivo, deliberativo e fiscalizador. A composição de tais conselhos é
representativa, ou seja, seus membros são escolhidos entre os vários segmentos da
sociedade.
Nova Serrana ainda não possui o Conselho de Transporte Escolar, uma
realidade que atinge mais de 75% dos municípios brasileiros. Por outro lado, a
existência do Conselho Municipal de Educação é um importante avanço, ainda não
alcançado por mais de 15% dos municípios do país.
As escolas municipais e estaduais também possuem, dentro de sua
estrutura, os chamados órgãos colegiados, cuja função é acompanhar e fiscalizar a
aplicação dos recursos financeiros, administrativos e pedagógicos. Eles são
compostos por representantes de todos os segmentos da comunidade escolar,
inclusive os pais, quando se trata de alunos menores.

6. Financiamento

Nesta seção, serão apresentados dados e informações que caracterizam o
município no que diz respeito à meta do PNE que cuida do financiamento da
educação. Em relação a esse tema, o PNE previu, em sua meta 20: “Ampliar o
investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar
de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País no 5º (quinto) ano de
vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final
do decênio”.
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Trata-se de uma meta ousada e que vai depender, em muito, dos esforços
que se darão em nível nacional. Segundo Cleuza Rodrigues Repulho, presidente da
Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação), é preciso
aumentar a participação da União nos gastos que são responsabilidade dos
municípios.
O município de Nova Serrana vem cumprindo os limites constitucionais
referentes à educação, inclusive majorando-os. Em 2014 foram gastos R$
47.646.049,99 (quarenta e sete milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, quarenta
e nove reais e noventa e nove centavos) com a educação. Esse montante supera
em quase 5% o mínimo constitucional de 25% da receita.

PLANO MUNICIPAL DECENAL DE EDUCAÇÃO
77

SUPLEMENTO
[NOVA SERRANA
DÁ UM PASSO
HISTÓRICO PARA A
CONSTRUÇÃO DE
UMA SOCIEDADE
MAIS JUSTA, ONDE
A EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE NÃO
MAIS SERÁ UM
PRIVILÉGIO DE
POUCOS ...

]
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1. INTRODUÇÃO

Nova Serrana vive um progresso latente, de uma cidade que cresce em
grandes proporções e causa perplexidade, que supera desafios e constantemente
cria outras situações desafiantes.
Dizer que “Nova Serrana é a cidade que mais cresce no estado de Minas
Gerais” tornou-se o jargão da atualidade. Enquanto o país vive situações quase
intransponíveis como a falta de emprego e os baixos salários, a cidade parece
exercer um paradoxo, quando se vê nas portarias das fábricas vários cartazes
anunciando vagas.
Em 2005, quando se realizou o Plano Decenal de Educação anterior, previase um crescimento populacional de 8,5% ao ano, seguido de uma estabilização.
Hoje, dez anos depois, os índices não diminuíram e continuam proporcionando
inúmeros desafios.
O grande número de migrantes traz consigo pensamentos diferenciados,
além de sugestões e propostas variadas. No último censo cultural1 foi possível
registrar 40 igrejas com 27 denominações e doutrinas diferentes; foram registradas
48 festas e manifestações culturais no município; foram 32 equipamentos culturais;
167 grupos culturais e artistas; e a cidade conta ainda com 16 meios de
comunicação, incluindo rádios, jornais, revistas e fanzines2.
A população dedicada, quase que exclusivamente ao trabalho, não vê o
quanto o processo cultural é importante para a cidade. Ouve-se que a cidade “não
tem cultura”, o que se confunde constantemente com a falta de lazer. Mas as
oportunidades culturais, existentes ou concedidas, são pouco frequentadas pela
própria população.
No que tange aos aspectos culturais, deve-se listar ainda a participação da
população em alguns equipamentos culturais, como a Centro Municipal de Cultura
“Antonia de Freitas”, que tem um atendimento fixo semanal de 640 usuários. Estes
participam de aulas de dança, música, teatro, artesanato em tapeçaria e coral.
1
2

Nova Serrana, 2014. Decreto 038/2014 – Institui o Censo Cultural do Município de Nova Serrana.
Censo Cultural, 2014. Secretaria Municipal de Cultura.

PLANO MUNICIPAL DECENAL DE EDUCAÇÃO
89
Já a Biblioteca Pública Municipal atende uma média de 300 usuários
diariamente, o que equivale a estrondosos números de seis mil ao mês e 72 mil ao
ano. Além destes, outros espaços existem e coexistem sem que grande parte da
população tenha conhecimento sobre eles, são associações, grupos culturais,
academias de dança, entre outros.
Poderíamos listar uma gama de exemplos que integram toda a situação de
Nova Serrana, seus percalços e desafios.

nos ater aos números da educação no

município e que serão apresentados ao longo deste documento.
Pensar um plano para dez anos é cuidar para que futuro das próximas
gerações seja melhor que o presente.É projetar a educação de uma cidade que
poderá ter 197.2853 habitantes no ano de 2025. É antecipar os inúmeros desafios e
ousar em seu enfrentamento.

2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

2.1

Aspectos Gerais

2.1.1 Histórico do Município

Em meio às serras surge uma pequena cidade e que rapidamente se tornou
grande. Localizada na região do alto São Francisco, Centro Oeste de Minas Gerais,
Nova Serrana fica na região de busca do ouro, no Brasil do século XVIII, onde
cidades como Ouro Preto, Diamantina, Sabará, São João Del Rei, Pitangui, dentre
outras, se tornaram centros urbanos importantes. Nova Serrana surgiu na região de
Pitangui4, uma terra habitada pelos índios Cataguases, como apontam os achados

3

Projeção da população local com crescimento de 8,5% ao ano.
“No arraial de Sant’Ana ouvia a notícia de um ribeiro, que fornecia aos pedaços o ouro de suas areias; e pedaços ele
[Bueno] os viu em ornato das índias. Feitas as indagações, o ribeiro ficava ao norte, quatro jornadas além do arraial. Esta
nova deliberação de se compensar nesses mananciais foi a sua glória. Posto em marcha, guiado pelos índios de Sant’Ana,
quando foi-se aproximando ao ribeiro, as indígenas que se banhavam pressentiram o tropel e, pensando ser traficantes,
fugiram aterradas, deixando algumas crianças de peito na margem. O rio tomou por isso o nome de Pintag-i, rio das crianças
(1696). VASCONCELOS, 1999, p.131.
4
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cerâmica (igaçabas5, panelas e/ou vasos) e outros artefatos.6 A nação dos Cataguás
reinou desde o sul de Minas, e eram mais aterrorizantes aos paulistas. Esta
população indígena foi dividida em duas hordas: uma que subiu o rio São Francisco
e outra que desceu o rio Paraíba. Félix Jaques se uniu aos índios Teremembés,
transpôs a Serra da Mantiqueira e entrou em guerra contra os catu-auá (gente boa)
para repeli-los para os sertões de Pium-i e do Tamaduá, “dando tempo a Lourenço
Castanho, que de propósito entrou contra eles, desbaratou-os no lugar por isso
chamado Conquista, e deixou então livre e desembaraçada a entrada do Rio Grande
e dos Campos Gerais (1675)”.7 É por isso que em várias localidades desta região se
encontra uma relação muito grande com o termo “Conquista”, “Fazenda da
Conquista”, “Ribeirão Conquista” e outras nomeações referentes a este fato. Mais
tarde a região foi tomada por escravos fugitivos com formações de Quilombos.
Como “na vizinhança, o Quilombo da Saúde, chamado também de Quilombo do
Lambari, ou ainda, Quilombo dos Coqueiros. Este núcleo de escravos fugitivos
situava-se, aproximadamente, onde hoje abrange as regiões de Cana do Reino e
Engenho, e chegava até a Cachoeira ou Fazenda dos Crioulos. (...) Não há registro
explícito sobre ofim desses quilombos no território de Nova Serrana nem tampouco
sobre os seus autores.”8Em outros relatos apresentam a existência destes
Quilombos na região de Nova Serrana.
Em 1809, por ocasião do falecimento de Laurinda Maria Clara,
a segunda das três esposas de José Correia de Melo, no seu
inventário de partilha constavam terras situadas no Mato
Dentro e na Barra do Macuco. A fazenda Mato Dentro era
assim descrita: „...Huma Fazenda de Agricultura e Campos
denominada matto dentro que parte com o Quilombo com
Domingos da Costa ou seoserdeiros e com Manoel Antônio
Teixeira e com a Boa Vista com suas casas de vivendas
cobertas de telhas que sendo vistas e examinadas por elles
avaliadores...‟.
5

9

Conselho do Patrimônio Cultural – Ficha de Registro nº 001D – 05/04/2006
Conselho do Patrimônio Cultural – Ficha de Registro nº 002D – 05/04/2006
7
VASCONCELOS, 1999, p.105.
8
FREITAS & FONSECA, 2002.
9
Arquivo Judiciário de Pitangui, XXII, 1760.
6
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Esse Quilombo tomava terras dos atuais municípios de
Leandro Ferreira, Conceição do Pará e Nova Serrana.

10

Mais tarde havia, na região, fazendas destinadas à agricultura e com o trabalho
escravo11 largamente explorado na cultura de algodão, mandioca, fumo e cana de
açúcar, bem como nos engenhos de açúcar e nas fábricas de polvilho e de farinha
de mandioca.12 Da mesma forma que se encontram ruínas de fazendas de engenho
e senzalas, no distrito de Boa Vista de Minas.
O desenvolvimento da cidade é, em parte, devido ao fato do “Cercado”
localizar-se no ponto por onde passavam as bandeiras partidas de São Paulo, na
direção das regiões auríferas do Centro de Minas Gerais e sul do estado de Goiás.
Para outros, “Cercado” foi um ponto de pousada de viajantes que partiam de São
Paulo, percorrendo estradas no contrabando de ouro. Como no lugar existia um
cercado para a guarda de animais dos viajantes, o povoado ficou conhecido com o
nome de “Cercado”. “À época dos primeiros descobertos auríferos nas Minas Gerais,
o vale do Rio São Francisco se achava povoado e repleto de „currais‟, denominação
das fazendas dedicadas à criação de gado, dentre as quais muitas pertencentes à
Companhia de Jesus”,13 ao longo das trilhas abertas, surgiram as primeiras
hospedarias, fazendas e povoados.Nesta época “núcleos começam a pontilhar-se
pela região [das Minas], e muito rapidamente se multiplicaram, praticamente por
quantas „catas‟ ou minerações que se instalavam”.14 Os sertanistas paulistas que
conquistaram a região e “que além de percorrerem o „oeste mineiro‟, estabeleceram
na região as primeiras fazendas, no vale entre os rios Paraopeba e Pará, que à
época era chamado Rio Pitangui.”15Após a abertura de novos caminhos que
ligassem o sul da capitania de Minas às minas de Pitangui e Paracatu, “que se deu a
fundação da Fazenda Barra Grande do Cercado, embrião do Distrito do „Cercado‟,

10

FREITAS & FONSECA, 2002.
Citar escritura de escravo do Cartório
12
Algumas destas atividades ainda são desenvolvidas no município de Nova Serrana. Sobre o registro das fazendas de
Engenho, se comprovam pelas ruínas existentes. Arquivo Fotográfico Municipal – Ficha 0000 – Fazenda de Engenho –
Distrito de Boa Vista de Minas.
13
CATÃO, 2006, p.05.
14
ALBINO, 2006, p.18.
15
CATÃO, 2006, p.03. In: VASCONCELOS, Diogo de. História Média de Minas Gerais. Pp.163-164.
11
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criado em 1869.”16O progresso do arraial não foi incentivado pelas lavras de ouro e
sim pela cultura do algodão e criação de gado, portanto, produtor e fornecedor de
couro, incrementada em grande parte por três famílias de portugueses que aqui se
radicaram: os “Pinto da Fonseca”, ”Rodrigues de Carvalho” e os “Soares Silva”. 17
Mais tarde a região foi denominada como Distrito de “Cercado de Pitangui”.18 Os
ranchos desempenhavam um papel importante à beira das estradas e eram
importantes na economia das regiões transitadas por tropeiros e viajantes. Eram
nesses lugares que as tropas abasteciam para seguirem viagem, compravam milho
para as mulas, se alimentavam e descansavam nessas paradas. Eram nesses
arredores que se encontrava também a venda que abastecia os moradores da
região. Por ali se encontravam diversas mercadorias como “a cachaça, o sal, o
açúcar, o feijão, a carne seca, até ferraduras, fumo em corda, armas de fogo,
cabeças de alho e livro de missa.”19
Outro fator importante para a formação do povoado do “Cercado” foi o conserto
de selas, que com o trabalho com o couro iniciou-se o artesanato para o conserto e
fabricação de calçado. Legítimos e pioneiros possuidores do solo “cercadense”
foram, sem dúvida, os valentes construtores das vias que permitiram o acesso aos
sertões bravios,20 e que a duras penas, levantaram seus primeiros ranchos,
produziram e povoaram o lugar. Os primeiros artesãos do couro apareceram na
região após a segunda geração dos primeiros povoadores. Nesta época, quase
todas as pessoas andavam descalço, o que ocorreu até mesmo nos primeiros
tempos da emancipação de Nova Serrana. Um Senhor chamado João Soares Vieira,
iniciou o ramo de sapataria fabricando botas. Comprou uma „banca‟ completa: uma
mesa, sovela21, torquês, martelo, avental, lamparina, etc... Em 1930 o pequeno
Arraial contava com um pequeno número de casas, a Igreja, o cemitério e quatro

16

FREITAS, 2006.
FREITAS & FONSECA, 2002.
18
Lei 1622 de 05 de novembro de 1869. Toponímia de Minas Gerais, 1997.
19
FRIEIRO, 1982, p.101.
20
A etimologia da palavra sertão permanece desconhecida. Para alguns autores, o sertão derivaria do latim desertus, por
intermédio do latim vulgar desertanu, que pode significar deserto, abandonado, inculto, selvagem, desabitado ou pouco
habitado. ROMEIRO, Adriana. Sertões. In: Dicionário Histórico das Minas Gerais: período colonial. p.271.
21
Instrumento utilizado para furar os cortes e fazer a costura na fabricação de calçados.
17
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ruas principais: a Rua da Varge22 (hoje a Rua Pará de Minas), a Rua de Baixo (Rua
Dimas Guimarães), a Rua do Meio (Rua Frei Anselmo) e a Rua de Cima (Rua São
Geraldo). No ano de 1954, o Distrito foi elevado à categoria de cidade 23, tendo a
instalação ocorrida em 01 de janeiro de 1954, nas dependências do Grupo Escolar
Major Agenor, com participação popular e com a presença de autoridades como
Pedro Martins do Espírito Santo (Juiz de Paz), Dr. Paulo Campos Guimarães,
deputado estadual, Antero Rocha Prefeito Municipal de Pitangui, Dr. Sebastião
Guimarães Prefeito Municipal de Divinópolis, Dr. Gumercindo Gomes Guimarães
advogado em Pitangui e o Pe. Antônio Pontelo, pároco de Pitangui.24 O nome de
Nova Serrana e a data de instalação da cidade se deve à José Batista de Freitas,
que também faz uma homenagem à cidade de Pitangui, antes conhecida na região
como “Velha Serrana”.
O início da administração deveria ocorrer a partir de 1º de janeiro de 1954, e
para gerir provisoriamente a nova cidade até as eleições, foi nomeado pelo
Governador do Estado, o funcionário público Geraldo Magela Pereira, que cuidou de
organizar as bases para o futuro prefeito.
Localização do Município de Nova Serrana e seus vizinhos

Fonte: atlasbrasil.org.br/2013

22

Seria a Várzea, pois se tratava de uma região de nascentes e açudes, hoje a região está completamente habitada e o que era
brejo foi drenado e aterrado.
23
Lei Nº 1039, de 12 de dezembro de 1953.
24
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA - Livro de Atas de emancipação do Município de Nova Serrana e posse
dos prefeitos – pg 01 – 01/01/1954
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2.2

Aspectos Demográficos

Segundo os dados do Recenseamento Geral de 1950, a população do Cercado
era de 5.286 habitantes. Porém, as estimativas do Departamento Estadual de
Estatísticas de Minas Gerais apresentam 5.630 pessoas como sua provável
população. O que representa uma densidade demográfica de aproximadamente 19
hab./ km2.25
Tais prognósticos são ínfimos quando comparados aos dados mais recentes do
IBGE, que apontam uma população de 87.260 habitantes26para Nova Serrana
(estimativa 2015). Considerando que a área do município permaneceu inalterada, ou
seja, 285,53 km2, a densidade demográfica se elevou para 305,6 hab./ km2.
Esse salto nas contagens do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) –especialmentenas últimas décadas –repercutiu em todo estado de Minas
Gerais. E não poderia ser diferente. O município teve um crescimento de mais de
140% nos últimos quinze anos.
Taxa de crescimento anual – 2000 e 2010
Taxa de Crescimento Anual por Área Selecionada
2000 e 2010
8,00%

7,01%

7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%

2,13%

2,00%

1,18%

0,93%

1,00%
0,00%

Município

Estado

Microrregião

Fonte: IBGE – Censos Demográficos de 2000 e 201

25
26

IBGE – Enciclopédia dos municípios brasileiros, vol. XXVI, 1959. Censo de 31/12/1955.
IBGE, 2015

Brasil
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Decompondo-se a taxa de crescimento demográfico de Nova Serrana entre
os anos de 2000 e 2010, percebe-se que esta foi bem superior à registrada no
Estado (0,93%), assim como no Brasil (1,18%). A taxa de urbanização também
apresentou alteração no mesmo período – passando de 94,33% para 94,57%.
População residente no município por faixa etária – 2000 e 2010
População Residente no Município por Faixa Etária
2000 e 2010

15 a 29
anos
12729

30 a 39
anos
6003

40 a 59
anos
6050

60 anos ou
mais
1735

TOTAL

2000

0 a 14
anos
10929

2010

18144

26832

12350

12928

3445

73699

37446

Fonte: IBGE – Censos Demográficos de 2000 a 2010

Outra característica relevante diz respeito à estrutura demográfica. Entre
2000 e 2010 foi verificada ampliação da população idosa, que cresceu 7,1% em
média ao ano. Em 2000, este grupo representava 4,6% da população, já em 2010
detinha 4,7% do total da população municipal. O segmento etário de 0 a 14 anos
registrou crescimento positivo entre 2000 e 2010, com média de 5,2% ao ano.
Crianças e jovens detinham 29,2% do contingente populacional em 2000, o que
correspondia a 10.929 habitantes. Em 2010, a participação deste grupo reduziu para
24,6% da população, totalizando 18.144 habitantes.
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A população residente no município na faixa etária de 15 a 59 anos exibiu
crescimento populacional (em média 7,72% ao ano), passando de 24.782 habitantes
em 2000 para 52.110 em 2010. Em 2010, este grupo representava 70,7% da
população do município.
A população residente no município na faixa etária de 15 a 59 anos exibiu
crescimento populacional (em média 7,72% ao ano), passando de 24.782 habitantes
em 2000 para 52.110 em 2010. Em 2010, este grupo representava 70,7% da
população do município.

Comparativo Inter-censos27
POPULAÇÃO
Ano
1940
1950
1960
1970
1980
1991
1996
2000
2007
2010
2011
2012
2013
2014
Fonte: IBGE

27

Araújos
6.217
7.203
7.884
8.011
8.135
8.517
8.645

SILVA, 2007./IBGE, 2011.

Bom
Despacho
16.257
25.863
23.910
27.825
29.391
33.330
37.669
39.943
42.215
45.626
46.061
46.482
48.350
48.802

Leandro
Ferreira
4.350
4.370
4.365
2.771
2.928
3.071
3.227
2.955
3.205
3.204
3.202
3.296
3.297

Moema
2.773
4.169
4.358
5.096
5.505
5.887
6.513
6.746
7.028
7.068
7.106
7.363
7.406

Nova
Serrana
5.623
5.286
5.426
6.577
9.275
17.913
27.507
37.447
60.220
73.719
76.482
79.174
84.550
87.260

Perdigão
5.707
7.318
8.912
9.159
9.396
9.943
10.185
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Crescimento Demográfico de Nova Serrana28

2.2.1 Localização e Aspectos Logísticos29

Com a abertura da Rodovia BR 262, a localização geográfica de Nova
Serrana tornou-se privilegiada. O município, cortado por uma importante rodovia
federal, aproximou-se dos grandes centros consumidores (São Paulo, Rio de Janeiro
e Belo Horizonte), obtendo certa vantagem competitiva em relação ao Sul – bem
mais distante dos mercados do Norte e Nordeste – e favorecida pela captação de
mão de obra nas cidades vizinhas.
Pelo projeto inicial, a Rodovia BR 262 não passaria por Nova Serrana. Mas,
a influência de um rico e importante empresário local junto às autoridades estaduais

28
29

Lei Municipal 1930/2007
BARCELOS, 2010, p. 70-72
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e federais, contribuiu para que o traçado, desviado uns 20 ou 30 quilômetros,
cortasse a cidade.
Esse empresário não era sequer ligado à atividade calçadista. Seu ramo de
atuação era o beneficiamento de algodão e de mandioca. Porém, dele e de sua
fazenda, dependiam direta e indiretamente uns 800 habitantes do antigo Cercado.
Seu nome era Pacífico Pinto da Fonseca, conhecido pela alcunha de “Coronel
Cipinho”. Homem abastado, importante, partidário da Aliança Renovadora Nacional
(ARENA) e que mantinha relações pessoais e comerciais com pessoas influentes,
dos quais, destacavam-se os Matarazzo em São Paulo e os Magalhães Pinto em
Minas Gerais.

Distância em relação a cidades vizinhas e algumas capitais
Município

Km

Araújos

26,8

Belo Horizonte

130,0

Bom Despacho

38,5

Brasília

709,0

Divinópolis

44,1

Leandro Ferreira

23,8

Pará de Minas

46,5

Perdigão

15,3

Pitangui

38,0

Rio de Janeiro

553,0

São Gonçalo do Pará

24,0

São Paulo

553,0

Fonte: Google Maps

Até meados da década de 1960, uma das barreiras ao desenvolvimento
industrial de Nova Serrana era a carência de energia elétrica. Os fabricantes de
calçados, assim como os demais habitantes, dependiam dos excedentes de energia
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das fábricas de polvilho do “Coronel Cipinho”. Isso motivou a fundação da
Companhia de Eletricidade Cercadense, uma empresa particular que adquiria e
redistribuía parte da energia elétrica da Usina Bento Lopes, localizada no município
de Conceição do Pará. Entretanto, a energia condicionava-se a fenômenos naturais,
ou seja, não podia ventar muito, chover em excesso ou estiar por um período
prolongado que o fornecimento era interrompido.
Assim, no início da década de 1960, a administração pública municipal,
acionista

da

Companhia

de

Eletricidade

Cercadense,

decidiu

encapá-la

definitivamente. A partir de então, iniciaram-se as negociações com a CEMIG para a
reformulação e ampliação de todo o sistema elétrico do município. Isso possibilitou a
intensificação da indústria calçadista e, consequentemente, a transformação da
oferta de serviços públicos.

2.3

ASPECTOS SOCIAIS

2.3.1 Pobreza e Transferência de Renda

Conforme dados do último Censo Demográfico, no município, em agosto de
2010, a população total era de 73.699 residentes, dos quais 1.160 se encontravam
em situação de extrema pobreza, ou seja, com renda domiciliar per capita abaixo de
R$ 70,00. Isso significa que 1,6% da população municipal vivia nessa situação. Do
total de extremamente pobres, 38 (3,3%) viviam no meio rural e 1.121 (96,7%) no
meio urbano.
No acompanhamento do Plano Brasil Sem Miséria, o Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) utiliza as informações do
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Ele provê dados
individualizados, atualizados no máximo a cada dois anos, sobre os brasileiros com
renda familiar de até meio salário mínimo per capita, permitindo saber quem são,
onde moram, o perfil de cada um dos membros das famílias e as características dos
seus domicílios.
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De acordo com os registros de março de 2013 do Cadastro Único e com a
folha de pagamentos de abril de 2013 do Programa Bolsa Família, o município conta
com 3.442 famílias registradas no Cadastro Único e 1.080 famílias beneficiárias do
Programa Bolsa Família (31,38% do total de cadastrados). O gráfico mostra a
evolução desses cadastros para o seu município:

Evolução dos Cadastros dos Programas Sociais

O município apresenta uma cobertura cadastral inferior às estimativas
oficiais, de modo que, para alcançar todas as famílias em extrema pobreza, é
necessário realizar ações de Busca Ativa para incluir 581 famílias.
De junho de 2011 a janeiro de 2013, o município inscreveu no Cadastro
Único e incluiu no Programa Bolsa Família 34 famílias em situação de extrema
pobreza.

2.3.2 Índice de Desenvolvimento Humano

No início da década de 1990, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi
criado pela ONU com o objetivo de oferecer um contraponto a outro indicador muito
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utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que considera apenas a dimensão
econômica do desenvolvimento.
Entretanto, a sua perspectiva não abrange todos os aspectos do
desenvolvimento. Não correspondendo assim, a uma representação da "felicidade",
ou ainda, do “melhor lugar no mundo para se viver".
Em 2010, quando o Relatório de Desenvolvimento Humano completou 20
anos, novas metodologias foram incorporadas para o cálculo do IDH, preservandose, porém, os três pilares que o constituem (saúde, educação e renda).
A componente saúde é mensurada pela expectativa de vida. A educação
leva em conta a média de anos de educação de adultos, que é o número médio de
anos de educação recebidos durante a vida por pessoas a partir de 25 anos; e a
expectativa de anos de escolaridade para crianças na idade de iniciar a vida escolar,
que é o número total de anos de escolaridade que uma criança na idade de iniciar a
vida escolar pode esperar receber se os padrões prevalecentes de taxas de
matrículas específicas por idade permanecerem os mesmos durante a vida da
criança. E a renda é medida pela Renda Nacional Bruta (RNB) per capita – expressa
em poder de paridade de compra constante em dólares.
Pode-se dizer que o IDH tornou-se referência mundial, já que é utilizado
pelos governos nacionais e suas administrações regionais para traçar estratégias de
desenvolvimento no tempo. Como desdobramento dessa política de planejamento,
tem-se a composição do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M).
No Brasil, para se consultar cada indicador municipal basta acessar o “Atlas
do Desenvolvimento Humano”, disponível no sítio eletrônico do PNUD (Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento).
Em relação ao município de Nova Serrana, o Atlas do Desenvolvimento
Humano descreve que, entre 1991 e 2000, houve um significativo crescimento do
IDH-M, que era de 0,713 e saltou para 0,801. Com isso, o município passou a
ocupar um nível considerado intermediário, correspondendo a 34ª posição na
classificação do Estado de Minas Gerais e a 540ª posição no ranking nacional30.
Decompondo-se a média ponderada do IDH-M fica evidente que o
desenvolvimento industrial, um dos principais responsáveis pelo fluxo migratório
30

BARCELOS, 2010, p. 68.
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para o município, apresentou-se como determinante na elevação do IDH de Nova
Serrana, especialmente pela excelente evolução do componente renda.
Entretanto, no mesmo período, a educação registrou baixo desempenho em
relação a outros municípios da região, e até mesmo, em relação a outros polos
calçadistas como Novo Hamburgo (RS) e Franca (SP). Fato que desencadeou uma
verdadeira cruzada pela elevação dos componentes educação e saúde, que embora
parcialmente vitoriosa, não percebeu a mesma evolução no quesito renda. O que se
explica pela duradoura crise do setor calçadista, que enfrenta alta competitividade
interna e externa.

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes - Nova Serrana - MG
1991
2000
2010
IDHM e componentes
IDHM Educação
0,176
0,383
0,597
% de 18 anos ou mais com ensino fundamental
17,04
26,56
47,48
completo
% de 5 a 6 anos frequentando a escola
33,27
64,71
92,64
% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do
29,94
58,71
89,59
ensino fundamental
% de 15 a 17 anos com ensino fundamental
4,77
42,39
53,65
completo
% de 18 a 20 anos com ensino médio completo
3,61
17,73
32,06
IDHM Longevidade
0,765
0,830
0,864
Esperança de vida ao nascer (em anos)
70,87
74,80
76,82
IDHM Renda
0,616
0,727
0,709
Renda per capita (em R$)
370,14
735,92
659,74
Fonte: PNUD, Ipea e FJP

Mesmo assim, os números referentes ao ano de 2010 devem ser
comemorados, pois a renda, apesar de importante, deve ser vista como um dos
meios do desenvolvimento e não como seu fim. É uma mudança de perspectiva:
com o desenvolvimento humano, o foco é transferido do crescimento econômico, ou
da renda, para o ser humano. Por essa razão, ampliam-se as expectativas em
relação à construção e execução de políticas públicas ligadas à saúde e educação,
com o objetivo de tornar o município de Nova Serrana uma referência regional em
qualidade de vida.
2.4

Aspectos Econômicos
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2.4.1 Estrutura Produtiva

No campo econômico, o setor industrial calçadista é o grande destaque. Ele
é responsável pela geração de aproximadamente 40 mil empregos (diretos e
indiretos), além de uma produção diária de 330 mil pares – o que representa
anualmente 77 milhões de pares.
Praticamente a metade das indústrias de calçados de Nova Serrana produz
tênis esportivos (55% da produção nacional do gênero). O que veio conferir-lhe o
“título” de Capital Nacional do Calçado Esportivo.
Pelos dados da RAIS, a indústria calçadista de Nova Serrana representa
49,5% do total de estabelecimentos e 66,7% do total de empregos do município. Em
relação ao Estado, ela é responsável por 38% do emprego formal no setor,
representando 2,4% dos empregos formais do segmento no País31.
Pelos critérios de classificação do Sebrae32, o município de Nova Serrana
não possui empresas classificadas como grandes. O tamanho médio das indústrias
de calçados é de 10,7 empregados, sendo que as micro e pequenas empresas são
responsáveis por 98,8% do total dos estabelecimentos e 83,9% do total dos
empregos do setor.

2.4.2 Mercado de Trabalho33

O atual cenário econômico de Nova Serrana, apesar de números favoráveis
em relação aos demais municípios brasileiros, é de crise. São vários os fatores que
têm diminuído a competitividade dos calçados do polo. Entre eles, a alta carga
tributária, a elevada taxa de juros, o alto preço da mão de obra em relação a outras

31

BARCELOS, 2010, p. 69.
O critério de classificação do Sebrae é o seguinte: 0 a 19 empregados para microempresas, de 20
a 99 empregados para pequenas empresas, de 100 a 499 empregados para médias empresas e mais
de 500 empregados para grandes empresas.
33
BARCELOS, 2010, p. 83-91.
32
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regiões produtivas, e mais recentemente, as ondas recessivas nacionais e
internacionais.
Além disso, o cliente moderno está mais seletivo e um ponto ainda débil da
indústria calçadista de Nova Serrana é o baixo investimento em pesquisa e
desenvolvimento de produtos. A maioria das empresas não possui uma pessoa ou
departamento específico para essa função e, em muitos casos, o próprio gerente é
quem desenvolve os modelos. A justificativa é que falta mão de obra qualificada.
A desqualificação e a rotatividade da mão de obra são dois dos maiores
desafios para o setor industrial de Nova Serrana. É comum o funcionário adquirir
todas as práticas de determinada função; em seguida, deixar o trabalho em troca de
um salário um pouco maior. Isso prejudica o processo produtivo, já que o
desligamento de um funcionário implica no treinamento de outro para o seu lugar,
afetando diretamente a qualidade do produto final.
Para alguns empresários, o não investimento em qualificação ocorre
também em função da rotatividade existente nas empresas. Sendo que a procura
por cursos técnicos e profissionalizantes tem partido dos próprios trabalhadores,
diante de um mercado de trabalho cada vez mais exigente.
No entanto, em algumas ocasiões, quando há alta na produção, a maioria
dos empresários de Nova Serrana ainda não consegue contratar funcionários em
número suficiente – carência que se estende, sobretudo, à área administrativa.
Devido ao grande fluxo migratório, a mão de obra de Nova Serrana é
composta de trabalhadores de diversos lugares do País, com destaque para o Norte
de Minas e Vale do Jequitinhonha, regiões mais carentes do Estado. Muitas vezes,
eles chegam com um baixo nível de escolaridade. O que vai de contramão à
pretensão empresarial por mão de obra qualificada.
No entanto, eles não precisam procurar emprego por mais de uma semana,
pois, não dispondo de um número suficiente de operários para os aumentos
circunstanciais da produção, as empresas arriscam na contratação de pessoas sem
qualquer experiência na fabricação do produto.
Como o calçado, especialmente, o tênis, não necessita de tanta
especialização, a vontade de aprender basta. Assim, o empregado aprende o

PLANO MUNICIPAL DECENAL DE EDUCAÇÃO
105
serviço no próprio local de trabalho, fazendo com que a cidade receba a cada ano,
um grande número de migrantes de todo o País.
Como a demanda por mão de obra, muitas vezes, é maior do que a oferta,
as pessoas que estão chegando ao município iniciam com tarefas que não
influenciam diretamente na qualidade do produto e são treinados para mudarem de
função.
Vários empresários justificam essa iniciativa pela falta de cursos de
capacitação para todas as operações de fabricação. Além de ser bastante
burocrático formar um profissional pelo “sistema S”. Tais gestores acreditam que se
o “sistema S” fosse mais ágil teria condições de oferecer mais oportunidades.
Com relação à jornada de trabalho, os operários da indústria calçadista de
Nova Serrana respondem expediente de 44 horas semanais, distribuídas de
segunda à sexta-feira. O problema é que nos momentos de alta da produção,
sobretudo no segundo semestre, as horas extras acabam consumindo o tempo de
estudo dos trabalhadores, que se veem obrigados a cessar seus estudos.
Os próprios trabalhadores justificam esse afastamento. Para muitos, o
elevado número de indústrias calçadistas em Nova Serrana reduz as chances de
desemprego e como muitas fábricas não exigem prévia experiência, os estudos
ficam sempre em segundo plano. Prova disso é a baixa escolaridade dos operários –
poucos concluíram o Ensino Médio.

2.5. Administração Pública

2.5.1 Estrutura e Capacidade Técnica

A Administração Municipal conta com 2.138 servidores, entre os quais
57,2% são estatutários. Entre 2009 e 2012 o município não realizou concurso
público, sendo criados cargos comissionados e funções isoladas através da Lei
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Delegada n° 001/200934, que teve como amparo legal a autorização contida na Lei
Municipal n° 1991/200935.
Fundamentalmente, a Lei Delegada n° 001/2009 dispôs sobre a organização
administrativa do Poder Executivo de Nova Serrana, obedecendo-se os princípios
basilares das constituições do Brasil e de Minas Gerais, além da Lei Orgânica
Municipal.
Num primeiro plano, o Sistema da Administração Municipal Direta se dividiu
em 4 (quatro) classes de órgãos: A) aconselhamento; B) apoio administrativo; C)
fins; e D) sistêmicos especiais. E fora desse conjunto, se constituiu a chamada
Administração Indireta, cuja única autarquia corresponde ao Instituto de Previdência
Municipal de Nova Serrana.
Todos os órgãos citados são autônomos entre si e diretamente subordinados
ao Prefeito Municipal. Sendo que do ponto de vista orçamentário, com exceção da
Previdência Municipal, cada qual representa uma unidade orçamentária distinta, não
podendo – em qualquer hipótese – serem-lhes concedidas autonomias econômicas
e financeiras.

I)

Órgãos de Aconselhamento: os conselhos, de âmbito municipal, dotados de
regimentos internos próprios, são órgãos consultivos do Prefeito na
formulação da política de desenvolvimento local e nas questões de relevante
interesse coletivo. Os conselhos, em número de 13 (treze), são divididos
setorialmente para atender às seguintes temáticas: gestão, saúde, educação,
alimentação escolar, assistência social, acompanhamento e controle do
Programa Bolsa Família, acompanhamento e controle do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do ensino Fundamental, conservação e
defesa do meio ambiente, habitação, patrimônio cultural, segurança pública,
direitos da criança e do adolescente e do idoso.

II)

Órgãos de Apoio Administrativo ao Prefeito: são órgãos incumbidos de
prestar assistência direta ao Prefeito em suas relações com pessoas, órgãos

34
35

Lei Delegada n° 001/2009 de 06/02/2009.
Lei Municipal n° 1991/2009 de 14/01/2009.
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ou entidades. De acordo com a especialidade, os assuntos de natureza
administrativa, jurídica, assistencialista e comunicativa são distribuídos entre
si. Tais organismos, em número de 6 (seis), são: Secretaria Municipal de
Governo, Secretaria Municipal de Comunicação Social, Escritório de
Representação Municipal, Controladoria Geral, Secretaria Municipal de
Atividades Jurídicas e Secretaria Municipal de Coordenação Política.

III)

Órgão Fins: com o objetivo de racionalizar e operacionalizar as diversas
atividades de interesse do cidadão, os órgãos fins são responsáveis pela
execução de serviços públicos e supervisão das instituições que compõem
sua área de competência. São representados por 12 (doze) secretarias
municipais: Administração; Planejamento e Desenvolvimento Urbano;
Finanças; Educação; Saúde; Cultura; Desenvolvimento Social; Indústria e
Comércio; Agricultura e Meio Ambiente; Obras e Transporte; Defesa Social;
e Esportes Lazer e Turismo.

IV)

Órgãos Sistêmicos Especiais: apesar de caracterizados como órgãos
sistêmicos especiais, os fundos municipais de saúde, ação social, habitação,
educação e dos direitos da criança e do adolescente não têm suas
atribuições definidas pala Lei Delegada n° 001/2009, sendo citados pela Lei
Orgânica Municipal apenas como “instrumentos do planejamento urbano”.
Entretanto, a criação e regulamentação de fundos especiais podem ocorrer
através de leis municipais que busquem atender interesses prioritários,
decorrentes de políticas e programas nacionais, estaduais e municipais. A
dotação de tais fundos é consignada anualmente no orçamento municipal e
as verbas adicionais que a lei vier a estabelecer no decurso de cada
exercício.

Além disso, o Poder Executivo poderá instalar até duas secretarias
extraordinárias, de caráter transitório, com prazo de funcionamento de até dois anos,

PLANO MUNICIPAL DECENAL DE EDUCAÇÃO
108
admitida a prorrogação por uma única vez por período não superior àquele pelo qual
foi instalada, a fim de atender prioridades emergentes da comunidade local.

Tipo de vínculo dos servidores da administração municipal (2011)
1.400

1.222

Total de Servidores da Administração Municipal
Segundo Tipo de Vínculo - 2011

1.200
1.000
800

637

600
400

273

200

6

0
0

Série1

Estatutários

CLT

Comissionado

Estagiário

Sem Vínculo
permanente

1.222

0

273

6

637

Fonte: IBGE – Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC) – 2011

2.5.2Legislação Orçamentária

O conhecimento sobre orçamento e finanças públicas é fundamental para
que se tenha uma noção do montante dos tributos a serem arrecadados e como
estes poderão ser investidos. No que se referem à educação, muitas metas e
projetos, apesar de válidos, tornam-se inexequíveis pela falta de previsão
orçamentária.
Em primeiro plano, deve-se compreender a dimensão do sistema tributário
brasileiro, que tem como base a Constituição Federal – entre os artigos 145 e 162.
Nesta parte da Carta Magna estão definidos os tributos e disposições sobre
processos de criação e transferência de recursos por parte da União, Estados e
Municípios.
Além da Constituição Federal, os gestores públicos devem estar atentos aos
dispositivos presentes nas Constituições dos Estados, nas Leis Orgânicas dos
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Municípios, na Lei Federal 4.320/64 e na Lei Complementar 101 de 04/05/2000, a
chamada Lei Responsabilidade Fiscal – LRF.
É com base nesse conjunto de normas que o orçamento público, em
quaisquer das esferas, se constrói. Mas para que haja uma boa administração, não
se pode considerá-lo como uma simples obrigação legal, ou até mesmo, um
amontoado de números que todo ano se repete com correções de 5% ou 10% para
cada dotação.
Diante disso, surgem os conselhos municipais, com a finalidade de
sugestionar programas de melhorias e metas que estejam em conformidade com a
realidade local, que deve ser conhecida com profundidade pelo Poder Executivo.
Somente assim,estarão determinadas as prioridades, que grosso modo delinearão
“a cara” de cada governo ou gestão pública.
No Brasil, os governos em geral se orientam através de três documentos
básicos (PPA, LDO e LOA), aprovados pelas respectivas casas legislativas. O Plano
Plurianual (PPA) encabeça esse conjunto, pois conforme o art. 165 da CF a lei que
define as prioridades do Governo pelo período de 4 (quatro) anos.
Pode-se afirmar que o PPA é um plano de médio prazo, que se inicia no
segundo ano de um mandato e termina no primeiro ano do seguinte, sobretudo para
que haja uma continuidade das obras e investimentos da gestão anterior.
O Executivo deve enviar o projeto de lei do PPA para análise e aprovação do
Poder Legislativo até 30 de setembro do seu 1º ano de mandato.
O PPA tem uma vasta abrangência de conteúdos, já que nenhum
investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro isto é, que dure mais
de um ano, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano PPA, ou sem lei que
autorize a inclusão,sob pena de crime de responsabilidade.
No Plano Plurianual devem estar incorporadas todas as despesas de capital
e as de caráter continuado. As despesas de capital são aquelas que contribuem
diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Por exemplo, a
construções de creches, escolas e outros equipamentos públicos, além da compra
de material permanente, tais como: computadores, carteiras e mobiliários escolares.
As outras despesas – de caráter continuado - são derivadas das despesas
de capital. Por exemplo, ao se terminar a construção de uma escola e comprar seus
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equipamentos (despesas de capital) serão necessários contratar centenas
professores, monitores, auxiliares de ensino, bem como comprar livros, merendas e
uniformes. Essas são as chamadas despesas decorrentes ou de caráter continuado.
As despesas relativas aos programas de duração continuada são as
relativas aos programas já existentes no município, isto é, à manutenção da rede de
ensino, com pagamento de pessoal, compra de material de consumo e contratação
de serviço de terceiros.
Com base no Plano Plurianual (PPA), os governos elegem suas diretrizes de
atuação. O parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal apresenta a LDO (Lei
de Diretrizes Orçamentárias)como uma ferramenta para se selecionar, dentre os
programas e metas incluídos no PPA, aqueles que terão prioridade na execução do
orçamento.
Compete a Lei de Diretrizes Orçamentárias, estabelecer as despesas de
capital para o exercício financeiro subsequente. Dessa forma, até 15 de abril de
cada ano, o Executivo tem que enviar o projeto de lei da LDO para a análise e
aprovação do Poder Legislativo. A votação da LDO deve ocorrer até 30 de junho. Do
contrário, o Legislativo não poderá entrar em recesso.
Visando facilitar a análise da LDO,o art. 4º da LRF estabelece a necessidade
de um anexo contendo os chamados Riscos Fiscais. Neste anexo serão avaliados os
riscos capazes de afetar as contas públicas, bem como as providências a serem
tomadas no caso de sua concretização.
Em seguida tem-se a Lei Orçamentária Anual – LOA, que é o instrumento
executório dos programas governamentais.A LOA terá como base as prioridades e
diretrizes estabelecidas na LDO.
A Constituição Federal determina (art. 167) que nenhum programa ou projeto
seja iniciado se não estiver constando na LOA. O projeto da LOA deve ser enviado
pelo poder Executivo até o dia 30 de setembro de cada ano e aprovada pelo
Legislativo até o fim do mês de dezembro.

2.5.3. Finanças Locais

PLANO MUNICIPAL DECENAL DE EDUCAÇÃO
111
A receita orçamentária do município de Nova Serrana passou de R$ 34,5
milhões em 2005 para R$ 64,4 milhões em 2011, o que retrata uma alta de 86,6%
no período ou 16,88% ao ano.
A proporção das receitas próprias, ou seja, geradas a partir das atividades
econômicas do município, em relação à receita orçamentária total, passou de
20,95% em 2005 para 21,56% em 2011, e quando se analisa todos os municípios
juntos do estado, a proporção aumentou de 23,71% para 24,48%.
A dependência em relação ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM)
aumentou no município, passando de 27,25% da receita orçamentária em 2005 para
27,37% em 2011. Essa dependência foi superior àquela registrada para todos os
municípios do Estado, que ficou em 23,76% em 2011.
Entretanto, a Lei Delegada n° 001/2009 autorizou o Poder Executivo a
promover, por meio de decreto, as transposições e a abertura de créditos
orçamentários requeridos pela execução da presente lei, inclusive criando rubricas
específicas, a fim de adequar a execução do orçamento com a estrutura
administrativa estabelecida. O que de acordo com o governo da época não infringiu
o disposto no art. 167, inciso VI, da Constituição Federal e a Lei n° 4.320/64.
Do ponto de vista da aplicação dos recursos na educação, dados atuais da
Secretaria Municipal de Educação revelam que o custeio do ensino provém de
repasses do Fundeb e recursos próprios do município – na proporção mínima de
25% da receita – originados do FPM (Fundo de Participação dos Municípios), cotaparte do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), transferências do ITR
(Imposto Territorial Rural), cota-parte do IPVA (Imposto sobre Propriedade de
Veículos Automotores), cota-parte do ICMS (Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços), Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) dos servidores
municipais, Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto sobre a
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISSQN).
Através dos 25% (vinte e cinco por cento) provenientes de recursos próprios
são pagos os proventos dos funcionários administrativos da Secretaria Municipal de
Educação e Craei (Centro de Referência e Apoio à Educação Inclusiva), num total
de 82 (oitenta e dois) servidores. Sendo que 60% do Fundeb estão sendo
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destinados ao pagamento de diretores, vice-diretores e professores, que somados
alcançam o número de 888 (oitocentos e oitenta e oito) profissionais. Os outros 40%
do Fundeb destinam-se à remuneração de diversos outros profissionais de apoio,
entre os eles, auxiliares de serviços gerais, de educação e de biblioteca, monitores e
digitadores – que correspondem a mais 728 (setecentos e vinte e oito) funcionários.

3. PLANOS DE EDUCAÇÃO

3.1 Planos de Educação
A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu art.214, que deverá ser
elaborado um Plano Nacional de Educação de duração decenal definidor de
“diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a
manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e
modalidades”. Como fruto de longa e complexa construção social, foi aprovado o
novo Plano Nacional de Educação (2014-2024) por meio da Lei nº 13.005/2014,
cujas diretrizes, indicadas no art.2º são:
I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - superação das desigualdades educacionais, com
ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de
todas as formas de discriminação;
IV - melhoria da qualidade da educação;
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com
ênfase nos valores morais e éticos em que se
fundamenta a sociedade;
VI - promoção do princípio da gestão democrática da
educação pública;
VII - promoção humanística, científica, cultural e
tecnológica do País;
VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos
públicos em educação como proporção do Produto
Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às
necessidades de expansão, com padrão de qualidade e
equidade;
IX - valorização dos (as) profissionais da educação;
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X - promoção dos princípios do respeito aos direitos
humanos, à diversidade e à sustentabilidade
socioambiental.

Uma das previsões do atual PNE, estabeleceu-se que os Estados e
Municípios deverão elaborar ou adequar seus respectivos planos ao PNE no prazo
de um ano a contar da publicação do referido PNE (art.8º, da Lei nº 13.005/2014).
No que concerne à esfera estadual, a Constituição Mineira afirma que o
Plano Estadual de Educação deve visar à articulação, à integração do poder público
e à adaptação ao Plano Nacional. No âmbito da legislação estadual, a lei
19.481/2011 aprovou o Plano de Educação do Estado (PEE) para o decênio 20112020, definindo diretrizes para a elaboração dos Planos de Educação dos
Municípios. O PEE está atualmente passando por revisão para sua adequação ao
PNE.
O atual Plano Decenal Municipal de Educação, com vigência 2007-2016, foi
estabelecido pela Lei n° 1888/2006, que aprovada por unanimidade em três
votações na Câmara Municipal, e sancionada pelo prefeito Joel Pinto Martins.
A Lei 1888/2006, publicada em 29/12/2006, definiu que o município deveria
implementar políticas educacionais em consonância com as propostas apresentadas
pela comunidade escolar, que na época representava 5 (cinco) escolas estaduais, 3
(três) centros de educação infantil, 14 (quatorze) escolas municipais, 6 (seis) escolas
particulares, 3 (três) escolas técnicas e 1 (uma) escola de educação inclusiva, 1
(uma) escola de educação especial e 1 (uma) faculdade.
Para que a comunidade como um todo pudesse conhecer o teor do Plano,
além de acompanhá-lo e avaliá-lo, a administração municipal promoveu a impressão
de encartes e distribuiu aos interessados, sendo vários livretos encaminhados para
as instituições de ensino locais, com o objetivo de disseminá-lo.
O

Plano

Decenal

Municipal

de

Educação

(2007-2016)

teve

uma

característica marcante, que foi a maleabilidade instituída. Noutras palavras, ele não
surgiu como uma doutrina ou paradigma estabelecido, mas como um conjunto de
diretrizes, que poderiam ser flexibilizadas para acompanhar a realidade em
movimento. Já que naquela oportunidade, o município crescia a uma proporção
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assustadora, provocando novas demandas que exigiam agilidade e flexibilidade na
tomada de decisões.

3.2. Histórico da Educação de Nova Serrana

Os primeiros educadores brasileiros foram os padres jesuítas. Eles detinham
o monopólio da educação em Portugal e suas colônias. Até que 28 de junho de
1759, o Marquês de Pombal, creditando o atraso da nação à empreitada educadora
dos jesuítas, decidiu suprimir suas escolas e expulsá-los dos domínios portugueses.
Ao mesmo tempo, criavam-se as aulas régias ou avulsas de Latim, Grego, Filosofia
e Retórica, que deveriam substituir as disciplinas que eram oferecidas nos extintos
colégios jesuítas.
Isso não teve qualquer impacto sobre a educação do povoado que dera
origem ao município de Nova Serrana, pois naquela época, a educação era restrita
às vilas, como o caso da Vila de Pitangui. Somente na década de 1860 que o arraial
do Cercado veio a conhecer sua primeira professora primária – Dona Joana
Genoveva de Freitas – conhecida como “Sá Mestra” e que atendia os alunos em sua
própria residência – hoje tombada pelo patrimônio histórico, artístico e cultural.
Entre o fim do século XIX e início do século XX, “Mestre Sá” se aposentou,
deixando a tarefa de educar ao senhor Francisco Rocha, que trabalhava como
guardador de livros na empresa do “coronel” Pacífico Pinto. “Chico Rocha” era um
profundo conhecedor da língua pátria e que aproveitava suas horas vagas para
ensinar não somente o português, mas também a música aos jovens iniciantes.
Em 1907, Dona Armia de Barros Navarro – uma professora severa, mas ao
mesmo tempo amiga e competente – deu continuidade ao trabalho provisoriamente
ocupado por “Chico Rocha”. Dessa vez, num espaço mais apropriado, com duas
classes, uma destinada aos meninos e outra mista. O espaço foi batizado como
“Escolas Reunidas” – também situada na atual Rua Dimas Guimarães – onde até
poucos anos funcionava o posto de saúde central.
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Apesar da maioria das escolas da época ser masculina ou feminina, em
1917, o governo estadual autorizou a construção da escola Rural Mista de Boa
Vista. Para o cargo de professora fora nomeada Dona Gercyna Gomes de Souza,
que se afastou do cargo em 1926, dando lugar a Dona Carmem Duarte, que contava
com apenas 14 anos de idade.
Em 1933, por decreto presidencial de Getúlio Vargas, a escola de Boa Vista
foi desmembrada do Estado, passando a ser financiada pelos próprios pais dos
alunos. Uma realidade que somente veio a se alterar em 05/04/1966, quando o
educandário foi reassumido pelo estado, dessa vez com a denominação “Escolas
Reunidas José Antônio de Lacerda”. Permanecendo nas mãos do governo estadual
até 2003. quando então foi municipalizada.
Apesar da ausência de fontes mais precisas, acredita-se que outras escolas
rurais, tanto na comunidade de Novais como Moreiras tenham sido implementadas
na primeira metade do século XX. Entretanto, o que se tem de oficial é a criação do
grupo escolar da Vila do Cercado de Pitangui, instituído pelo decreto n° 2.177 de
23/10/1945 e inaugurado em 27/03/1955 (sede própria) com o nome de “Grupo
Escolar Major Agenor Lopes Cançado”. Uma homenagem ao farmacêutico de
Pitangui que defendia com vigor as causas do Cercado.
Desde a instalação, a Escola “Major Agenor” manteve uma tradição de
excelência na formação de alunos, especialmente nas séries iniciais do ensino
fundamental. Tendo a sua direção assumida por uma série de mulheres que
enobreceram a tarefa docente, sendo elas, respectivamente, Maria Rosa Soares,
Odete de Assis Freitas, Maria Rodrigues Manso, Maria do Carmo Fonseca, Maria
Rosa dos Santos, Maristela Silva Veloso, Maria Lúcia de Freitas, Carmélia Teles da
Silva, Lúcia Maria Guimarães, Maria Verônica do Amaral Fonseca, Maria Helena
Soares Fontes, Maria Lúcia da Silva, Sônia da Saúde Santos e Helena Maria
Ferreira.
Não se pode deixar à margem dos relatos, o trabalho paralelo, mas não
menos importante, de uma série de professores particulares, que à luz das
lamparinas e lampiões, contribuíram para a formação humana e escolar da
população local, com destaque para o senhor Joaquim Piradeles e as mestras Dona
Constância Garcia, Dona Inês Rocha, Dona Letícia e Dona “Niguinha”.
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A partir da emancipação político-administrativa de Nova Serrana, ocorrida
em 01/01/1954, várias escolas foram criadas, especialmente na zona rural. Entre
elas, a Escola Singular de Moreiras, que em 11/08/1971 foi rebatizada como Escola
Municipal Agenor Joaquim Ferreira – numa homenagem ao fazendeiro local que não
media esforços no auxílio à comunidade, seja na condução de doentes ou na
aquisição de remédios.
Em 01/01/1954, também foram criadas as escolas singulares do Capão,
Novais, Henriques e Barretos. O termo escola singular se refere ao fato de serem
compostas de classes multisseriadas. Vale ressaltar que a última delas, a escola de
Barretos, possui uma particularidade. Ela teve o seu endereço alterado para a zona
urbana (bairro Bela Vista), onde atualmente funciona a Escola Municipal Belchior
Preto. O motivo era o reduzido número de alunos, insuficiente para mantê-la
funcionando na comunidade de origem. Após intensas reivindicações populares, a
escola de Barretos foi reativada no povoado, mantendo-se o nome original, ou seja,
Escola Municipal “José Rodrigues Mendes”.
Vale ressaltar que as escolas locais, até a década de 1960, limitavam-se à
oferta de ensino nas séries iniciais, sendo que poucos formandos seguiam seus
estudos. Isso porque, a escola mais próxima era situada no município de Pitangui –
distante cerca de 40 quilômetros. Além do mais, o trajeto era feito em lombo de
animais e numa estrada sem pavimentação. Uma realidade que foi modificada com
a vinda da Congregação dos Padres Carmelitas, que pretendiam instalar um
seminário da ordem no município. Como o seminário não deu certo restou criar um
ginásio que, diga-se de passagem, foi uma iniciativa bem mais proveitosa para o
desenvolvimento da educação de Nova Serrana.
O Ginásio São José foi formalizado em dezembro de 1962, com a direção de
Frei Anselmo Baltissen. Seu currículo era uma espécie de revisão aprofundada do
curso primário, com a inclusão de disciplinas básicas: português, matemática,
geografia, história e ciências. Mesmo assim, o ensino estava limitado e quem
quisesse seguir seus estudos em nível de 2° grau, inevitavelmente, teria que se
deslocar para outro município.
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Em 1977, o Ginásio São José recebeu autorização para ministrar cursos de
2° grau, com especialização nas áreas de Técnico em Contabilidade, Auxiliar de
Administração e Magistério de 1° Grau.
Nesse mesmo ano, como a E.E. “Major Agenor Lopes Cançado” não
comportava a demanda já crescente de alunos, o Estado construiu a E.E. “Antônio
Martins do Espírito Santo”, que inicialmente funcionou como anexo da “Major
Agenor” e somente em abril de 1978 foi desmembrada.
Após a instalação, realizada por intermédio da Inspetora Municipal Lucília
Guimarães Amaral, a escola “Antônio Martins” teve como diretores a professora
Carmélia Teles da silva, seguida por Creuza Maria Lacerda Lino, Maria Conceição
de Freitas, Cleuza Campos Minto, Willian Cockel Correa Júnior, Juarez Alves Vieira,
Maria Aparecida Benfica Rodrigues, Clarice Ferreira Maia, Aparecida de Fátima
Lopes e Lílian Aparecida Franco da Silva.

Evolução da população de Nova Serrana (1970-2014)
Densidade

Ano

População

1970

6.577

23,23

1980

9.275

32,76

1991

17.913

63,27

1996

27.507

97,16

2000

37.447

132,27

2007

60.220

212,71

2010

73.719

260,37

2011

76.482

270,13

2012

79.174

279,63

2013

84.550

298,62

2014

87.260

308,19

Demográfica

Fonte: IBGE

Entre o final da década de 1970 e os dias atuais, a população de Nova
Serrana cresceu de modo abrupto e a educação sofreu um impacto negativo.
Sempre foi difícil implantar, em tempo certo, um número suficiente de escolas para
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atender a demanda latente – especialmente composta por migrantes. Não se
tratando apenas de administrar um contingente de pessoas, mas as diferenças
culturais e sociais que acabam se refletindo em salas de aula bastante
heterogêneas.

Essa é uma tarefa árdua e que atinge de modo particular os

alfabetizadores, que muitas vezes se defrontam com sérios problemas de
comunicação.
Em 1985, havia apenas duas escolas estaduais na cidade. Por isso, naquele
ano, o governo estadual determinou a criação de mais dois educandários: a Escola
Estadual Maria Manso, no bairro Frei Paulo, e a Escola Estadual Frei Anselmo – no
bairro São Sebastião.
Dois anos mais tarde, como a Escola Estadual Antônio Martins já estava
apta a oferecer o ensino de segundo grau, o Colégio São José – que era particular –
decidiu encerrar suas atividades. O que se deu em assembléia geral realizada em
março de 1987.
Dessa forma, a recém-criada Escola Municipal de Educação Infantil
“Cantinho Feliz” foi transferida para o prédio do antigo Ginásio São José –
pertencente à Igreja Católica. Em 1999, essa escola passou a denominar Escola
Municipal “Dioneta Batista de Freitas”, cuja sede está hoje localizada num imóvel
anexo ao Sindinova, com turmas também funcionando no antigo prédio da Escola
Estadual Maria Manso, que fora recentemente municipalizada.
Como o crescimento de Nova Serrana não se deu apenas de um lado da
rodovia BR 262, houve a necessidade de se construir uma grande escola no bairro
Planalto. A região cresceu, inicialmente, com a construção de casas populares. Tais
imóveis foram vendidos à população na gestão do prefeito José Maria da Fonseca.
De acordo com ex-prefeito foram mais de 600 lotes comercializados. Todos com
preços bem facilitados e destinados a pessoas de baixa renda.
A construção da escola do bairro Planalto foi efetivada na administração do
prefeito Paulo Cezar de Freitas, que foi bastante feliz na escolha de uma arquitetura
ousada para a época. Isso porque a Escola Municipal “Maria Rosa Soares” foi
edificada sob a forma de uma flor. O que a diferencia das demais escolas do
município.
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Em 1993, a administração do prefeito Joel Martins atendeu a uma proposta
dos governos federal e estadual e elaborou o Plano Municipal de Educação. Esse
documento vigorou de 1993 a 1996, sendo definido a partir de um conjunto de
reivindicações da comunidade, que naquela época exigia o treinamento e
atualização dos professores e funcionários da educação; construção, ampliação e
reforma de escolas; aquisição de materiais didáticos, mobiliários e material para
laboratório; construção de bibliotecas; ampliação do acervo bibliográfico, merenda e
transporte escolar; criação e instalação de um banco de dados para a educação; e a
construção de quadras esportivas nas escolas.
Ainda nessa gestão do prefeito Joel Pinto Martins, foram construídas duas
escolas municipais em bairros que estavam em crescente desenvolvimento. Foram a
E.M. “Alice Cândida dos Santos”, no bairro Romeu Duarte e a E.M. “José Américo de
Lacerda”, no bairro Santa Luzia, cujo papel na formação do cidadão é digno de
extrema admiração. Localizada numa região periférica da cidade, a escola sempre
esteve empenhada no desenvolvimento de projetos políticos que visassem à
formação integral do indivíduo. O que foi recompensado com o Prêmio Nacional de
Referência em Gestão Escolar de 2003 – certificado pela UNESCO e Fundação
Roberto Marinho.
O desenvolvimento econômico de Nova Serrana fez crescer a demanda pelo
ensino privado. Nesse sentido, a criação do Colégio Anglo, Instituto Educacional
Saber (antigo Colégio Educar) e Escola Modelo – quase todas a partir dos anos
2000 – corresponde ao retrato de uma cidade que ainda clama por uma educação
de qualidade. Pois como todos sabem, as dificuldades decorrentes de município que
se projeta no futuro são bem maiores. A cada ano são milhares de novos alunos que
chegam.
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Indicadores da educação Básica de Nova Serrana-MG

Ano

Estabelecimento

Matrículas

Docentes

Turmas

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

28
30
33
35
34
36
38
41

15.105
15.606
16.106
17.225
18.090
18.965
19.397
19.882

554
585
576
610
635
705
670
788

561
587
635
672
699
719
733
790

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

3.2.1 Estrutura da Secretaria Municipal de Educação

A Secretaria Municipal de Educação está incumbida de administrar o
sistema municipal de ensino, em consonância com as políticas e planos
educacionais da União e do Estado de Minas Gerais. Entre suas competências
fundamentais destacam-se:
1.

Planejar, organizar, orientar, supervisionar, acompanhar e controlar o

desempenho da rede educacional municipal, em consonância com os sistemas
Federal e Estadual de Educação;
2.

Propor políticas educacionais que levem em conta os objetivos de

desenvolvimento do homem na sociedade;
3.

Promover estudos, pesquisas, projetos e outros trabalhos que visem

aprimorar e melhorar o sistema municipal de educação e a adequação do ensino à
realidade social;
4.
ensino;

Oferecer ensino regular nas unidades escolares da rede municipal de
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5.

Promover a educação aos níveis da educação infantil e do ensino

fundamental complementarmente ao Estado e á União, aos níveis de ensino médio
e superior;
6.

Participar do desenvolvimento de atividades culturais, artística, técnicas

e cientificas no âmbito municipal;
7.

Promover a elaboração, controle e arquivamento da documentação

8.

Administrar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, em

escolar;

consonância com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Municipal de Educação;
9.

Aperfeiçoar, treinar e a atualizar os professores municipais e as

pessoas envolvidas no processo educacional;
10. Oferecer orientação técnico-pedagógica aos estabelecimentos de
ensino e a realização de inovações didáticas e pedagógicas que venham ao
encontro dos interesses da comunidade inclusive de natureza econômica;
11. Promover o bem-estar do estudante na escola e na sociedade;
12. Articular-se com a sociedade, visando à integração comunidadeescola;
13. Tomar a iniciativa de assessorar e de informar a Coordenação geral em
assuntos de interesse do governo municipal e relacionados à sua esfera de atuação;
14. Fiscalizar a aplicação dos recursos transferidos pelo Governo Municipal
e outras entidades educacionais;
15. Organizar e oferecer os serviços de assistência ao educando, no
sentido de suprir as suas carências, de modo a facilitar e complementar as
atividades educativas, incluindo-se o transporte, a merenda e os diversos materiais
escolares;
16. Administrar os cursos de alfabetização de adultos;
17. Realizar e desempenhar outras atividades próprias de sua área de
atuação, bem como aquelas que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder
Executivo;

A estrutura da Secretaria Municipal de Educação está organizada em subunidades administrativas. Entre as quais se encontram:
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I.

Assessoria Executiva

II.

Coordenadoria de Expediente

III.

Assessoria de Imprensa

IV.

Departamento de Transporte Escolar

V.

Departamento de Merenda Escolar

VI.

Divisão de Merenda Escolar

VII.

Departamento de Ensino

VIII.

Divisão de Ensino Pré-escolar

IX.

Divisão de Ensino Fundamental

X.

Núcleo de Ensino Superior

XI.

Departamento de Supervisão e Orientação Escolar

XII.

Departamento de Assistência ao Educando

XIII.

Bibliotecas Escolares

XIV.

Unidades de Ensino

XV.

Unidades Escolares

XVI.

Creches

XVII. Departamento de Patrimônio da Educação
XVIII. Almoxarifado

4. Instituições Educacionais

4.1 Centros de Educação Infantil

4.1.1 CMEI Ana Celina de Jesus
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Instalado em 14/11/2011, o CMEI “Ana Celina de Jesus” está localizado no
povoado de Capão. É uma instituição de ensino municipal que atende 75 crianças
do maternal I ao 1º período.

O CMEI recebeu este nome para homenagear a família de Ana Celina de
Jesus, uma pessoa que muito colaborou para o desenvolvimento social da
comunidade. O objetivo da instituição é desenvolver a criança como um “todo”,
privilegiando os aspectos cognitivo, social, e principalmente, emocional.

4.1.2 CMEI Antônio Francisco das Chagas

O Centro Municipal de Educação Infantil “Antônio Francisco das Chagas”
está situado no Bairro Novo Horizonte. A Instituição oferece a Educação Infantil nas
modalidades Creche e Pré-Escola.
Contando com 90 alunos, o CMEI “Antônio Francisco das Chagas” objetiva
assegurar um tratamento adequado e de qualidade às crianças desta comunidade.
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Instalada em 2006, a instituição visa garantir os direitos e necessidades das
crianças, proporcionando boa alimentação e satisfatórias condições de saúde,
higiene e proteção.

O nome é uma homenagem a “Antônio Francisco das Chagas” – uma
pessoa que exerceu com dedicação muitos cargos públicos importantes no
município de Nova Serrana. Ele atuou como juiz de paz, vereador e presidente da
Câmara Municipal, tendo realizado vários trabalhos voluntários.

4.1.3 CMEI Cantinho Esperança

O Centro Municipal de Educação Infantil “Cantinho Esperança” iniciou suas
atividades em 2007. A instituição possui 155 crianças matriculadas, da modalidade
Creche e Pré-Escola, atendendo a faixa etária de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.
O nome “Cantinho Esperança” surgiu de uma conversa entre a ex-diretora
da Escola Municipal “Alice Cândida dos Santos”, senhora Ivete Rodrigues, e uma
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mãe de aluno, que lhe confidenciou a “esperança” de que um dia tivesse um
“cantinho” para deixar sua criança aos cuidados de pessoas capacitadas.

O CMEI oferece uma educação de qualidade, não perdendo de vista a
função de cuidar e educar, indissociavelmente, respeitando os direitos e as
necessidades de cada criança no que se refere à alimentação, saúde, higiene,
proteção, afeto e acesso ao conhecimento sistematizado.

4.1.4 CMEI Daniele Martins Ferreira

Instalado em junho de 2012, o Centro Municipal de Educação Infantil
“Daniele Martins Ferreira” atende 187 crianças de 0 (zero) a 05 (cinco) anos de
idade. O nome é uma homenagem a jovem estudante Daniele Martins Ferreira,
natural de Nova Serrana/MG, que teve a sua vida interrompida num trágico acidente
automobilístico.
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O objetivo desta instituição é oferecer uma educação de qualidade, sem se
desprender do suprimento dos direitos e necessidades próprias das crianças,
valorizando a ludicidade, a psicomotricidade, socialização e a afetividade.

4.1.5 CMEI Dona Carminha Saldanha
Inaugurado em 21/06/2012, o Centro Municipal de Educação Infantil “Dona
Carminha Saldanha” cuida de 89 crianças, a maioria em situação de vulnerabilidade
social.
As crianças são filhas de migrantes, que vem para Nova Serrana a procura
de emprego e de uma vida melhor. Elas recebem café da manhã, frutas, almoço,
lanche, jantar, sucos, e ainda, escovação de dentes, banho e local de repouso.
As atividades pedagógicas são baseadas em projetos, que priorizam as
brincadeiras, o lúdico, a socialização e a psicomotricidade.

PLANO MUNICIPAL DECENAL DE EDUCAÇÃO
127
As turmas vão do Maternal I ao 1º período da Educação Infantil.

Seu nome é uma homenagem à migrante Maria do Carmo Saldanha, que
veio para Nova Serrana em 1974, e se dedicou ao cuidado ao trabalho escolar,
passando por diversas escolas, entre elas a E.E. Major Agenor e a E.E. Estadual
Antônio Martins, onde permaneceu até a sua aposentadoria – publicada em 1985.
Dona Carminha, como era conhecida, adorava cozinhar, cantar e dançar.

4.1.6 CMEI Dona Conceição Maria do Amaral

Em 2011, o Centro Municipal de Educação Infantil “Dona Conceição Maria
do Amaral” foi inaugurado para atender a demanda do bairro Planalto e adjacências.
Hoje o CMEI possui 34 funcionários, que atendem 190 crianças.
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Sua missão é ser um agente de transformação social, capaz de possibilitar a
emancipação das classes populares.

4.1.7 CMEI Firmino Fernandes de Azevedo

Em 2009 foi fundado o Centro Municipal de Educação Infantil “Firmino
Fernandes de Azevedo”, que atende aproximadamente 150 crianças, com turmas de
Maternal I e II (creche) e 1º e 2º Período (Educação Infantil).
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A instituição está localizada no bairro Santo Antônio e recebeu este nome
para homenagear o senhor Firmino Fernandes de Azevedo, natural de Malacacheta
(MG), mas que adotou Nova Serrana no seu coração.
Este CMEI desenvolve vários projetos, que buscam a socialização, bemestar social, a higiene e o esquema corporal.

4.1.8 CMEI Maria de Lourdes Dias

O Centro Municipal de Educação Infantil “Maria de Lourdes Dias”foi
inaugurado em 04/06/2009 para atender aos moradores do bairro Romeu Duarte e
adjacências. Ele atende a 169 crianças nos períodos integral e semi-integral. Sua
denominação presta uma justa homenagem à senhora Maria de Lourdes Dias,
carinhosamente conhecida como “Lourdes do Bernardo”.
Nascida em 20/03/1935, Dona Lourdes trabalhou como auxiliar de serviços
gerais na Escola Estadual Major Agenor Lopes Cançado até a publicação de sua
aposentadoria.
OCMEI Maria de Lourdes Dias busca respeitar a diversidade cultural das
crianças, preparando-lhes para o pleno exercício da cidadania em suas várias
dimensões.
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OCMEI Maria de Lourdes Dias busca respeitar a diversidade cultural das
crianças, preparando-lhes para o pleno exercício da cidadania em suas várias
dimensões.

4.1.9 CMEI Professora Ilza Duarte

Instalado em 2007, o Centro Municipal de Educação Infantil “Professora Ilza
Duarte” atende a uma demanda 169 crianças, divididas em seis turmas. Todas em
período integral. Trata-se de uma instituição educacional que funciona em sede
própria – construída com recursos federal obtidos pelo município através do PAR.
Seus 50 funcionários buscam proporcionar educação de qualidade e
alimentação saudável para o suprimento das suas necessidades básicas da criança.

Importante para o desenvolvimento social do bairro São Geraldo II e
adjacências, desenvolve atividades que valorizam a criança como ser cognitivo,
social, afetivo e psicomotor. A equipe de trabalho é responsável pela confecção de
sua Proposta Pedagógica Anual – cujas bases são sempre fixadas pelo Referencial
Curricular Nacional para Educação Infantil.
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O CMEI recebeu este nome para homenagear a professora Ilza, uma novaserranense que se dedicou à alfabetização, e que mesmo diante de grandes
adversidades, soube encarar o seu trabalho como um verdadeiro sacerdócio.

4.1.10 CMEI Professora Lílian Cristina do Amaral

Instalado em 13/08/2011, o Centro Municipal de Educação Infantil
“Professora Lílian Cristina do Amaral” está localizado no bairro Veredas.
Com uma clientela composta de90 crianças, entre 2(dois) a 5 (cinco) anos
de idade, a instituição recebeu este nome em homenagem à professora Lílian
Cristina do Amaral.
Os alunos são oriundosde famílias operárias, com renda média de até 2
salários mínimos. O trabalho pedagógico

tem como principal objetivo

o

desenvolvimento integral da criança, valorizando os aspectos cognitivo, social e
emocional.

As

atividades

desenvolvidas

seguem

variados

eixos:

identidade

e

autonomia, movimento, música, artes visuais, linguagem oral e escrita, matemática,
natureza e sociedade.
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4.1.11 CMEI Professora Milta Fernandes

Desde outubro de 2011, o CMEI Professora Milta Fernandes vem atuando
na formação de crianças entre 2 a 5 anos de idade – num total de 154 alunos. Seu
nome é uma homenagem à professora “Milta Fernandes”, que lecionou no extinto
Ginásio São José e na E.E. Antônio Martins do Espírito Santo – ambos durante a
década de 1970.

As atividades do CMEI buscam na ludicidade o desenvolvimento de uma
criança capaz de fugir do formal e arriscar-se na escolha de novos caminhos e
possibilidades.

4.1.12 CMEI Sebastião Batista Lago

Instalado em 1994, o Centro Municipal de Educação Infantil “Sebastião
Batista Lago” atende 174 crianças. A maioria composta de filhos de pais operários,
que trabalham nas muitas fábricas de calçados de Nova Serrana.
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O nome do CMEI foi escolhido em homenagem ao seu idealizador – o
senhor Sebastião Batista Lago – que motivado pelas dificuldades enfrentadas pelas
mães, se empenhou na criação deste educandário.

As atividades estão pautadas no “Cuidar e Educar”. Para isso valorizam-se
os projetos pedagógicos que envolvem o lúdico, a socialização e a psicomotricidade.
As crianças atendidas recebem 6 (seis) refeições diárias, além de todos os cuidados
relacionados à higiene corporal.

4.1.13 CMEI Vó Fiinha
Fundado em 08/09/2009, o Centro Municipal de Educação Infantil “Vó
Fiinha” também busca atender os filhos de pais que necessitam ingressar no
mercado de trabalho.
Atualmente, o CMEI conta com 64 crianças e seu nome foi escolhido para
homenagear a senhora Maria Antônia da Silva, apelidada de Vó Fiinha. Foi uma
pessoa muito conhecida e respeitada. Ela se tornou a parteira do distrito de Boa
Vista de Minas – local onde funciona o CMEI – e muitas crianças da comunidade
nasceram através de suas mãos.
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4.1.14 CMEI Menino Jesus de Praga

Trata-se da mais antiga creche em atividade no município. Tendo sido
fundado em 27/04/1984, o Centro Municipal de Educação Infantil “Menino Jesus de
Praga” foi recentemente municipalizado e faz parte da estrutura pública de
educação.
A instituição atende 140 crianças,nas modalidades de Creche (0 a 3 anos) e
Educação Infantil (4 anos). Foi idealizado por membros da Sociedade São Vicente
de Paulo, que com o apoio da administração municipal,conseguiram construir sua
sede.
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O nome “Creche Menino Jesus de Praga” foi uma indicação de Dona Maria
Zeli Diniz Fonseca, que devota do Menino Jesus,doou o terreno para a sua
construção.
Nesta instituição, o tempo escolar é trabalhado mediante atividades
estimuladoras,

pedagógicas,

recreativas

e

lúdicas.Seus

projetos

envolvem

funcionários e a comunidade. Esta última, sempre muita assídua e participante.

4.2 Escolas Municipais

4.2.1 Escola Municipal Agenor Joaquim Ferreira

Fundada junto com a emancipação política de Nova Serrana e mais tarde
recebeu o nome de Escola Municipal “Agenor Joaquim Ferreira”. De acordo com o
senhor Dionísio Moreira da Silva, nascido em 07/07/1938, e antigo morador do
povoado de Moreiras, hoje Bairro Moreiras, a Escola já existia nesta data.
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Ele conta que seus irmãos mais velhos estudaram neste educandário, que
pertencia à Comarca de Pitangui. Mais tarde, em 1945, ele próprio foi alfabetizado
pela Professora Ilza Duarte; estudando até o 3º ano, que era o máximo oferecido
pela escola.
Naquela época, a instituição funcionava nas dependências do salão São
Vicente de Paula, sendo transferida para a atual sede na gestão do Prefeito
Benjamin Martins do Espírito Santo (1965). Ocasião em que recebeu o nome do
senhor Agenor Joaquim Ferreira.

Em 2010, a escola foi reformada e ampliada, passando a atender alunos não
somente do Bairro Moreiras, mas também do bairro São José.
Hoje a escola atende alunos da Educação Infantil ao 9º ano do Ensino
Fundamental. Orgulhando-se de possuir todos os professores com nível superior.

4.2.2 Escola Municipal Américo Ferreira

PLANO MUNICIPAL DECENAL DE EDUCAÇÃO
137
A instalação da Escola Municipal “Américo Ferreira” foi realizada em
01/01/1954. Esta escola teve um aumento significativo de alunos devido ao
crescimento da comunidade. Atende da pré-escola ao 9º ano do Ensino
Fundamental. O nome é uma homenagem a Américo Ferreira – um dos pioneiros
na luta pela instauração da escola no povoado de Capão.
As principais atividades realizadas pela escola são a Festa Junina, Sarau de
Poesias, Dia do Estudante, Gincana dos Estudantes e Semana das Crianças,
Projeto Patrimonial. Desde 2014, a escola trabalha com o Projeto Mais Educação.

4.2.3 Escola Municipal Arésio Eleutério Amaral Junior
Criada através da Lei nº 2.203/2013, a Escola Municipal “Arésio Eleutério
Amaral Junior” atende à população dos Bairros São José, São Lucas e Cidade
Nova.
A escola oferece da Educação Infantil até o 5º ano do Ensino Fundamental.
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Seu nome é um tributo ao jovem escritor e poeta, filho do empresário Arésio
de Paula Amaral e da educadora Maria Auxiliadora Eleutério Amaral, cuja
contribuição para a educação no município é reverenciada e também se eterniza
com o nome na Biblioteca desta Escola.

4.2.4 Escola Municipal José Belchior Preto

Localizada no bairro Bela Vista, a escola existe desde 1978, quando
funcionava no povoado de Barretos com o nome Escola Municipal “José Rodrigues
Mendes”. Porém, a falta de alunos fez com que a sua estrutura fosse transferida
para a zona urbana.
Em 10/07/99 a Lei Municipal nº1.537 alterou o nome para E.M. “José
Belchior Preto”, nome escolhido para homenagear o senhor José Belchior Preto –
pai do vereador Lélis Camilo Preto.
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Pertence a Rede Municipal de ensino e oferece da Educação Infantil (Préescola-2º Período)ao Ensino Fundamental de 09 anos, recebendo crianças de 5anos
aos 16 anos.
A escola realiza várias atividades tais como gincanas, competições
esportivas, Projeto Mais Educação, Projeto “Resgatando Valores na Escola”, Projeto
Leitura “Mala Viajante” e Contadores de Histórias.

4.2.5 Escola Municipal Diretora Maria do Carmo Fonseca

A Escola Municipal “Diretora Maria do Carmo Fonseca” foi criada pela Lei
Municipal nº 1.696/2005. Ela atende a Educação Infantil e aos anos finais do Ensino
Fundamental Seu nome representa uma homenagem à diretora Maria do Carmo,
uma mulher que se dedicou à educação no município.
O valor da homenagem não se limita a sua atuação no ensino público e na
comunidade, mas ao seu profissionalismo e inteligência.
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A escola trabalha com projetos, entre eles o “Mais Educação”, que funciona
no contra turno, com aulas de reforço pedagógico, informática, violão e canto.

4.2.6 Escola Municipal Dona Maria Francisca de Andrade
A Escola Municipal “Dona Maria Francisca de Andrade”, foi fundada com o
nome de “Unidade Escolar do Povoado de Ripas”, mediante publicação de ato em
24/05/1966.
Esta escola era antes estadual e foi municipalizada em fevereiro de 1988.
Com a Lei 2.119/2011, houve a mudança do nome para Escola Municipal
“Dona Maria Francisca de Andrade” – um reconhecimento a esta senhora, que além
dos inúmeros serviços prestados à comunidade de Ripas, acolheu em seu “casarão”
os primeiros alunos e professoras da comunidade.
Mais tarde, com apoio do seu marido – o poeta Inácio Ferreira Gomes,
reivindicou e conseguiu a criação da escola.
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A escola atende do 1º período até o 5º ano do Ensino Fundamental,
abrindo suas portas para os filhos de trabalhadores rurais, funcionários de sítios e
fazendas da comunidade e/ou funcionários de indústrias de calçados da região
urbana da cidade. O objetivo de seus educadores é assegurar uma educação com
qualidade, que propicie a inclusão e a socialização.

4.2.7 Escola Municipal Dona Maria Rosa Soares

Aprovada pela Lei Municipal nº 945/1991, a Escola Municipal “Dona Maria
Rosa Soares” teve o seu aval de funcionamento pela Portaria nº 052/93 da
Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais.A partir de então,ela passou a
oferecer a Educação Infantil na modalidade de Pré-Escola, o Ensino Fundamental
de 09 (nove) anos e a Educação de Jovens e Adultos – EJA na modalidade da
Educação Básica – anos iniciais e finais do Ensino Fundamental.
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nome da escola éuma homenagem a Dona Maria Rosa – uma mulher que
contribuiu e muito para o enriquecimento da cultura e da educação no município. Os
alunos da escola participam do Projeto Mais Educação, que dispõe de oficinas
voltadas à iniciação de cordas e canto, flauta doce e esporte, além de
acompanhamento pedagógico em geral.

4.2.8 Escola Municipal Professora Eliana Francisca de Freitas

Criada pela Lei Municipal n 1.843/2005, a Escola Municipal “Professora Eliana
Francisca de Freitas” oferece o ensino na modalidade Educação Infantil (préescolar) e o Ensino Fundamental de 9 anos.
Além dos conteúdos curriculares obrigatórios, a escola desenvolve

projetos

pedagógicos propostos por um notável corpo de professores, sempre em parceria
com a Secretaria Municipal de Educação e outras entidades do município, entre
elas: Copasa, Corpo de Bombeiros,Correios e as secretarias municipais de Saúde e
Cultura.

O nome da “Professora Eliana Francisca de Freitas” foi escolhido por se tratar
de uma mulher que dedicou grande parte de seu tempo à educação. Ela trabalhou
em várias escolas municipais, com destaque para a escola “Américo Ferreira”,
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situada na comunidade do Capão, e a escola “Marçal Moreira”, na comunidade de
Novais. Eliana Francisca também lecionou em diversas escolas estaduais, entre
elas: E.E. Major Agenor Lopes Cançado, E. E. Antônio Martins do Espírito Santo e
E. E. Frei Anselmo.

4.2.9 Escola Municipal Geralda de Assis Freitas

Em 03/02/2003 foi iniciada a Escola Municipal Geralda de Assis Freitas,
voltada à oferta de ensino nas modalidades de Educação Infantil e Ensino
Fundamental (anos iniciais e finais).

O nome é uma homenagem à educadora, cuja neta era casada com Wilson
Antônio Ferreira, antigo proprietário do terreno onde hoje está situada a escola.
Neste educandário são atendidos 360 alunos, residentes nos bairros Santa Cruz,
Morada do Sol, Santo Expedito, Belo Vale e parte do São Geraldo.
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4.2.10 Escola Municipal José Américo de Lacerda

A Escola Municipal “José Américo de Lacerda” foi fundada em 30/04/1995
para atender, principalmente, os alunos residentes nos bairros André de Freitas,
Santana, Santa Luzia e adjacências.
Trata-se de numa escola ampla e que atende 950 alunos. Seu nome
homenageia José Américo de Lacerda, filho da terra e funcionário público municipal,
cujo trabalho sempre foi reconhecido.

São vários os projetos desenvolvidos pela instituição, entre eles,o Programa
Mais Educação (dança, música, e esporte), o Programa Atleta na Escola (vôlei e
atletismo), o Projeto Bombeiro Mirim e o Projeto Horizonte para Paz. Além disso, a
escola oferece oficinas de panificação, já que dispõe de uma padaria na escola.

4.2.11 Escola Municipal José Antônio de Lacerda
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Localizada no distrito de Boa Vista de Minas, a escola é a mais antiga em
atividade no município. Sua origem se deu em meados de 1917, quando era
denominada Escola Rural Mista de Boa Vista de Minas – criada por decreto do
Governo Estadual, a pedido do Presidente da Câmara Municipal de Pitangui.
Em 1998, a instituição foi municipalizada, e atualmente oferece diversos
níveis de ensino, da pré-escola aos anos finais do Ensino Fundamental.

O

nome

“José

Antônio

de

Lacerda”

foi

redefinido

pelo

Decreto

9707/1996.Uma homenagem ao conhecido Zica, “Advogado de Boa Vista” – um
cidadão que sempre se empenhou na discussão dos problemas referentes ao
distrito. Ele foi um dos que mais exigiram a construção do prédio e implantação da
primeira escola primária da localidade. Faleceu em 23 de janeiro de 1951.
A escola desenvolve atividades diversificadas, com intuito de manter os
alunos fora das ruas e longe das drogas. Nesse sentido, ela tenta se aproximar ao
máximo de uma escola de tempo integral. A instituição possui parcerias com o SESC
Bom Despacho, Serra Cine e Secretaria Municipal de Saúde.

4.2.12 Escola Municipal José Rodrigues Neto
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Localizada no povoado de Barretos, a Escola Municipal José Rodrigues Neto
é fruto da Lei Municipal nº 2.119/2011 e cuja autorização de funcionamento se deu
pela Portaria nº 381/2013 – publicada no Jornal Minas Gerais de 02/04/2013.
A instituição atende cerca de 100 alunos, a maioria composta de filhos de
trabalhadores rurais, funcionários de sítios e fazendas da comunidade e/ou
operários das indústrias de calçados. Nos últimos meses, a clientela tem se
ampliado, especialmente pela demanda dos moradores de várias chácaras,
recentemente abertas no entorno do povoado de Barretos.

A instituição oferece educação a educação infantil e os anos iniciais do
Ensino Fundamental. O patrono da escola, senhor José Rodrigues Neto,
carinhosamente chamado de “Sinhô Ziquita do Cristino”, nasceu em 22 de dezembro
de 1926 (Bom Sucesso - MG) e faleceu em 2005. Era considerado um homem
simples, sensato e discreto. Mas que gostava de participar da política, se fazendo
presente às reuniões da Câmara Municipal, sempre com reivindicações para a
comunidade de Barretos.
Em 2014 passou a participar do programa Mais Educação, que oferece as
oficinas de dança, pintura, horta e reforço escolar.

4.2.13 Escola Municipal Leonor Cândida de Faria
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Sua criação se deve ao Deputado Estadual Reni Rabelo, que levou ao
conhecimento do Secretário de Estado da Educação, a precária situação da
escolinha do povoado de Gamas.
Diante disso, em 5 de junho de 1966, a “escolinha” se transformou na Escola
Estadual no Povoado de Gamas. Com a municipalização, ocorrida em fevereiro de
1998, a escola passou a se chamar Escola Municipal “Leonor Cândida de Faria”,
numa cerimônia que contou com a presença de familiares da Dona Leonor e
diversos membros da comunidade escolar. Atende alunos da pré-escola ao 9º ano
do ensino fundamental.

4.2.14 Escola Municipal Marçal Moreira da Silva

Fundada em 1º de janeiro de 1954, data da emancipação de Nova Serrana,
a Escola Municipal Marçal Moreira da Silva busca atender os filhos dos
trabalhadores rurais e de funcionários de sítios e fazendas da comunidade.
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Trata-se de uma tarefa bastante enobrecedora, até porque, a maioria dos
pais é semialfabetizada, ou seja, sem conclusão do Ensino Fundamental.
Atualmente são atendidos 32 alunos do 1º e 2º período da Educação Infantil
e do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

Marçal Moreira da Silva foi um grande benfeitor e conselheiro da
comunidade. Apesar de sua simplicidade, era considerado muito sábio, e conquistou
o carinho e o respeito de todos. A escola visa assegurar ao educando uma
educação de qualidade na construção do conhecimento, de forma que a inclusão e a
socialização sejam trabalhadas no processo de ensino aprendizagem.

4.2.15 Escola Municipal Maria Alves de Brito Leite

Inaugurada em 2007, a Escola Municipal “Maria Alves de Brito Leite” atende
à clientela do bairro Itapuã e adjacências. Seu corpo discente é formado por 838
alunos, especialmente filhos de trabalhadores das fábricas de calçados e de
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domésticas. São crianças carentes que precisam de suporte na parte educacional,
emocional e psíquica.
O nome da escola é um tributo à professora Maria Alves de Brito Leite, filha
de Nova Serrana e que demonstrou em atos a sua paixão e vocação para o
magistério. Em 1978, iniciou a sua carreira docente na zona rural, passando por
diversas escolas municipais e estaduais.

Visando proporcionar inúmeras experiências, a escola trabalha com projetos,
entre os quais se destacam o Programa Mais Educação, o Projeto Patati-Patatá,
Higiene Bucal, Proerd, Amigos da Escola, Atleta na Escola e o Projeto Água e
Energia.

4.2.16 Escola Municipal Professora Iuca

Inicialmente batizada como Escola Estadual de Areias, o educandário foi
renomeado como Escola Estadual Longuinhos Teixeira. Sendo que com a
municipalização, passou a se chamar Escola Municipal Longuinhos Teixeira. Esta
escola ficou desativada por alguns anos por falta de alunos. Reiniciou suas
atividades em 2001 com uma única turma multisseriada de 11 alunos.
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A partir de 2009 os alunos foram aumentando e a escola passou a funcionar
com turmas vinculadas à Escola Municipal Marçal Moreira da Silva (Novais),
especialmente para atender à Educação Infantil e séries iniciais do Ensino
Fundamental.
Com os recursos do PAR,um novo prédio está sendo construído na
comunidade rural de Areias. O fato é que com o adensamento da região, loteada por
diversos empreendedores do ramo imobiliário, a escola ficou pequena para abrigar
todos os alunos e funcionários. Recentemente, a instituição teve seu nome alterado
para Escola Municipal “Professora Iuca”, numa homenagem à Conceição Teixeira
Bueno, neta do antigo patrono – Longuinhos Teixeira Bueno.

Professora Iuca foi uma grande alfabetizadora e chegou a atender, sozinha,
até 120 alunos em período integral. Embora “Iuca” tivesse estudado somente até a
4ª série, era uma pessoa muito culta, que gostava de ler e dominava com muita
sabedoria as matérias básicas da época. Foram 40 anos trabalhando em prol da
educação no município.

4.2.17 Escola Municipal Alice Cândida dos Santos

A escola foi fundada em 01 de fevereiro de 1994, no bairro Romeu Duarte,
com o nome de Procópio Firmino de Lacerda e autorizada a funcionar com turmas
de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental.
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Com o artigo

1º da Resolução SEE nº 66 de 10-04-99, passa a chamar

Escola Municipal “Alice Cândida dos Santos”.
Atualmente atende a 36 turmas, da Educação Infantil ( 2º período) ao 9 º ano
do Ensino Fundamental , com 961 alunos e 90 funcionários.

O nome da escola foi uma homenagem

para

a Senhora Alice Cândida

Santos , por ter prestado serviços relevantes a nossa comunidade , e por ter
preenchido todos os requisitos como educadora , pois foi aquela que soube muito
bem conquistar até os alunos mais difíceis, ensinando-lhe as primeiras letras.
A escola, além da educação regular diária, oferece aos alunos os seguintes
projetos:
*Projeto Mais Educação – São contemplados 130 alunos em contra-turno, com
oficinas de Acompanhamento Pedagógico, Pintura, Futsal, Jornal Escolar e Flauta
doce.
*Projeto Educar- Secretaria Municipal de Educação e Cultura- Oferecido aos alunos
do 8º e 9º anos;
*Projeto Arte na Lata;
*Projeto de bordado que funciona a tarde para as meninas que estudam no 1º turno.

4.2.18 Escola Municipal Dineta Batista de Freitas
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A Escola Municipal Dioneta Batista de Freitas foi criada em 1991 com o nome de
Escola Municipal “Cantinho Feliz” para atendimento às crianças de 05 (cinco) e 06
(seis) anos de idade (2º e 3º períodos). Ela funcionava em um prédio alugado pela
Prefeitura Municipal na Rua Antônio Martins, centro. Atendia em dois turnos, manhã
e tarde, com o objetivo de prestar uma educação de qualidade e que contribuísse
com a formação da criança.
Nos termos da Lei Municipal nº 1.500 de 17 de agosto de 1999, a escola
mudou a denominação para Escola Municipal Dioneta Batista de Freitas em
homenagem a uma cidadã dedicada, que viveu em função da família e da
comunidade.

Em 2004 com a inclusão das crianças de 06 (seis) ao Ensino Fundamental de
09 (nove) anos, a escola passou a atender às crianças de 05 (cinco) anos (2º
período), no turno da tarde, quando, também mudou de endereço, para Rua Mauro
Mistura, nº 150, centro, onde funciona até a presente data.
Com o Parecer CEE nº 1170 de 24 de dezembro de 2009 e Portaria nº
89/2010 de 30 de janeiro de 2010,

fica autorizado o funcionamento da Escola

Municipal Dioneta Batista de Freitas com

Ensino Fundamental (anos iniciais) e

Educação de Jovens e Adultos – EJA (1ª a 4ª série).
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A partir de 2010, a Escola Municipal Dioneta Batista de Freitas oferece, além
do 2º período da educação infantil, os anos iniciais do Ensino Fundamental de
forma gradativa e a Educação de jovens e Adultos – EJA.
No ano de 2014 a Prefeitura absorveu as turmas dos anos iniciais da E.E. “Diretora
Maria Manso”, que funcionava no prédio de propriedade da Prefeitura.
Atualmente a escola funciona em dois endereços até que seja construído um novo
prédio no bairro frei Paulo.

4.3 Escolas Estaduais

4.3.1 Escola Estadual Major Agenor Lopes Cançado

A Escola Estadual "Major Agenor Lopes Cançado”foi criada pelo Decreto nº
2.177/45 de 24/10/1945 e instalada em prédio próprio em 27/03/1955. Trata-se de
uma escola referência na oferta de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.
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Recebeu este nome em homenagem ao Major Agenor Lopes Cançado, um
ilustre defensor da emancipação da cidade de Nova Serrana. A escola se orgulha de
talentosos profissionais, que elevam o nome de Nova Serrana por onde passam.

4.3.2 Escola Estadual Antônio Martins do Espírito Santo

Inaugurada

em 15/08/1977 como anexo da E.E. “Major Agenor Lopes

Cançado” foi desmembrada em abril de 1978 e, para a construção da escola, foi
doado um terreno pelo ex-deputado Jaime Martins.
Em 1986 foi autorizado o funcionamento do Ensino Médio (antigo 2º grau),
especialmente com o “Curso de Magistério de 1º grau – professor de primeira a
quarta série”.

Atualmente, a escola conta com 120 funcionários, que atendem diariamente a
1.626 alunos. Trata-se de uma escola que sempre se dispõe a participar de projetos
propostos pelos governos estadual e federal, tais como: “Escola Referência”,
“Projeto Reinventando o Ensino Médio”, “Programa Ensino Médio Inovador”, entre
outros. Mantém parcerias com clubes esportivos da cidade, ONG “AMAR”, grupo de
Escoteiros e Patrulha Escolar da Polícia Militar,
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A filosofia da escola é proporcionar oportunidades que vão além dos muros
da instituição.

4.3.3 Escola Estadual Frei Anselmo

A Escola Estadual “Frei Anselmo” foi inaugurada em 05 de agosto de 1985.
Atualmente ela atende principalmente aos alunos dos bairros São Sebastião, São
Marcos, Sagrada Família, Concesso Elias, Campo Belo e outros. Porém, como é
uma das quatro escolas do município que atende Ensino Médio regular e a única
com Ensino Médio EJA (ensino médio), a clientela também se estende a outros
bairros e regiões.

O nome Frei Anselmo é um tributo ao religioso carmelita holandês que,
juntamente com Frei Ambrósio, trabalhou pela educação de Nova Serrana.A filosofia
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da Escola Estadual Frei Anselmo é trabalhar “em prol de um ensino eficaz e
eficiente", que possibilite aos alunos a oportunidade de sair de um papel passivo e
assumir o controle de sua vida e história.

4.3.4 Escola Estadual Padre Lauro

Criada em 2005 para atender aos alunos dos anos iniciais e finais do Ensino
Fundamental e Ensino Médio, a escola é uma conquista para os moradores do
bairro Planalto e região. Seu nome é uma justa homenagem ao Padre Lauro Geraldo
Rezende Pinto, legítimo construtor da educação de Nova Serrana. Padre Lauro foi
diretor do antigo Ginásio São José – a única escola a oferecer o Ensino Médio
naquela época.

A instituição visa preparar seus alunos para o mundo do trabalho e para o
exercício da cidadania, especialmente ligada à continuidade dos estudos.

PLANO MUNICIPAL DECENAL DE EDUCAÇÃO
157
4.3.5 Escola Estadual Maria Zeli Diniz Fonseca

A escola foi criada pelo Decreto nº 45.004 de 09/01/10 com o nome genérico
de Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio. Apesar de funcionar,
provisoriamente, num galpão situado no centro da cidade, a sede foi rapidamente
construída e entregue à população.
Pouco tempo depois de inaugurada, o nome oficial foi alterado para Escola
Estadual “Maria Zeli Diniz Fonseca”, numa justa homenagem à senhora que foi uma
grande benfeitora das obras educacionais e sociais do município.

A Escola Estadual “Maria Zeli Diniz Fonseca”atende a alunos do Ensino
Fundamental (anos finais), Ensino Médio e EJA - Educação de Jovens e Adultos
(ensino fundamental).

4.3.6 Centro Estadual de Educação Continuada
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Sabendo-se que Nova Serrana é um polo industrial que atrai milhares de
migrantes, a maioria sem formação na idade certa, a prefeitura firmou parceria com
a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais para a criação do CESEC.

Inaugurado em 1º de janeiro de 2010, o CESEC (Centro Estadual de
Educação Continuada) de Nova Serrana é uma instituição que se caracteriza pela
utilização de metodologias diferenciadas como a EJA semipresencial, com clientela
formada por alunos Jovens e Adultos, com idades a partir dos 15 anos.
A instituição pleiteia ser nominado como CESEC “Professora Margarete
Brandão Freitas” e sua missão é proporcionar aos Jovens e Adultos a sua realização
como pessoa e ser social, sendo capazes de atuar de modo participativo no
desenvolvimento social e econômico do município.

4.4 Escolas Privadas

4.4.1 Escola Modelo

A Escola Modelo surgiu em 1997, com a proposta inicial de atender alunos
da educação infantil. Mas a exemplo de outras instituições privadas, decidiu
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embrenhar na formação de seus pupilos nas séries iniciais e finais do ensino
fundamental. Passando a oferecer, inclusive, o Ensino Médio.

Suas instalações estão localizadas no bairro Fartura, numa região próxima
ao centro da cidade. Após recente reforma e ampliação, o ambiente se tornou
altamente acolhedor. Com o lema “educando para a vida”, a escola caminha a
passos largos para se tornar uma escola referência em todos os níveis de ensino.

4.4.2 Colégio Anglo

O Colégio Cidade Nova Serrana faz parte do Sistema Anglo de Ensino. Suas
atividades foram iniciadas em 2001, com apenas uma turma de pré-vestibular.
Em 2003, o Colégio já ofertava vagas para alunos de 6º ano e pré-vestibular.
No ano seguinte foram abertas turmas do 1º ano ao 5º ano concluindo a Educação
Fundamental. Hoje a oferta se estende do maternal ao Ensino Médio.
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Além do conteúdo programático, a escola inova com atividades interativas,
adotando uma filosofia baseada no tradicionalismo, e ao mesmo tempo, na inovação
e construtivismo.

4.4.3 Instituto Educacional Saber

Para suprir a demanda por ensino privado de qualidade, na década de 2000,
o empresário Raymundo Alves Ferreira Junior criou a empresa Educar Serviços
Educacionais de Nova Serrana que, com o nome fantasia Colégio Visão e o suporte
pedagógico da rede Pitágoras, passou a oferecer educação básica em todos os
níveis.
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Por algum tempo funcionou no atual Centro Administrativo de Nova Serrana.
Depois o educandário foi vendido, passando a se chamar Instituto Educacional
Saber, cuja sede foi transferida para a região central da cidade.
A instituição tem orgulho de prezar pela boa relação integração famíliaescola e um de seus pilares é a formação integral dos alunos, sempre lhes
envolvendo em atividades extracurriculares. Foram vários projetos desenvolvidos e
sua atuação é reconhecida pela sociedade local.

4.4.4 Escola Estrelinha Verde

Em atividade desde 2000, a Escola Encantada Estrelinha Verde, de
propriedade do empresário José Carlos da Silva, iniciou seus trabalhos com a oferta
de serviços educacionais voltados à educação infantil.
Para acompanhar o aumento da demanda, sobretudo de ex-alunos, a
instituição passou a oferecer o ensino fundamental nas séries iniciais. Apesar de
estar localizada no centro da cidade, a escola não dispõe de acessibilidade para
crianças com deficiência.
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O fato é que a experiência com o ensino regular é relativamente nova e a
sociedade local espera que a educação oferecida nessa modalidade siga o mesmo
padrão de qualidade da educação infantil, sempre uma boa referência para as
demais instituições do gênero no município.

4.5 Educação Especial e Inclusiva

4.5.1 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Nova Serrana
é uma associação filantrópica, de caráter assistencial – sem fins econômicos, que
tem como objetivo atender, por meio de um trabalho terapêutico e pedagógico –
crianças, jovens e adultos com deficiência mental e múltipla.
Fundada em 1993, por um grupo de professores, profissionais de diferentes
áreas e pais de crianças com deficiência mental e múltipla, realiza suas atividades
ligadas ao desenvolvimento das aptidões de seus alunos.
Todas as atividades são realizadas por profissionais altamente capacitados e
que trabalham em um ambiente acolhedor, dispondo de instalações e equipamentos
adequados, obtidos pelo trabalho voluntário de sua diretoria, com recursos do poder
público, e principalmente, com a participação da sociedade civil.
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Todos os programas oferecidos pela instituição são gratuitos e visam
atender às pessoas com deficiência e suas famílias, buscando resgatar a sua
dignidade como ser humano e sua formação como cidadão participativo e ativo
numa sociedade diversa e plural.

4.5.2 Centro de Referência e Apoio à Educação Inclusiva "Claudio e Alexandre
Bonifácio"
O Centro de Referência e Apoio à Educação Inclusiva “Claudio e Alexandre
Bonifácio”(CRAEI)

foi

fundado

em

31/03/2006

para

atender

alunos

com

necessidades educacionais especiais. Pertencente à rede educacional de Nova
Serrana, e se orgulha por atender, semanalmente, cerca de 500 alunos.
O nome do Centro de Referência é um tributo aos irmãos Cláudio e
Alexandre, nascidos em Nova Serrana, e acometidos por uma distrofia muscular
progressiva. Cláudio faleceu aos 14 anos e Alexandre aos 18 anos.
Apesar dos problemas de saúde, a família sempre se empenhou em incluir os
filhos nas atividades sociais, sendo que as próprias crianças faziam questão desse
tipo de inclusão.
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Entre os serviços oferecidos pelo CRAEI estão o atendimento psicológico,
fonoaudiológico,

fisioterápico,

pedagógico

e

psicopedagógico,

com visitas

domiciliares, anamnese e orientações a pais e responsáveis. Através da instituição,
as famílias ainda contam com o apoio de assistentes sociais, aulas de Libras e
Braile. Tais cursos são extensivos a profissionais e à sociedade.
.

4. 6. Ensino Superior, Técnico e Profissionalizante

4.6.1 Faculdade Nova Serrana

Criada em 2000, a Faculdade de Nova Serrana (FANS) tem como objetivo
atender às necessidades locais e regionais, no que se refere ao Ensino Superior,
incluindo-se a pesquisa e extensão.
Trata-se de instituição séria e compromissada com as exigências do MEC e
com as demandas sociais do município. Suas atividades de pesquisa e extensão
fortalecem a cada dia o vínculo com a comunidade.

No cumprimento dos seus objetivos, a FANS mantém cooperação com
instituições locais, tornando-se um vetor de desenvolvimento para o município, e ao
mesmo tempo, se consolidando como uma faculdade de reconhecimento não
somente local, mas regional. Atualmente, a faculdade oferece cursos de graduação
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em administração, ciências contábeis, pedagogia, gestão da produção e psicologia.
Além de diversas formações nas áreas de gestão e psicopedagogia.

4.6.2 Senai “Geny José Ferreira”

A unidade de ensino do SENAI em Nova Serrana foi inaugurada em
12/09/2002, enquadrando-se na modalidade privada de Ensino Profissionalizante.O
nome é um tributo a um dos precursores na fabricação de calçados, o senhor Geny
José Ferreira, que se empenhou durante anos para o desenvolvimento do polo.

Entre as principais atividades da escola, destacam-se a oferta de cursos de
Aprendizagem Industrial,Qualificação Profissional, Aperfeiçoamento Profissional e
de cursos técnicos nas áreas de Couro e Calçados, Gestão, Mecânica e
Eletroeletrônica. Além disso, são oferecidos serviços de inovação e tecnologia para
o setor de calçados, tais como: ensaios físicos e mecânicos para calçados e as
consultoria em processo produtivo, inovação de produto e serviços operacionais.

4.6.3 Centro Vocacional Tecnológico “Higino Martins”

Fundado em 29/05/2008, o Centro Vocacional Tecnológico “Higino Martins”
(CVT) de Nova Serrana é uma das instituições educacionais mais conceituadas do
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município, com mais de 150 mil pessoas atingidas e cerca de 7 (sete) mil
capacitadas nos últimos seis anos.
A instituição faz parte da Rede de Formação Profissional Orientada para o
Trabalho e busca oferecer a inclusão digital para pessoas de todas as faixas etárias.
A instituição faz parte da Rede de Formação Profissional Orientada para o
Trabalho e busca oferecer a inclusão digital para pessoas de todas as faixas etárias.
O nome é uma homenagem ao ex-secretário municipal de Indústria e
Comércio, Higino Martins, que além de incontestável competência técnica, era uma
pessoa de fino trato, capaz de arrancar elogios até mesmo de seus opositores
políticos.

Higino foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento do polo calçadista,
organizando e apoiando diversos eventos, inclusive coordenando as feiras de
calçado do município, além da participação dos expositores locais nos principais
eventos do país.
Atualmente, a unidade oferece cursos nas mais diversas áreas do
conhecimento. Entre principais atividades destacam-se a criação do Corpo Municipal
de Bailado;o curso de Primeiros Socorros – que contou com a parceria do Corpo de
Bombeiros e foi oferecido para os Guardas Municipais e a população em geral; a
iniciativa do Primeiro Encontro Internacional de Capoeira – que contou com a
presença de diversos capoeiristas do Brasil, Ásia e Europa; além da oferta de cursos
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profissionalizantes para jovens aprendizes e comunidade local – em parceria com o
Senac e o Pronatec.
Em junho de 2014, a unidade foi reestruturada para abrigar os projetos
relacionados à Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais, que oferece em
Nova Serrana o curso de Pós-graduação em Engenharia e Inovação – uma parceria
com a UNISEB e o Governo de Minas Gerais.
A expectativa é que o processo de credenciamento junto ao MEC seja
aprovado e a instituição receba autorização para firmar convênios para a oferta de
cursos superiores de graduação na modalidade semipresencial.
Diversas pessoas formadas nos últimos anos conseguiram melhores
condições de emprego e renda graças às capacitações oferecidas pelo CVT, que se
destaca também na formação continuada de profissionais da educação.
A instituição goza de uma boa relação com as demais instituições do
município, especialmente por disponibilizar o seu espaço físico, composto de
modernas salas de vídeo conferências modernas e laboratórios de informática, para
reuniões de capacitação e formação profissional.
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DECRETO Nº 060/2014

Altera a Comissão Representativa da Sociedade
para elaboração do Plano Decenal Municipal de
Educação de Nova Serrana-MG instituída pelo
Decreto nº 040/2014, de 19-09-2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA (MG), no uso de suas atribuições
legais e tendo em vista o disposto no Art. 8º da Lei Federal 13.005/2014,

DECRETA:
Art. 1º - Fica alterada a Comissão Representativa da Sociedade, à qual compete:

I - sensibilizar a sociedade para a importância da participação na construção
coletiva do Plano Decenal Municipal de educação;
II - dar legitimidade ao Texto Base, elaborado pela equipe técnica, por meio
de amplo debate com a sociedade;
III - incorporar os anseios dos cidadãos de NOVA SERRANA-MG no Texto
Base do Plano Decenal Municipal de Educação;
IV- apresentar o Texto Base para apreciação do Poder Executivo Municipal;
V - acompanhar o processo de tramitação na Câmara de Vereadores,
fornecendo explicações e promovendo a celeridade do processo.

Art. 2º - São os seguintes os novos membros da Comissão Representativa da
Sociedade:
I – Representando a Secretaria Municipal de Educação:

Carmélia Teles da Silva Saldanha - Secretária Municipal de Educação
Soraia Eleutério Gomes da Silva - Secretária Adjunta de Educação
Reginaldo Silva - Secretário Adjunto da Cultura
Vandir Paulino Pereira
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Maria Lina de Azevedo Silva
Edna Santos Gontijo
Ana Lúcia Ferreira de Paula
Sílvio Eduardo Viana Gabrich
Marcelo Amaral de Freitas

II - Representando o Conselho Municipal de Educação:

Rosemere Andrade Oliveira
Sílvia Ramos de Souza Silva
Beatriz dos Santos Teixeira

III - Representando o Magistério Municipal:

Simone Alves de Andrade Pacheco
Antônio Mariano dos Santos Batista
Marilda Nazareth Azevedo
Amilta Helena de Faria Vaz da Silva
Vera Antônia Jacinto Corrêa
Geraldina dos Reis Melo
Elizângela de Paula Maciel
Antônio Luiz de Oliveira Neto
Mônica Rosa Pimentel
Girlene Gomes Pinto
Mariângela Aparecida Camargos dos Santos
Janisse Kelle da Silva
Rosemaire Aparecida Santos
Álysson Faria Fialho
Hélio Rodrigues Moreira Junior

IV - Representando o Magistério Estadual:
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Lilian Aparecida Franco Silva Oliveira
Elianete Gonçalves de Oliveira
Maria Kátia Ribeiro
Siméia Marcelino Pires Gomides
Francisca Márcia da Assunção Lara
Sérgio Vieira Junior
José Fidelis Flávio
Leone Albaneso Tavares
Gustavo Faria do Amaral

V - Representando o Ensino Superior e Técnico:

Janaina Borba Fonseca
William Carlos Ferreira Barcelos

VI - Representando a Rede Particular de Ensino:

Ronaldo Aparecido das Chagas

VII - Representando a Educação Especial:

Ilma Vítor Martins Cabral

VIII - Representando a Educação Inclusiva:

Magda Vaz da Silva Ferreira

IX - Representando a Câmara de Vereadores:

Osmar Fernandes dos Santos
Idalino Rodrigues da Silva
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X - Representando os Conselhos e Associações Diversas:
Jussara de Fátima Silva Faustino – Conselho do FUNDEB
Ivete Rodrigues Alves Santos – Conselho dos Direitos da Criança e do
Adolescente
Dario Lúcio Martins – Associação Comunitária
Carla Abreu Rocha – Conselho Tutelar

XI - Representando a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Débora Mara Duarte Santos
Alcione Maria de Souza Monteiro

XII - Representando a Secretaria Municipal de Saúde

Marilda do Carmo Saldanha

XIII - Representando os Pais de Alunos

Carla Cristina Leite
Lisandra Aparecida dos Santos Bueno
Nildene Ferreira Vale
Márcio José Máximo
Júnia Marise Rodrigues

XIV - Representando a Secretaria Municipal de Finanças

Paulo Roberto Scaldini Garcia

Art. 3º - O presente DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, ficando
então revogado o Decreto nº 040/2014, de 19-09-2014.
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Nova Serrana (MG), 23 de dezembro de 2014.

JOEL PINTO MARTINS
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 061/2014

Altera

a

Equipe

Técnica

da

Comissão

Representativa da Sociedade para elaboração do
Plano Decenal Municipal de Educação de Nova
Serrana-MG criada pelo Decreto nº 049/2014, de
24-10-2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SERRANA (MG), no uso de suas atribuições
legais e tendo em vista o disposto no Art. 8º da Lei Federal 13.005/2014,

DECRETA:

Art. 1º - Fica alterada a Equipe Técnica da Comissão Representativa da Sociedade,
passando a ser assim constituída:

- Carmélia Teles da Silva Saldanha: Presidente
- Soraia Eleutério Gomes da Silva: Vice-Presidente
- Lílian Aparecida Franco Silva Oliveira : Secretária
- Alysson Faria Fialho: Membro
- Antônio Luiz Oliveira Neto: Membro
- Elianete Gonçalves de Oliveira: Membro
- Idalino Rodrigues da Silva: Membro
- Osmar Fernandes dos Santos: Membro
- Reginaldo Silva: Membro
- William Carlos Ferreira Barcelos: Membro
- Márcio José Máximo: Membro
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- Marilda do Carmo Saldanha: Membro
- Débora Mara Duarte Santos: Membro
- Paulo Roberto Scaldini Garcia: Membro

Art. 2º - À Equipe Técnica compete desempenhar as mesmas atribuições descritas
no Art. 1º do Decreto Municipal nº 060/2014, de 23-12-2014.

Art. 3º - Este DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, quando ficará
revogado o Decreto nº 049/2014, de 24-10-2014.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Nova Serrana (MG), 23 de dezembro de 2014.

JOEL PINTO MARTINS

Prefeito Municipal
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PLANO DECENAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
QUESTIONÁRIO DO ALUNO

NOME DA ESCOLA: _____________________________________________________
IDADE DO ALUNO: __________
SÉRIE/ANO: _______________
1. O que você aprende na escola está de acordo com a sua realidade?
(

) Sim (

) Não

2. Sabe que curso quer para o futuro?
(

) Sim (

) Não

3. Você realiza atividades escolares fora da sala de aula?
(

) Sim (

) Não

4. Onde realiza essas atividades?
(

) Em casa

(

) Casa do colega

(

) No local de trabalho

(

) Na própria escola

(

) Vizinho

(

) Outros. Qual? ______________________________________________________

5. Que mais te agrada na escola?
(

) Recreio

(

) Quadra de esporte

(

) Biblioteca

(

) Aula dos professores

(

) Jogos

(

) Colegas

(

) Merenda

(

) Laboratório de informática

(

) Outros. Qual? _______________________________________________________
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6. Recebe informação sobre o curso que deseja após o Ensino Médio?
(

) Sim (

) Não

7. Você participa das decisões da escola?
(

) Sim (

) Não

8. Costuma faltar às aulas?
(

) Sim (

) Não

9. Caso afirmativo, assinale o motivo?
(

) Internet

(

) Cuidar do irmão

(

) Trabalhar

(

) Doença

(

) Não gosta da escola

(

) Não gosta dos professores

(

) Outros. Qual? _______________________________________________________

10. Gosta da escola em que estuda?
(

) Sim (

) Não

Por quê?
(

) Por causa do transporte?

(

) Pelos amigos?

(

) Pela Qualidade da escola?

(

) Outros. Qual? _______________________________________________________

11.

Em

caso

negativo,

em

qual

escola

gostaria

de

estudar.

Por

quê?____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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PLANO DECENAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estamos em processo da construção do plano municipal de educação. Para tanto, necessitamos
do perfil educacional do nosso município, e sua participação é de fundamental importância
para uma educação de qualidade. Salientamos que todas as informações serão confidenciais,
preservando sua identidade.
Objetivos específicos:



Identificar e localizar, por região, as necessidades educacionais;
Subsidiar o estabelecimento de metas para a educação do município, no período de 10
anos.

IDENTIFIQUE A SUA CATEGORIA:
(

) Funcionário: (

(

) Professor: (

) Estadual
) Estadual

(
(

) Municipal
) Municipal

(
(

) Privada
) Privada

CARGO QUE OCUPA NA ESCOLA: ........................................................................................
BAIRRO :..................................................................................................................................
ASSINALE A FAIXA ETÁRIA COM UM “X”
(

) 18 a 29 anos (

) 30 a 44 anos (

) 45 a 59 anos (

) Acima de 60 anos

NÍVEL DE ESCOLARIDADE DE QUEM RESPONDE:
Ensino Fundamental (
Ensino médio (
Ensino Superior (
Especialização(

) Completo (

) Completo (
) Completo (
) Completo (

) Incompleto

) Incompleto
) Incompleto
) Incompleto

1. CURRÍCULO:
1.1. Conhece o currículo de sua escola? (o que a escola ensina?)
(

) Sim ( ) Não

1.2.Pensa que sua escola necessita reorganizar o currículo?
(

) Sim ( ) Não

Justifique:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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1.3 Assinale as alternativas que mais se assemelham com sua concepção de educação
(máximo de três alternativas):
(

) educação é saber o conteúdo.

(

) educação é aprender a dominar a técnica.

(

) educação é aprender na prática.

(

) educação é envolver o afeto na aprendizagem.

(

) educação é impor limites.

(

) educação é conscientizar.

(

) educação é preparar para a cidadania.

(

) educação é unir conhecimentos já estruturados com os novos.

(

) educação é estabelecer uma relação dialógica.

1.4. Para você, o que é alfabetizar? Justifique:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.5. Você considera a sua escola inclusiva?
(

) Sim (

) Não

1.6. Assinale as ações que a caracterizam como tal:
(

) acessibilidade (rampa,banheiro adaptado...)

(

) recursos humanos de apoio

(

) formação específica

(

) adaptação curricular

(

) flexibilidade de avaliação

1.7. Na sua escola existem alunos com necessidades especiais ou com deficiência?
(

) Sim (

) não

1.8. Em relação à questão anterior, percebe que o professor recebe apoio?
(

) Sim (

) não

Justifique:
__________________________________________________________________________
1.9. O que falta nos projetos desenvolvidos pela escola?
(

) Atividades lúdicas

(

) Envolvimento da comunidade

(

) Horas de formação
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(

) Planejamento participativo

(

) Conhecimento da legislação

(

) Integração dos Setores

(

) Outros, qual? _________________________________________________________

1.10. Percebe que o projeto da escola tem início, meio e fim?
(

) Sim (

) não

1.11. Participa no processo de desenvolvimento dos projetos da sua escola?
(

) Sim (

) Não

Justifique:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.12. Em relação à questão anterior, percebe que o professor recebe apoio?
(

) Sim (

) não

Justifique:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.13. Assinale a sua opinião: (no máximo 2 alternativas)
Que situações sociais interferem diretamente no processo educativo?
(

) Estrutura familiar

(

) Falta de responsabilidade da família

(

) Indisciplina

(

) Professores em número insuficiente

(

) Preparo dos professores

(

) Falta de recursos na escola

(

) Falta de espaço físico

(

) Situação de vulnerabilidade social

(

) Falta de conhecimento curricular do aluno

(

) Espaços de lazer para alunos e comunidade

(

) Currículo inadequado

1.4. Para você é possível ter uma escola realmente de qualidade, que contemple as demandas
atuais?
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(

) Sim (

) Não

1.5. Em caso afirmativo, assinale, no máximo, 2 (duas) alternativas.
AÇÕES PARA QUALIFICAR A ESCOLA
(

) Qualificar o professor.

(

) Discutir com a comunidade alternativas.

(

) Mudar o currículo.

(

) Mudar o regimento escolar.

(

) Mudar a proposta pedagógica.

(

) Participar dos movimentos da comunidade.

(

) Mudar o plano de Carreira.

(

) Esclarecer e efetivar políticas de parceria de colaboração entre instituições que tratam

do aluno.
(

) Equipar e qualificar os espaços da escola.

(

) Criar regras (princípios) de convivência.

2. VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES
2.1. Em que sentido te sente valorizado?
(

) Remuneração

(

) Plano de carreira

(

) Reconhecimento profissional

(

) Participação nas discussões da escola

(

) Ambiente de trabalho

(

) Envolvimento na construção do processo educativo

2.2. Faz cursos de qualificação periodicamente?
(

) Sim (

) Não

2.3. Essa qualificação melhora, ou ajuda, a sua ação enquanto agente transformador?
(

) Sim (

) Não

2.4. Caso responda afirmativamente, assinale no máximo duas alternativas que justifiquem
a sua resposta.
(

) Plano de carreira

(

) Fazer pedagógico

(

) Mudança de ação

(

) Trocas de experiências
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(

) Realização profissional

(

) Realização pessoal

(

) Relações interpessoais

2.5 Recebe informações sobre cursos?
(

) Sim (

) Não

2.6 É oportunizado curso de formação?
(

) Sim (

) Não

3. RECURSOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS:
3.1 Quais recursos faltam na sua escola, que, no seu entender, fazem-se necessários para
qualificar o trabalho pedagógico?
(

) Espaço adequado para laboratório de aprendizagem

(

) Cantina (bar)

(

) Biblioteca com acervo bibliográfico

(

) Sala de professores

(

) Sala de informática com computadores

(

) Refeitório

(

) Sala para funcionários

(

) Sala da direção

(

) Secretaria em local acessível

(

) O conjunto de sanitários correspondente com o número de alunos

(

) Área de lazer para os alunos

(

) Quadra de esporte

(

) Salas arejadas

(

) Ventiladores em salas

(

) Brinquedoteca

(

) Almoxarifado

(

) Despensa

(

) Salas adequadas por número de alunos

(

) outros ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
4. RECURSOS FINANCEIROS NA ESCOLA
4.1 – Participa efetivamente na discussão do Plano de Aplicação de Recursos da escola?
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(

) Sim (

) Não

4.2 – Os recursos são suficientes para atender às necessidades?
(

) Sim (

) Não

4.3 – Qual a participação do colegiado “Conselho Escolar”?
Discute (

) Sim (

) Não

Sugere (

) Sim (

) Não

Aprova (

) Sim (

) Não

Fiscaliza (

) Sim (

) Não

4.5 Sabe qual é o custo do aluno matriculado no ensino público?
(

) Sim (

) Não

5. PRINCÍPIOS DE AÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO
5.1. Sua escola possui princípios (regras) de convivência?
(

) Sim (

) Não

5.2. Foram construídas de forma coletiva?
(

) Sim (

) Não

5.3. São cumpridas?
(

) Sim (

) Não

5.4. Toda equipe escolar trabalha de forma ética e coletiva?
(

) Sim (

) Não

5.5. A escola se envolve em ações organizadas pela comunidade?
(

) Sim (

) Não

5.6. A comunidade se envolve em ações organizadas pela escola?
(

) Sim (

) Não

5.7. A comunicação entre escola e comunidade é frequente?
(

) Sim (

) Não

5.8. Na comunidade da sua escola existe associação de moradores?
(

) Sim (

) Não

5.9. Em caso afirmativo, responda: a sua escola participa?
(

) Sim (

) Não

5.10. A família entra em contato com a escola por iniciativa própria?
(

) Sim (

) Não

Justifique sua resposta: ________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
5.11. Qual a intenção do aluno ao concluir o Ensino Fundamental?
(

) Continuar estudando no ensino médio técnico.

(

) Continuar estudando no ensino de Jovens Adultos.

(

) Continuar estudando no ensino noturno regular.

(

) Continuar estudando no ensino noturno e trabalhando de dia.

(

) Somente trabalhar.

5.12. Qual a intenção do aluno ao concluir o Ensino Médio?
(

) Continuar estudando cursando a faculdade.

(

) Inserir-se no mercado de trabalho.

(

) Realizar cursos de formação profissional.

(

) Realizar cursos livres (de inglês, de informática, de secretária, corte e costura).

5.13. Tem alguma contribuição que não tenha sido contemplada neste questionário?
Escreva:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Muito obrigado pela sua contribuição. Suas ideias serão importantes para a educação de nosso
município.

Comissão do Plano Decenal Municipal de Educação.
Fevereiro de 2015
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