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Prefeitura inaugura rua em Baia Formosa
Ferradura e São José também terão ruas inauguradas no mês de julho

Próximo “Búzios Ação e Cidadania” acontece
no próximo sábado em Manguinhos
No próximo sábado, dia 18, a Prefeitura realizará o “Búzios Ação e Cidadania”
na Igreja Wesleyana, na Avenida Geribá, n° 205, em Manguinhos, das 10h às
17h, em parceria com a Auto Viação Salineira, Detran e Ampla. A Secretaria de
Saúde estará presente e distribuindo Vitamina A para as crianças e campanhas
contra a dengue. Moradores estão convidados para um dia inteiro de atendimento e acesso a diversos serviços.
As equipes oferecem serviços de Assistência Social, como, por exemplo,
Bolsa Família; Igualdade Racial, atendimento à criança, adolescente, mulher e
idoso; qualificação profissional; formalização do microempreendedor individual;
balcão de empregos; emissão de documentos e defesa do consumidor.
Durante o andamento da Ação, os parceiros proporcionarão caricaturas das
pessoas (desenhadas na hora), corte de cabelo, aferição de pressão, medição
de glicose, manicure, atendimento jurídico, inclusão digital, aplicação de ﬂúor,
sorteio de cestas básicas e recreação infantil. Emissão da primeira ou segunda
via da carteira de Identidade, cadastro social e entrega de lâmpadas.

Búzios recebe exposição “A Mata Atlântica é aqui”
Abaixo a rua Maria
Leontina Franco da
Costa na Ferradura

Entre os dias 10 e 19 de julho, Armação dos Búzios (RJ) receberá o caminhão do
projeto da Fundação SOS Mata Atlântica e do Ministério da Cultura “A Mata Atlântica
é Aqui”. O caminhão ficará na Praça Dona Dita, Ferradura, em frente à Delegacia.
Gratuito e aberto ao público, o projeto consiste em um caminhão adaptado que percorre diversas cidades brasileiras ao longo do ano. Nele os interessados podem participar de contação de histórias, palestras, oficinas, jogos educativos, teatro de bonecos e exibições de vídeos, entre outras atividades. O objetivo da ação é de estimular a
sensibilização ambiental através de atrações culturais e atividades educativas.

Nas fotos acima a rua
Amélia Rosa de Carvalho
recebeu pavimentação com
piso intertravado, drenagem e
calçadas.

Nesta quarta-feira (13) a Prefeitura de Búzios inaugura mais uma obra no bairro de Baía Formosa. São 885 m² de pavimentação com intertravado, construção
de calçadas em concreto e implantação de rede de drenagem de águas pluviais
na rua Amélia Rosa de Carvalho.
Dia 22 de julho mais uma inauguração acontece no bairro da Ferradura. A comunidade recebe 2.244 m² de pavimentação com intertravado, além de rede de
drenagem de águas pluviais, e calçadas em concreto na rua Hilda Campofiorito,
antiga Rua H.
Completando o mês, também a comunidade de São José recebe no dia 29 de
julho, o calçamento da rua Dora Bria, antiga Rua A, do Loteamento Pórtico de
Búzios. São 3.180 m² de pavimentação com intertravado, rede de drenagem de
águas pluviais e calçadas em concreto.
Participe, prestigie a sua cidade! Todas as inaugurações acontecem às 17h30.

Confira a programação completa: www.buzios.rj.gov.br
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Armação dos Búzios, 30 de junho de 2015.

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
III CONFERÊNCIA DO PNE/PME 2015
Prefeito

LEI Nº. 1114, DE 30 DE JUNHO DE 2015

Plano Municipal de Educação

Dispõe sobre aprovar o Plano Municipal de Educação para o Decênio 2015/2025, e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

mETA 1

Art. 1° Fica aprovado o Plano Municipal de Educação para o Decênio 2015/2025, constante do Anexo único, desta
Lei, com vistas ao cumprimento do disposto no art. 8°, da Lei Federal n° 13.005, de 25 de junho de 2014.
Art. 2° São diretrizes do PME – 2015/2025:
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 de educação;
V – formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade;
VI – fortalecimento e promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;
VII – promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do Município;
VIII – aplicação de recursos públicos em educação, resultantes da receita de impostos, compreendida e provenientes
de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino;
IX – valorização dos(as) profissionais da Educação;
X – promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental.
Art. 3º As metas previstas no Anexo único, desta Lei deverão ser cumpridas no prazo de vigência do PME – 2015/2025,
respeitando-se os prazos específicos definidos para as ações/estratégias municipais constantes do mesmo Anexo.
Art. 4º O Plano Plurianual – PPA – a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO – e a Lei de Orçamentos Anual – LOA
- deverão ser formuladas de maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as
diretrizes, metas e estratégias do PME – 2015/2025, a fim de viabilizar sua plena execução.
Art. 5º O Município atuará em regime de colaboração com a União e o Estado, visando o alcance das metas e à
implementação das estratégias objetos deste plano.
Art. 6º A execução do PME e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, realizados pelas seguintes instâncias:
I – Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia;
II – Comissão de Educação, Esporte e Lazer da Câmara de Vereadores;
III – Conselho Municipal de Educação;
IV – Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Conselho FUNDEB.
Art. 7° Fica revogada a Lei n° 792, de 1° de julho de 2010.

mETA NACIONAL

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 deste PNE.

mETA 1

PROCURADORIA gERAL
CONTROLADORIA gERAL
Rosenildo Avelar de Araujo
SECRETARIA mUNICIPAL DE
PLANEJAmENTO E PROJETOS
Maria Alice Ribeiro Passeri
SECRETARIA mUNICIPAL DE
DESENVOLVImENTO URbANO
Humberto Alves da Silva
SECRETARIA mUNICIPAL DE EDUCAçãO
ESPORTE CIÊNCIA E TECNOLOgIA
Deisemar Gonçalves dos Santos de Jesus
SECRETARIA DE ObRAS
Paulo Abranches Guedes Júnior
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mETA mUNICIPAL

Universalizar, até 2016, a Educação
Infantil na pré-escola para as crianças
de 4 (quatro) a 5 (Cinco) anos de
idade, ampliando o número de escolas
que satisfaçam todas as necessidades
concernentes ao público alvo. Além de
construir creches de forma a atender,
no mínimo, 50 % (cinquenta por cento)
das crianças de até 3 (três) anos de
idade no período de até 2 anos

ESTRATÉgIAS
1.1) definir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, metas de expansão
das respectivas redes públicas de educação infantil segundo padrão nacional de qualidade, considerando as
peculiaridades locais;
1.2) garantir que, ao final da vigência deste PNE, seja inferior a 10% (dez por cento) a diferença entre as taxas de
frequência à educação infantil das crianças de até 3 (três) anos oriundas do quinto de renda familiar per capita mais
elevado e as do quinto de renda familiar per capita mais baixo;
1.3) realizar, periodicamente, em regime de colaboração, levantamento da demanda por creche para a população de até
3 (três) anos, como forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda manifesta;
1.4) estabelecer, no primeiro ano de vigência do PNE, normas, procedimentos e prazos para definição de mecanismos de
consulta pública da demanda das famílias por creches;
1.5) manter e ampliar, em regime de colaboração e respeitadas as normas de acessibilidade, programa nacional de
construção e reestruturação de escolas, bem como de aquisição de equipamentos, visando à expansão e à melhoria da
rede física de escolas públicas de educação infantil;
1.6) implantar, até o segundo ano de vigência deste PNE, avaliação da educação infantil, a ser realizada a cada 2 (dois)
anos, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir a infraestrutura física, o quadro de pessoal, as
condições de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes;

na área de educação com a expansão da oferta na rede escolar pública;

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Sérgio Luiz Costa Azevedo Filho

mETA1

Universalizar, até o segundo ano de
vigência deste PEE, 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 deste PEE.

PREFEITO
André Granado Nogueira da Gama

Kleber Ferreira de Souza

mETA ESTADUAL

1.7) articular a oferta de matrículas gratuitas em creches certificadas como entidades beneficentes de assistência social

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos desde 25 de junho de 2015, revogadas
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1.8) promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais da educação infantil, garantindo, progressivamente, o
atendimento por profissionais com formação superior;

carga horária, todos os professores que trabalham com alunos inclusos como todos os
funcionários da escola, incluindo os professores regentes;

vigência do Plano.

17. Oferta de recursos audiovisuais nas salas de aula com garantia de segurança nas
escolas.

Desde o 1º ano de
vigência do Plano.

18. Construção de parquinho adequado para a recreação.
19. Viabilizar espaço externo coberto.

Desde o 1º ano de
vigência do Plano.
Em até 4 anos.

20. Disponibilizar psicopedagogo para atender aos professores, que tenham a carga horária
similar aos profissionais de Orientação e Supervisão.

Até 03 anos de
vigência do Plano.

infantil nas respectivas comunidades, por meio do redimensionamento da distribuição territorial da oferta, limitando a

21. Incluir no Regimento Escolar a obrigatoriedade dos responsáveis pelos alunos a ter
frequência na Unidade Escolar, seja em reunião, assinatura de relatórios ou outros.

Desde o 1º ano de
vigência do Plano.

nucleação de escolas e o deslocamento de crianças, de forma a atender às especificidades dessas comunidades,

22. Oferta de espaço e ou recursos para apresentações dos alunos na Unidade Escolar.

Em até 2 anos.

23. Ampliação do número de vagas nas escolas de Educação Infantil e Creches.

Em até 5 anos.

24. Estabelecer conexão com a equipe do CAAPE de forma que atenda às necessidades
do trabalho do professor, através de visitas periódicas oferecendo suporte pedagógico.

Desde o 1º ano de
vigência do Plano.

1.9) 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;
1.10) fomentar o atendimento das populações do campo e das comunidades indígenas e quilombolas na educação

garantido consulta prévia e informada;
1.11) priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento educacional especializado complementar
e suplementar aos (às) alunos (as) 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
etapa da educação básica;
1.12) implementar, em caráter complementar, programas de orientação e apoio às famílias, por meio da articulação das
áreas de educação, saúde e assistência social, com foco no desenvolvimento integral das crianças de até 3 (três) anos
de idade;
1.13) preservar as especificidades da educação infantil na organização das redes escolares, garantindo o atendimento da

PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

25. Implantar
e/ ou implementar
escolas
somente de
EducaçãoCIÊNCIA
Infantil E
(de
0 a 5 anos 11
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO,
ESPORTE,
TECNOLOGIA
mesesCOMISSÃO
e 29 dias) em
horárioDE
integral
com material e espaço adequado para esta faixa
ESPECIAL
TRABALHO
etária.

Até o final da vigência
deste Plano.

26. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das
crianças na Educação Infantil, preferencialmente, em colaborações com as famílias e
com os órgãos públicos (Conselho Tutelar, Assistência
Social, DO
Saúde
e Proteção
à
III CONFERÊNCIA
PNE/PME
2015
infância)

Desde o 1º ano de
vigência do Plano.

27. Preservar as especificidades de acordo com a Proposta Pedagógica da Educação
Infantil na organização das Redes Escolares.

Desde o 1º ano de
vigência do Plano.

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 ao ingresso do (a) aluno(a) de 6 (seis) anos de idade no ensino
fundamental;
1.14) 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;

mETA 6

mETA NACIONAL

Oferecer educação em tempo integral
em, no mínimo, 50% (cinquenta por
cento) das escolas públicas, de forma a
atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco
por cento) dos (as) alunos (as) da
educação básica.

PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
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mETA6

mETA ESTADUAL

Oferecer educação em tempo
integral em, no mínimo, 50%
(cinquenta por cento) das escolas
públicas, de forma a atender, pelo
menos, 25% (vinte e cinco por cento)
dos (as) alunos (as) da educação
básica.

1.15) promover COMISSÃO
a busca ativa
de crianças
em idade correspondente à educação infantil, em parceria com órgãos públicos
ESPECIAL
DE TRABALHO
de assistência social, saúde e proteção à infância, preservando o direito de opção da família em relação às crianças de
até 3 (três) anos;
III CONFERÊNCIA DO PNE/PME 2015

1.16) o Distrito Federal e os Municípios, com a colaboração da União e dos Estados, realizarão e publicarão, a cada ano,
levantamento da demanda manifesta por educação infantil em creches e pré-escolas, como forma de planejar e verificar o
atendimento;

ESTRATÉgIAS

mETA 6

mETA mUNICIPAL

Garantir a oferta e a Implementação
da educação em tempo integral, em
uma escola da Rede Municipal até
2016 e ampliar em no mínimo de 50%
(cinquenta por cento) das escolas
públicas, de forma a atender, pelo
menos, 25% (vinte e cinco por cento)
dos (as) alunos (as) da educação
básica, com o tempo igual ou superior
a 7 (sete) horas diárias durante todo o
ano
letivo,
com
a
ampliação
progressiva da jornada de professores
em uma única escola (professores
exclusivos) até o final da vigência do
plano.

6.1) promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública em tempo integral, por meio de atividades de
acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de permanência

1.17) estimular o acesso à educação infantil em tempo integral, para todas as crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos,
conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
AçÕES /ESTRATÈgIAS mUNICIPAIS
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dos (as) alunos (as) na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias
durante todo o ano letivo, com a ampliação progressiva da jornada de professores em uma única escola;

PRAzOS

6.2) instituir, em regime de colaboração, programa de construção de escolas com padrão arquitetônico e de mobiliário
1.

Incluir na Proposta Curricular da Educação Infantil, as habilidades e capacidades
desenvolvidas pelos profissionais de Arte e Cultura e Educação Física.

Desde o 1º ano de
vigência do Plano.

2.

Inserir as disciplinas de Arte e Cultura e Educação Física na Proposta de Educação
Infantil.

Desde o 1º ano de
vigência do Plano.

3.

Aprimorar o planejamento e execução da Mostra da Educação Infantil com a
participação das escolas, respeitando os profissionais em sua totalidade.

Desde o 1º ano de
vigência do Plano.

públicas, por meio da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços para atividades

4.

Estabelecer parcerias com outras entidades (Saúde, Ação Social).

material didático e da formação de recursos humanos para a educação em tempo integral;

5.

Viabilizar de forma efetiva a presença de um técnico de enfermagem nas creches.

6.

Garantir um técnico de enfermagem em todas as Unidades Escolares.

7.

Realizar reformas nas escolas existentes fazendo as devidas adaptações para atender
a modalidade de Educação Infantil (refeitório, banheiro, espaço de lazer, salas de aula,
mobiliário, auditório, quadra coberta, laboratórios, local para repouso dos alunos,
brinquedoteca, etc).

Desde o 1º ano de
vigência do Plano.
Desde o 1º ano de
vigência do Plano.
Até o final da vigência
deste Plano.
Desde o 1º ano de
vigência do Plano.

8.

Disponibilizar recursos que viabilizem oferecer ensino de qualidade.

9.

Garantir que nas turmas tenham auxiliar de classe para apoiar aos professores da faixa
etária de 0 a 5 anos.

adequado para atendimento em tempo integral, prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças em situação de
vulnerabilidade social;
6.3) institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional de ampliação e reestruturação das escolas
culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem como da produção de

6.4) fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e esportivos e com equipamentos
públicos, como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas e planetários;
6.5) estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de alunos (as) matriculados(as) nas escolas
PREFEITURA
MUNICIPAL
DA
CIDADE
ARMAÇÃO
DOS BÚZIOS
da rede pública
de educação
básica por
parte
das DE
entidades
privadas
de serviço social vinculadas ao sistema sindical, de

Desde o 1º ano de
vigência do Plano.
Até dois anos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

COMISSÃO
TRABALHO
forma concomitante
e em ESPECIAL
articulaçãoDE
com
a rede pública de ensino;

6.6) orientar a aplicação da gratuidade de que trata o art. 13 da Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, em atividades
de ampliação da jornada escolar de alunos (as) das escolas
da rede pública de educação básica, de forma concomitante
III CONFERÊNCIA DO PNE/PME 2015

10. Garantir o quantitativo de alunos por turma, considerando a faixa etária: 0-1 ano = 10
alunos; 2-3 anos=15 alunos; 4-5 anos=20 alunos.

Desde o 1º ano de
vigência do Plano.

11. Construção de um centro de convenções para realização de palestras, eventos e
debates.

Até 5 anos.

12. Criação de um centro de atendimento para orientação a pais e responsáveis com
profissionais especializados.

Até 5 anos de vigência
do Plano.

com base em consulta prévia e informada, considerando-se as peculiaridades locais;

13. Garantir a diversidade de situações culturais e esportivas oferecidas às crianças.

Desde o 1º ano de
vigência do Plano.
Até 2 anos.

6.8) garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas

14. Construção de 2 (duas) creches do Programa ProInfância, do Governo Federal, com
parceria dos governos estaduais e municipais, com atendimento para crianças a partir
de 1 ano;

e em articulação com a rede pública de ensino;
6.7) atender às escolas do campo e de comunidades indígenas e quilombolas na oferta de educação em tempo integral,

habilidades ou superdotação na faixa etária de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, assegurando atendimento educacional
especializado complementar e suplementar ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria escola ou em
instituições especializadas;

15. Aumentar o número de Creches, para atender a demanda de cada bairro, sendo de
grande necessidade a Creche ser em horário integral e período anual.

Até o último ano de
vigência deste Plano.

16. Criar um dia de capacitação dos profissionais da Educação Especial dentro de sua

Desde o 1º ano de

6.9) adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola, direcionando a expansão da jornada
para o efetivo trabalho escolar, combinado com atividades recreativas, esportivas e culturais.
AçÕES/ESTRATÉgIAS mUNICIPAIS

PRAzOS

habilidades ou superdotação na faixa etária de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, assegurando atendimento educacional

11.9) expandir o atendimento do ensino médio gratuito integrado à formação profissional para as populações do campo e

especializado complementar e suplementar ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria escola ou em

para as comunidades indígenas e quilombolas, de acordo com os seus interesses e necessidades;

instituições especializadas;
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6.9) adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola, direcionando a expansão da jornada

Oficial
11.10) expandir a oferta de educação profissional técnica de nível médio para as pessoas comboletim
deficiência,
transtornos
do município de Armação dos búzios
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;

para o efetivo trabalho escolar, combinado com atividades recreativas, esportivas e culturais.
AçÕES/ESTRATÉgIAS mUNICIPAIS

11.11) elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos técnicos de nível médio na Rede Federal de Educação
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PRAzOS

B.O.

Profissional, Científica e Tecnológica para 90% (noventa por cento) e elevar, nos cursos presenciais, a relação de alunos
1.

Equipar as escolas com todas as tecnologias, tais como computadores, internet etc.
Assim como profissionais capacitados e manutenção do maquinário.

Desde o 1º ano de
vigência do Plano.

(as) por professor para 20 (vinte);

2.

Expandir gradativamente o número de vagas em escolas de Educação Integral.
Efetivando a construção de duas escolas de tempo integral.

Até o final da vigência
deste Plano.

11.12) elevar gradualmente o investimento em programas de assistência estudantil e mecanismos de mobilidade

3.

Ampliação de duas escolas para tempo integral.

Em até 2 anos.

técnicos de nível médio;

4.

Garantir o currículo específico para as escolas de Educação Integral de acordo com a
faixa etária. Oferecer as disciplinas curriculares obrigatórias, intercalando com aulas de
informática, língua estrangeira, educação física e artística, além de proporcionar ao
aluno tempo para estudar e fazer trabalhos de pesquisa.

Desde o 1º ano de
vigência deste Plano.

11.13) reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e permanência na educação profissional técnica de

Dar condições adequadas para que o Programa Mais Educação aconteça, adequando
os espaços de acordo com a faixa etária.

Desde o 1º ano de
vigência do Plano.

11.14) estruturar sistema nacional de informação profissional, articulando a oferta de formação das instituições

Ampliar progressivamente a jornada de trabalho dos professores em uma única escola,
principalmente nas creches.

Em até 5 anos.

7.

Elaborar e implementar o plano de cargos e salários, adaptando a infraestrutura da
instituição escolar para esse novo sistema de ensino integral em conjunto com a
melhoria salarial.

Desde o 1º ano de
vigência do Plano.

8.

Valorizar a democratização da escola por meio da eleição de diretores e criação de
PREFEITURA
grêmios
estudantis.MUNICIPAL DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

Desde o 1º ano de
vigência deste Plano.

Ampliação progressiva da carga horária do aluno na escola (Ensino Médio), priorizando
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
as disciplinas
que têm
apenas DA
um CIDADE
tempo semanal.

Em até 2 anos.

5.
6.

9.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
COMISSÃO ESPECIAL DE TRABALHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
COMISSÃO ESPECIAL DE TRABALHO

10. Estabelecer convênios com instituições particulares, ONGS e demais setores da
Administração Pública para atender os alunos das
Unidades Escolares.
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A partir do 1º ano da
vigência deste Plano.

11. Oferecer escolas também não integrais para que as famílias possam optar.

Desde o 1º ano da
vigência deste Plano

III CONFERÊNCIA DO PNE/PME 2015

mETA 11

mETA NACIONAL

Triplicar as matrículas da educação
profissional técnica de nível médio,
assegurando a qualidade da oferta e
pelo menos 50% (cinquenta por cento)
da expansão no segmento público.

mETA ESTADUAL
mETA 11
Ampliar as matrículas da educação
profissional técnica de nível médio,
assegurando a qualidade da oferta e
da expansão no segmento público,
em pelo menos 50% (cinquenta por
cento), respeitando os arranjos
produtivos locais.

ESTRATÉgIAS

mETA 11

acadêmica, visando a garantir as condições necessárias à permanência dos (as) estudantes e à conclusão dos cursos

nível médio, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas, na forma da lei;

especializadas em educação profissional aos dados do mercado de trabalho e a consultas promovidas em entidades
empresariais e de trabalhadores.
AçÕES/ESTRATÉgIAS mUNICIPAIS
1. Promover palestras, seminários, fóruns, visitas a Institutos Técnicos a fim de orientar e
estimular os alunos em relação à orientação vocacional.
2. Expandir o número de vagas oferecidas em cursos de idiomas na cidade (Inglês e
Espanhol).
3.
4.

Realizar um trabalho de orientação vocacional eficaz, visando à formação final dos
alunos, com finalidade de oferecer uma formação de interesse. Realizar pesquisas com
alunos da rede para saber qual área de especialização.
Ampliar a oferta de cursos profissionalizantes de forma integrada à educação
profissional, atendendo à especificidade local (serviços gerais, hotelaria, pesca...).

PRAzOS
Primeiro ano de
vigência.
Primeiro ano de
vigência.
Primeiro ano de
vigência deste Plano
Em até 3 anos.

mETA mUNICIPAL

Tornar obrigatório o Ensino Médio
vinculado ao profissionalizante em
50% das matrículas com base nas
necessidades locais e regionais, além
de
oferecer
para
o
Ensino
Fundamental (2º segmento), cursos
diferenciados abertos à comunidade,
com formação básica, focado no
desenvolvimento da aprendizagem e
não ao ano de escolaridade, com
intuito de prepará-los para escolha
profissionalizante
técnica
futura.
Processo
realizado
através
de
parcerias com a iniciativa privada,
Instituições Públicas Estadual e
Federal.

11.1) expandir as matrículas de educação profissional técnica de nível médio na Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica, levando em consideração a responsabilidade dos Institutos na ordenação territorial, sua
vinculação com arranjos produtivos, sociais e culturais locais e regionais, bem como a interiorização da educação
profissional;

PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
COMISSÃO ESPECIAL DE TRABALHO
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Plano Municipal de Educação
mETA NACIONAL
mETA 2

mETA ESTADUAL
mETA 2

mETA mUNICIPAL
mETA 2

Universalizar o ensino fundamental de 9
(nove) anos para toda população de 6 a
14 anos e garantir que pelo menos 95%
(noventa e cinco por cento) dos alunos
conclua essa etapa na idade
recomendada, até o último ano de
vigência deste PNE.

Universalizar o ensino fundamental
de 9 (nove) anos para toda
população de 6 a 14 anos e garantir
pelo menos 80% (oitenta por cento)
dos alunos concluam essa etapa na
idade recomendada, até o último ano
de vigência deste PEE.

Universalizar o ensino fundamental de
9 (nove) anos para toda população de
6 a 14 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 deste PME.

ESTRATÉgIAS

11.2) fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio nas redes públicas estaduais de
ensino;

2.1) o Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, deverá,

11.3) fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio na modalidade de educação a
distância, com a finalidade de ampliar a oferta e democratizar o acesso à educação profissional pública e gratuita,
assegurado padrão de qualidade;
11.4) estimular a expansão do estágio na educação profissional técnica de nível médio e do ensino médio regular,
preservando-se seu caráter pedagógico integrado ao itinerário formativo do aluno, visando à formação de qualificações
próprias da atividade profissional, à contextualização curricular e ao desenvolvimento da juventude;
11.5) ampliar a oferta de programas de reconhecimento de saberes para fins de certificação profissional em nível técnico;
PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
COMISSÃO ESPECIAL DE TRABALHO

11.6) ampliar a oferta de matrículas gratuitas de educação profissional técnica de nível médio pelas entidades privadas de
formação profissional vinculadas ao sistema sindical e entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com
deficiência, com atuação exclusiva na modalidade;
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11.7) expandir a oferta de financiamento estudantil à educação profissional técnica de nível médio oferecida em
instituições privadas de educação superior;

até o final do 2o (segundo) ano de vigência deste PNE, elaborar e encaminhar ao Conselho Nacional de Educação,
precedida de consulta pública nacional, proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os (as)
alunos (as) do ensino fundamental;
2.2) pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito da instância permanente de que trata o § 5º
do art. 7º desta Lei, a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base
nacional comum curricular do ensino fundamental;
2.3) criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos (as) alunos (as) do ensino fundamental;
2.4) 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 ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso escolar dos (as) alunos (as),
em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e
juventude;
2.5) promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com órgãos públicos de assistência

11.8) institucionalizar sistema de avaliação da qualidade da educação profissional técnica de nível médio das redes

social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude;

escolares públicas e privadas;

2.6) desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada, a organização do tempo e das
11.9) expandir o atendimento do ensino médio gratuito integrado à formação profissional para as populações do campo e

atividades didáticas entre a escola e o ambiente comunitário, considerando as especificidades da educação especial, das

para as comunidades indígenas e quilombolas, de acordo com os seus interesses e necessidades;

escolas do campo e das comunidades indígenas e quilombolas;

11.10) expandir a oferta de educação profissional técnica de nível médio para as pessoas com deficiência, transtornos

2.7) disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização flexível do trabalho pedagógico, incluindo adequação do

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;

calendário escolar de acordo com a realidade local, a identidade cultural e as condições climáticas da região;

11.11) elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos técnicos de nível médio na Rede Federal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
COMISSÃO ESPECIAL DE TRABALHO

B.O.

PREFEITURA
MUNICIPAL
DA
CIDADE
DE ARMAÇÃO
DOS
BÚZIOSE TECNOLOGIA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO,
ESPORTE,
CIÊNCIA
SECRETARIA
MUNICIPAL
EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
COMISSÃO ESPECIAL
DEDE
TRABALHO
COMISSÃO ESPECIAL DE TRABALHO

boletim Oficial
do município de Armação dos búzios

Ano X - Nº 706 - Armação dos Búzios,
10 a 13 de julho de 2015
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social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude.
2.8) 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 (as) alunos (as) dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que
mETA NACIONAL
mETA 5

as escolas se tornem polos de criação e difusão cultural;
2.9) incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades escolares dos filhos por meio
do estreitamento das relações entre as escolas e as famílias;

Alfabetizar todas as crianças, no
o
máximo, até o final do 3 (terceiro) ano
do Ensino Fundamental.

mETA ESTADUAL
mETA 5
Alfabetizar todas as crianças, no
o
máximo, até o final do 3 (terceiro)
ano do Ensino Fundamental.

mETA mUNICIPAL
mETA 5
Alfabetizar todas as crianças, no
o
máximo, até o final do 3 (terceiro) ano
do Ensino Fundamental.

ESTRATÉGIAS

2.10) estimular a oferta do ensino fundamental, em especial dos anos iniciais, para as populações do campo, indígenas e
quilombolas, nas próprias comunidades;

5.1) estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do ensino fundamental, articulando-os com

2.11) desenvolver formas alternativas de oferta do ensino fundamental, garantida a qualidade, para atender aos filhos e

as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e valorização dos (as) professores (as) alfabetizadores e

filhas de profissionais que se dedicam a atividades de caráter itinerante;

com apoio pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças;

2.12) oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos (às) estudantes e de estímulo a habilidades, inclusive

5.2) instituir instrumentos de avaliação nacional periódicos e específicos para aferir a alfabetização das crianças,

mediante certames e concursos nacionais;

avaliação e monitoramento, implementando medidas pedagógicas para alfabetizar todos os alunos e alunas até o final do

2.13) promover atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades esportivas nas escolas, interligadas a um plano
de disseminação do desporto educacional e de desenvolvimento esportivo nacional.
AçÕES /ESTRATÈgIAS mUNICIPAIS

1. Desenvolver um currículo integrado priorizando os desafios da prática social
que servirão como principais parâmetros ou eixos norteadores para a seleção
dos conteúdos curriculares, reorganizando-o nas seguintes áreas do
conhecimento: linguagem e código; ciências da natureza e matemática; ciências
humanas, todas aliadas ao ensino de suas tecnologias.
2. Garantir aulas de reforço escolar no contraturno para todos os alunos com baixo
rendimento e/ou dificuldades na aprendizagem, desde o primeiro trimestre, com
vistas a otimizar a aprendizagem e minimizar a reprovação.
3. Investir em mais tecnologias educativas que contribuam para a diversificação de
estratégias metodológicas e oferta de atividades diversificadas visando o
desenvolvimento integral do aluno.

PRAzOS

5. Ampliar a oferta de atendimento pelo CAAPE e nas salas de recursos
multifuncionais, de modo a atender a demanda
do município,
favorecendo
a
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aprendizagem das crianças com dificuldades e/ou necessidades educacionais
especiais.

6. Garantir as parcerias com os diferentes serviços de saúde, de modo a ofertar
mais possibilidades de atendimento aos alunos com sinalizações feitas pelas
escolas.

7. Garantir a adequação do número de alunos matriculados ao ano de
escolaridade correspondente, a saber: do 1º e 2º ano - 20 alunos; do 3º ao 5º
ano – 25 alunos; do 6º ao 9º ano – 30 alunos.
8. Construir a proposta pedagógica da rede municipal de ensino com a
participação dos profissionais efetivos da educação, definindo direitos/objetivos
de aprendizagem para cada área de conhecimento e ano escolar.

5 ANOS

de métodos e propostas pedagógicas, bem como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que

5.4) fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a
alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos (as) alunos (as), consideradas as diversas

5.5) apoiar a alfabetização de crianças do campo, indígenas, quilombolas e de populações itinerantes, com a produção

IMEDIATO

de materiais didáticos específicos, e desenvolver instrumentos de acompanhamento que considerem o uso da língua
materna pelas comunidades indígenas e a identidade cultural das comunidades quilombolas;

2 ANOS

5.6) promover e estimular a formação inicial e continuada de professores (as) para a alfabetização de crianças, com o
conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação entre

A partir da vigência do
Plano.

MUNICIPAL
DA CIDADE
BÚZIOSde professores (as) para a alfabetização;
programas dePREFEITURA
pós-graduação
stricto sensu
e açõesDE
deARMAÇÃO
formação DOS
continuada
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
COMISSÃO ESPECIAL DE TRABALHO

5.7) apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas especificidades, inclusive a alfabetização
bilíngue de pessoas surdas, sem estabelecimento de terminalidade temporal.
AçÕES/ESTRATÉgIAS mUNICIPAIS

IMEDIATO

IMEDIATO

IMEDIATO

2 ANOS

IMEDIATO

1. Assegurar o cumprimento das ações propostas no Referencial de
Implementação do Ciclo de Alfabetização, acompanhando-as, avaliando-as e
atualizando-as permanentemente, com vistas à progressão das aprendizagens,
a progressão do ensino e a progressão da trajetória escolar.
2. Promover e estimular a formação inicial e continuada de professores para a
alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias
educacionais e práticas pedagógicas inovadoras.
3. Realizar parcerias com as instituições de ensino superior, de modo a assegurar
formação continuada específica sobre temáticas relativas à alfabetização, para
todos os professores do 1º ao 3º ano do ciclo, respectivas equipes pedagógicas
e professores de apoio, dentro da jornada de trabalho.
4. Garantir a continuidade do plano de acompanhamento da prática pedagógica
docente e da evolução cognitiva dos alunos, realizando as adequações
necessárias periodicamente.

IMEDIATO

11. Promover atividades extracurriculares, visando o conhecimento de outros
espaços culturais locais e regionais.

IMEDIATO

2 ANOS

2 ANOS

IMEDIATO

IMEDIATO

IMEDIATO

7. Realizar anualmente o Seminário Municipal de Alfabetização para reflexões
sobre a prática pedagógica e troca de experiências.

IMEDIATO

9. Implementar o programa “SOS SABER” nas unidades escolares, no
contraturno, assegurando, prioritariamente, a participação dos alunos que
ficarem retidos ou que progredirem com aproveitamento parcial no ciclo de
alfabetização. Os professores para este programa precisam ter perfil
alfabetizador e participar de formações continuadas específicas.
10. Viabilizar para as unidades escolares mobiliários, materiais e equipamentos
básicos necessários e adequados à composição do ambiente alfabetizador.

IMEDIATO

IMEDIATO

6. Realizar anualmente um Fórum de Alfabetização para estudo e discussão de
políticas relacionadas à alfabetização de crianças, garantindo a participação de
todos os profissionais da educação envolvidos.

8. Elaborar a proposta curricular para o Ciclo de Alfabetização, pautada nas
diretrizes curriculares nacionais, nos direitos de aprendizagem e no documento
Referencial de Implementação do Ciclo de Alfabetização da Rede Municipal,
com base nos princípios da continuidade e do aprofundamento.

10. Criar oportunidades para que a comunidade possa interagir diretamente com a
escola, oferecendo acesso à informação, tecnologia, cultura e conhecimento.

PRAzOS
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5. Oficializar a comissão de alfabetização com representação de professores
efetivos do ciclo, equipes diretivas e pedagógicas, Secretaria de Educação,
Conselho Municipal, CAAPE e equipe de formação continuada, garantindo os
encontros periódicos para acompanhamento, avaliação e proposições de ações
relacionadas ao ciclo.

Do 4º ao 5º ano:
- Utilizar instrumentos diversificados de avaliação:
Quantitativa: que contemplem registros escritos, atividades práticas de
participação dos alunos e observação do professor;
Qualitativa: que contemplem o relacionamento com os colegas e com os
professores, o desenvolvimento afetivo e a organização e hábitos pessoais.

12. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e
do aproveitamento escolar individualizado dos alunos do ensino fundamental,
visando ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso escolar
dos alunos em colaboração com as famílias e órgãos públicos de assistência

5.3) selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a alfabetização de crianças, assegurada a diversidade

abordagens metodológicas e sua efetividade;

9. Fixar e explicitar critérios avaliativos quantitativos e qualitativos do 1º ao 5º ano.
Do 1º ao 3º ano (ciclo de alfabetização):
- Utilizar os seguintes procedimentos e práticas para a avaliação da
aprendizagem: observação, situações de interação, registros reflexivos dos
estudantes e professores, quadros de acompanhamento da aprendizagem
individual e coletiva, portfólios de evolução da aprendizagem, pareceres
descritivos das aprendizagens individuais, avaliações escritas com análise
qualitativa e quantitativa, em relação aos direitos/objetivos de aprendizagem
propostos e critérios fixados.

terceiro ano do ensino fundamental;

forem aplicadas, devendo ser disponibilizadas, preferencialmente, como recursos educacionais abertos;

PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
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aplicados a cada ano, bem como estimular os sistemas de ensino e as escolas a criarem os respectivos instrumentos de

11. Utilizar, de maneira mais efetiva, estratégias de reenturmação e diferentes
organizações dos tempos, materiais e espaços escolares, visando um trabalho
que atenda às diferentes necessidades e que preze pela aprendizagem de
todos.

2 ANOS

IMEDIATO
IMEDIATO

IMEDIATO
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7.4) induzir processo contínuo de auto avaliação das escolas de educação básica, por meio da constituição de

12. Garantir que os docentes que atuam no ciclo de alfabetização, prioritariamente,
sejam professores efetivos da rede municipal e que atendam aos seguintes
critérios:
- tenham experiência na docência;
- tenham domínio dos conhecimentos necessários ao desenvolvimento do
ensino da leitura e da escrita na perspectiva do letramento;
- tenham habilidades para interagir com as crianças, dinamizando o processo
pedagógico e promovendo situações lúdicas de aprendizagem;
- sejam assíduos e pontuais evidenciando compromisso com o processo
pedagógico;
- tenham sensibilidade para lidar com a diversidade social, cultural e de etnia;
- tenham participado de formação continuada específica de alfabetização,
anteriormente.

instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a elaboração de
planejamento estratégico, a melhoria contínua da qualidade educacional, a formação continuada dos (as) profissionais da
educação e o aprimoramento da gestão democrática;

2 ANOS

7.5) formalizar e executar os planos de ações articuladas dando cumprimento às metas de qualidade estabelecidas para
a educação básica pública e às estratégias de apoio técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à
formação de professores e professoras e profissionais de serviços e apoio escolares, à ampliação e ao desenvolvimento
de recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar;
7.6) associar a prestação de assistência técnica financeira à fixação de metas intermediárias, nos termos estabelecidos
conforme pactuação voluntária entre os entes, priorizando sistemas e redes de ensino com Ideb abaixo da média

13. Manter os mesmos professores durante todo o ciclo de alfabetização, mediante
avaliação anual positiva do desempenho profissional.

2 ANOS

nacional;
7.7) aprimorar continuamente os instrumentos de avaliação da qualidade do ensino fundamental e médio, de forma a

14. Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização no ciclo, articulando-os
com as estratégias desenvolvidas na pré-escola e no 4º ano do ensino
fundamental.

IMEDIATO

15. Estender as reflexões que permeiam o Ciclo de Alfabetização a todos os
profissionais das unidades escolares que atendem à Educação Infantil e ao 1º
Segmento do Ensino Fundamental.

IMEDIATO

englobar o ensino de ciências nos exames aplicados nos anos finais do ensino fundamental, e incorporar o Exame
Nacional do Ensino Médio, assegurada a sua universalização, ao sistema de avaliação da educação básica, bem como
apoiar o uso dos resultados das avaliações nacionais pelas escolas e redes de ensino para a melhoria de seus processos
e práticas pedagógicas;
7.8) desenvolver indicadores específicos de avaliação da qualidade da educação especial, bem como da qualidade da

16. Nortear o processo avaliativo no ciclo de alfabetização utilizando os seguintes
procedimentos e práticas: observação, situações de interação, registros
reflexivos dos estudantes e professores, quadros de acompanhamento da
aprendizagem individual e coletiva, portfólios de evolução da aprendizagem,
pareceres descritivos das aprendizagens individuais, avaliações escritas com
análise qualitativa e quantitativa, em relação aos direitos/objetivos de
aprendizagem propostos e critérios fixados.
17.
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Ciclo de Alfabetização para integrá-las à vida escolar, contribuindo com as
condições que garantam a frequência regular das crianças e o
acompanhamento de suas atividades escolares.

educação bilíngue para surdos;
7.9) orientar as políticas das redes e sistemas de ensino, de forma a buscar atingir as metas do Ideb, diminuindo a

IMEDIATO

diferença entre as escolas com os menores índices e a média nacional, garantindo equidade da aprendizagem e
reduzindo pela metade, até o último ano de vigência deste PNE, as diferenças entre as médias dos índices dos Estados,
inclusive do Distrito Federal, e dos Municípios;

IMEDIATO

7.10) fixar, acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagógicos dos indicadores do sistema nacional de
avaliação da educação básica e do Ideb, relativos às escolas, às redes públicas de educação básica e aos sistemas de
ensino da União,
dos Estados,
do Distrito
dos
Municípios,
a contextualização desses resultados,
PREFEITURA
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DA Federal
CIDADE e
DE
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como os de nível socioeconômico das famílias dos (as) alunos (as), e a
DE TRABALHO
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transparência e o acesso público às informações técnicas de concepção e operação do sistema de avaliação;

Plano Municipal de Educação

7.11) melhorar o desempenho dos alunos da educação básica nas avaliações da aprendizagem no Programa
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Internacional de Avaliação de Estudantes - PISA, tomado como instrumento externo de referência, internacionalmente
mETA NACIONAL
mETA 7

mETA ESTADUAL
mETA 7

mETA mUNICIPAL
mETA7

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

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
estaduais para o IDEB:

Elevar a qualidade do
ensino
e
da
aprendizagem
da
educação
básica
na
cidade de Armação dos
Búzios, com melhoria do
fluxo escolar, refletindo
no crescimento contínuo
do IDEB local, tendo em
vista as projeções para o
município.

IDEb

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

Ensino médio

4,3

4,7

5,0

5,2

IDEb
ESTADUAL

2015

2017

2019

2021

Anos iniciais do
ensino
fundamental

5.6

5.9

6.1

6,4

Anos finais do
ensino
fundamental

4.9

5.1

5.4

5.6

Ensino médio

4.2

4.6

5.0

5.2

ESTRETÉgIAS

7.1) estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes pedagógicas para a educação básica e a
base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos (as) alunos (as)
para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e local;
7.2) assegurar que:
a) no quinto ano de vigência deste PNE, pelo menos 70% (setenta por cento) dos (as) alunos (as) do ensino fundamental

reconhecido, de acordo com as seguintes projeções:

PISA

2015

2018

2021

Média dos resultados em matemática, leitura
e ciências

438

455

473

7.12) incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a educação infantil, o
ensino fundamental e o ensino médio e incentivar práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo
escolar e a aprendizagem, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, com preferência para
softwares livres e recursos educacionais abertos, bem como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino
em que forem aplicadas;
7.13) garantir transporte gratuito para todos (as) os (as) estudantes da educação do campo na faixa etária da educação
escolar obrigatória, mediante renovação e padronização integral da frota de veículos, de acordo com especificações
definidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, e financiamento compartilhado, com
participação da União proporcional às necessidades dos entes federados, visando a reduzir a evasão escolar e o tempo
médio de deslocamento a partir de cada situação local;
7.14) desenvolver pesquisas de modelos alternativos de atendimento escolar para a população do campo que
considerem as especificidades locais e as boas práticas nacionais e internacionais;
7.15) universalizar, até o quinto ano de vigência deste PNE, o acesso à rede mundial de computadores em banda larga
de alta velocidade e triplicar, até o final da década, a relação computador/aluno (a) nas escolas da rede pública de
educação básica, promovendo a utilização pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação;
7.16) apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar mediante transferência direta de recursos financeiros à escola,
garantindo a participação da comunidade escolar no planejamento e na aplicação dos recursos, visando à ampliação da
transparência e ao efetivo desenvolvimento da gestão democrática;
7.17) ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao (à) aluno (a), em todas as etapas da educação básica,
por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;

aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 50% (cinquenta por cento), pelo menos, o nível desejável;

7.18) assegurar a todas as escolas públicas de educação básica o acesso a energia elétrica, abastecimento de água
tratada, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos, garantir o acesso dos alunos a espaços para a prática
esportiva, a bens culturais e artísticos e a equipamentos e laboratórios de ciências e, em cada edifício escolar, garantir a
acessibilidade às pessoas com deficiência;

b) no último ano de vigência deste PNE, todos os (as) estudantes do ensino fundamental e do ensino médio tenham

7.19) institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional de reestruturação e aquisição de
equipamentos para escolas públicas, visando à equalização regional das oportunidades educacionais;

e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de

alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu
ano de estudo, e 80% (oitenta por cento), pelo menos, o nível desejável;
7.3) constituir, em colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, um conjunto nacional de
indicadores de avaliação institucional com base no perfil do alunado e do corpo de profissionais da educação, nas
condições de infraestrutura das escolas, nos recursos pedagógicos disponíveis, nas características da gestão e em
outras dimensões relevantes, considerando as especificidades das modalidades de ensino;

7.20) prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no ambiente escolar a todas as
escolas públicas da educação básica, criando, inclusive, mecanismos para implementação das condições necessárias
para a universalização das bibliotecas nas instituições educacionais, com acesso a redes digitais de computadores,
inclusive a internet;
7.21) a União, em regime de colaboração com os entes federados subnacionais, estabelecerá, no prazo de 2 (dois) anos
contados da publicação desta Lei, parâmetros mínimos de qualidade dos serviços da educação básica, a serem utilizados
como referência para infraestrutura das escolas, recursos pedagógicos, entre outros insumos relevantes, bem como
instrumento para adoção de medidas para a melhoria da qualidade do ensino;
7.22) informatizar integralmente a gestão das escolas públicas e das secretarias de educação dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, bem como manter programa nacional de formação inicial e continuada para o pessoal técnico
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das secretarias de educação;
7.23) garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento de ações destinadas à
capacitação de educadores para detecção dos sinais de suas causas, como a violência doméstica e sexual, favorecendo
a adoção das providências adequadas para promover a construção da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de
segurança para a comunidade;
7.24) implementar políticas de inclusão e permanência na escola para adolescentes e jovens que se encontram em
regime de liberdade assistida e em situação de rua, assegurando os princípios da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 Estatuto da Criança e do Adolescente;
7.25) garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas afro-brasileira e indígenas e implementar
ações educacionais, nos termos das Leis nos 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de março de 2008,
assegurando-se a implementação das respectivas diretrizes curriculares nacionais, por meio de ações colaborativas com
fóruns de educação para a diversidade étnico-racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e a sociedade civil;
7.26) consolidar a educação escolar no campo de populações tradicionais, de populações itinerantes e de comunidades
indígenas e quilombolas, respeitando a articulação entre os ambientes escolares e comunitários e garantindo: o
desenvolvimento sustentável e preservação da identidade cultural; a participação da comunidade na definição do modelo
de organização pedagógica e de gestão das instituições, consideradas as práticas socioculturais e as formas particulares
de organização do tempo; a oferta bilíngue na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, em língua
materna das comunidades indígenas e em língua portuguesa; a reestruturação e a aquisição de equipamentos; a oferta
de programa para a formação inicial e continuada de profissionais da educação; e o atendimento em educação especial;

9. 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 da qualidade educacional.
10. Assegurar a redução proporcional do número de matrículas nas turmas que possuem
alunos com necessidades educacionais especiais, garantindo professores de apoio
para tais turmas.
11. Garantir que cada unidade escolar tenha uma sala de leitura com profissionais
capacitados, que atendam a demanda da unidade; que zelem pelo acervo e pelo
espaço e que dinamizem programas de leitura, de acordo com a necessidade da
comunidade escolar. Os dinamizadores precisam ter perfil e participar de formações
continuadas específicas.
12. Garantir processo seletivo para admissão de profissionais contratados com o
cômputo de títulos e realização de prova prática e equiparação salarial.

IMEDIATO

IMEDIATO

IMEDIATO

IMEDIATO

7.27) desenvolver currículos e propostas pedagógicas específicas para educação escolar para as escolas do campo e
para as comunidades indígenas e quilombolas, incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas
comunidades e considerando o fortalecimento das práticas socioculturais e da língua materna de cada comunidade
indígena, produzindo e disponibilizando materiais didáticos específicos, inclusive para os (as) alunos (as) com deficiência;

13. Estabelecer convênios e parcerias com instituições de ensino superior de modo a
assegurar formação continuada dos docentes nas modalidades presenciais e à
distância.

7.28) mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação formal com experiências de educação
popular e cidadã, com os propósitos de que a educação seja assumida como responsabilidade de todos e de ampliar o
controle social sobre o cumprimento das políticas públicas educacionais;

14. Garantir formação continuada específica para os profissionais de todos os
segmentos da educação, dentro da jornada de trabalho.

IMEDIATO

7.29) promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito local e nacional, com os de outras áreas,
como saúde, trabalho e emprego, assistência social, esporte e cultura, possibilitando a criação de rede de apoio integral
às famílias, como condição para a melhoria da qualidade educacional;

15. Assegurar a compra e a manutenção periódicas de materiais de apoio pedagógico
diversos para atender a demanda de cada unidade escolar.

IMEDIATO

16. Fomentar e fortalecer ações de formação em serviço, em cada unidade escolar, nos
horários de trabalho pedagógico coletivo.

IMEDIATO

17. Fortalecer ações de acompanhamento individual e coletivo dos alunos, definindo
estratégias que atendam às diferentes necessidades e que prezem pela
aprendizagem de todos.

IMEDIATO

7.30) universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e da educação, o
atendimento aos (às) estudantes da rede escolar pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção
e atenção à saúde;
7.31) estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, prevenção, atenção e atendimento à saúde
e à integridade física, mental e emocional dos (das) profissionais da educação, como condição para a melhoria da
qualidade educacional;
7.32) fortalecer, com a colaboração técnica e financeira da União, em articulação com o sistema nacional de avaliação, os
sistemas estaduais de avaliação da educação básica, com participação, por adesão, das redes municipais de ensino,
para orientar as políticas públicas e as práticas pedagógicas, com o fornecimento das informações às escolas e à
sociedade; PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
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7.33) promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes do Plano Nacional do Livro e da Leitura, a
formação de leitores e leitoras e a capacitação de professores e professoras, bibliotecários e bibliotecárias e agentes da
comunidade para atuar como mediadores e mediadoras da leitura, de acordo com a especificidade das diferentes etapas
do desenvolvimento e da aprendizagem;
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7.34) instituir, em articulação com os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, programa nacional de formação de
professores e professoras e de alunos e alunas para promover e consolidar política de preservação da memória nacional;
7.35) promover a regulação da oferta da educação básica pela iniciativa privada, de forma a garantir a qualidade e o
cumprimento da função social da educação;
7.36) 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 comunidade escolar.
AçÕES/ESTRATÉgIAS mUNICIPAIS
PRAzOS

1. Construir a proposta pedagógica da rede municipal de ensino com a participação dos
profissionais efetivos da educação, definindo direitos/objetivos de aprendizagem para
cada área de conhecimento e ano escolar.

2 ANOS

2. Instituir o processo anual de autoavaliação das escolas de educação básica, de
modo a orientar as dimensões a serem fortalecidas, visando a elaboração de
planejamento estratégico, que assegure a melhoria contínua da qualidade
educacional, a formação continuada dos(as) profissionais da educação, o
aprimoramento da gestão democrática e condições de infraestrutura.

IMEDIATO

3. Divulgar e acompanhar os resultados pedagógicos do Ideb, relativos às escolas,
assegurando a transparência e o acesso público às informações.

IMEDIATO

4. Garantir transporte escolar gratuito para os estudantes da rede municipal, de acordo
com a demanda local, visando reduzir a evasão escolar e o tempo médio de
deslocamento a partir de cada situação local.
5. Assegurar a todas as escolas públicas de educação básica, espaço para a prática
esportiva, equipamentos e laboratórios de ciências, acesso a bens culturais e
artísticos e, em cada edifício escolar, garantir a acessibilidade às pessoas com
deficiência.
6. Informatizar integralmente a gestão das escolas da rede municipal e a secretaria de
educação, bem como desenvolver um programa de formação continuada para
gestores e pessoal técnico administrativo.

2 ANOS

PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
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18. Equipar e manter as unidades escolares com recursos diversos que acompanhem as
mudanças tecnológicas da sociedade, promovendo a utilização pedagógica das
tecnologias da informação e da comunicação, de modo a transformar o ambiente
escolar em um espaço atrativo e atualizado.
III CONFERÊNCIA DO PNE/PME 2015

19. Utilizar avaliações de larga escala, interna e externamente, como instrumentos para
melhoria dos processos e das práticas pedagógicas.
20. Garantir a adequação do número de alunos matriculados ao ano de escolaridade
correspondente, a saber: do 1º e 2º ano - 20 alunos; do 3º ao 5º ano – 25 alunos; do
6º ao 9º ano e ensino médio – 30 alunos.

2 ANOS

IMEDIATO

IMEDIATO

21. Implementar um projeto que viabilize a criação de turmas especiais de 4º ano para
atender estudantes com atraso escolar, que se encontrem em descompasso de
idade, ano escolar e aprendizagem ao final do ciclo de alfabetização.

A partir do 1º
ano de vigência
do Plano.

22. Garantir a continuidade do projeto de correção de fluxo nos 1º e 2º segmentos do
ensino fundamental, realizando periodicamente avaliações e adequações
necessárias.

IMEDIATO

PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
COMISSÃO ESPECIAL DE TRABALHO
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Plano Municipal de Educação
mETA 3
A partir do 1º
ano de vigência
do Plano.

3 ANOS

mETA NACIONAL

Universalizar, até 2016, o atendimento
escolar para toda a população de 15
(quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar,
até o final do período de vigência deste
PNE, a taxa líquida de matrículas no
ensino médio para 85% (oitenta e cinco
por cento).

mETA 3

mETA ESTADUAL

Ampliar o atendimento escolar para
toda a população de 15 (quinze) a 17
(dezessete) anos e elevar a taxa
líquida de matrículas no ensino
médio para 85% (oitenta e cinco por
cento), até o final do período de
vigência deste PEE.
ESTRATÉgIAS

mETA 3

mETA mUNICIPAL

Garantir e manter a oferta de Ensino
Médio em nível Municipal, ampliando o
número
de
vagas
dentro
da
necessidade do município, buscando
parceria com o Estado, visto que a
própria Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional apresenta as
responsabilidades
aos
entes
federados para com os níveis da
Educação Básica.

3.1) institucionalizar programa nacional de renovação do ensino médio, a fim de incentivar práticas pedagógicas com

2 ANOS

abordagens interdisciplinares estruturadas pela relação entre teoria e prática, por meio de currículos escolares que
organizem, de maneira flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em dimensões como ciência,
trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e esporte, garantindo-se a aquisição de equipamentos e laboratórios, a produção

7. Garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento
de ações destinadas à capacitação de educadores, favorecendo a adoção das
providências adequadas para promover a construção da cultura de paz e um
ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade.

de material didático específico, a formação continuada de professores e a articulação com instituições acadêmicas,

IMEDIATO

esportivas e culturais;
3.2) o Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os entes federados e ouvida a sociedade mediante

8. Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação formal com
experiências de educação popular e cidadã, com os propósitos de que a educação
seja assumida como responsabilidade de todos e de ampliar o controle social sobre o
cumprimento das políticas públicas educacionais.

consulta pública nacional, elaborará e encaminhará ao Conselho Nacional de Educação - CNE, até o 2o (segundo) ano

IMEDIATO

de vigência deste PNE, proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos (as) de
ensino médio, a serem atingidos nos tempos e etapas de organização deste nível de ensino, com vistas a garantir
formação básica comum;
3.3) pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito da instância permanente de que trata o § 5o
do art. 7o desta Lei, a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base

PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
COMISSÃO ESPECIAL DE TRABALHO

3.2) o Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os entes federados e ouvida a sociedade mediante
consulta pública nacional, elaborará e encaminhará ao Conselho Nacional de Educação - CNE, até o 2o (segundo) ano
de vigência deste PNE, proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos (as) de
Ano X - Nº 706 - Armação dos Búzios,
ensino médio,
serem
10 a 13a de
julhoatingidos
de 2015 nos tempos e etapas de organização deste nível de ensino, com vistas a garantir

8

boletim Oficial
do município de Armação dos búzios

formação básica comum;
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mETA NACIONAL

3.3) pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito da instância permanente de que trata o § 5o
do art. 7o desta Lei, a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base
nacional comum curricular do ensino médio;
3.4) garantir a fruição de bens e espaços culturais, de forma regular, bem como a ampliação da prática desportiva,
integrada ao currículo escolar;
PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA
MUNICIPAL
CIÊNCIA
E TECNOLOGIA
3.5) manter e ampliar
programas
e açõesDE
deEDUCAÇÃO,
correção deESPORTE,
fluxo do ensino
fundamental,
por meio do acompanhamento
COMISSÃO ESPECIAL DE TRABALHO
individualizado do (a) aluno (a) com rendimento escolar defasado e pela adoção de práticas como aulas de reforço no

turno complementar, estudos de recuperação e progressão parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar de maneira
compatível com sua idade;

mETA ESTADUAL

B.O.

mETA mUNICIPAL

mETA 9

mETA 9

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 deste PNE,
erradicar o analfabetismo absoluto e
reduzir em 50% (cinquenta por cento) a
taxa de analfabetismo funcional.

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 2020 e, até o final da vigência
deste PEE, erradicar o analfabetismo
absoluto e reduzir em 50%
(cinquenta por cento) a taxa de
analfabetismo funcional.
ESTRATÉgIAS

Elevar a taxa de alfabetização da
população de 15 (quinze) anos ou
mais para 93,5% até 2020 e, até ao
final da vigência deste PME, erradicar
o analfabetismo absoluto e reduzir em
50% a taxa de analfabetismo
funcional.

9.1) assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que não tiveram acesso à educação básica
na idade própria;
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3.6) universalizar o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, fundamentado em matriz de referência do conteúdo

curricular do ensino médio e em técnicas estatísticas e psicométricas que permitam comparabilidade de resultados,

9.2) realizar diagnóstico dos jovens e adultos com ensino fundamental e médio incompletos, para identificar a demanda

articulando-o com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB, e promover sua utilização como

ativa por vagas na educação de jovens e adultos;

instrumento de avaliação sistêmica, para subsidiar políticas públicas para a educação básica, de avaliação certificadora,
possibilitando aferição de conhecimentos e habilidades adquiridos dentro e fora da escola, e de avaliação classificatória,

9.3) implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de continuidade da escolarização básica;

como critério de acesso à educação superior;
9.4) criar benefício adicional no programa nacional de transferência de renda para jovens e adultos que frequentarem
3.7) fomentar a expansão das matrículas gratuitas de ensino médio integrado à educação profissional, observando-se as

cursos de alfabetização;

peculiaridades das populações do campo, das comunidades indígenas e quilombolas e das pessoas com deficiência;
9.5) realizar chamadas públicas regulares para educação de jovens e adultos, promovendo-se busca ativa em regime de
3.8) estruturar e fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência dos e das jovens

colaboração entre entes federados e em parceria com organizações da sociedade civil;

beneficiários (as) de programas de transferência de renda, no ensino médio, quanto à frequência, ao aproveitamento
escolar e à interação com o coletivo, bem como das situações de discriminação, preconceitos e violências, práticas

9.6) realizar avaliação, por meio de exames específicos, que permita aferir o grau de alfabetização de jovens e adultos

irregulares de exploração do trabalho, consumo de drogas, gravidez precoce, em colaboração com as famílias e com

com mais de 15 (quinze) anos de idade;

órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à adolescência e juventude;
9.7) executar ações de atendimento ao (à) estudante da educação de jovens e adultos por meio de programas
3.9) promover a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos fora da escola, em articulação com os

suplementares de transporte, alimentação e saúde, inclusive atendimento oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos,

serviços de assistência social, saúde e proteção à adolescência e à juventude;

em articulação com a área da saúde;

3.10) fomentar programas de educação e de cultura para a população urbana e do campo de jovens, na faixa etária de 15

MUNICIPAL
CIDADE
DE ARMAÇÃO
DOS de
BÚZIOS
9.8) assegurarPREFEITURA
a oferta de educação
deDA
jovens
e adultos,
nas etapas
ensino fundamental e médio, às pessoas

(quinze) a 17 (dezessete) anos, e de adultos, com qualificação social e profissional para aqueles que estejam fora da

COMISSÃO
DE TRABALHO penais, assegurando-se formação específica dos professores e das
privadas de liberdade
em ESPECIAL
todos os estabelecimentos

escola e com defasagem no fluxo escolar;

professoras e implementação de diretrizes nacionais em regime de colaboração;

3.11) redimensionar a oferta de ensino médio nos turnos diurno e noturno, bem como a distribuição territorial das escolas

9.9) apoiar técnica e financeiramente projetos inovadores
educaçãoDO
dePNE/PME
jovens2015
e adultos que visem ao
IIIna
CONFERÊNCIA

de ensino médio, de forma a atender a toda a demanda, de acordo com as necessidades específicas dos (as) alunos

desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas desses (as) alunos (as);

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

(as);
9.10) estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos empregadores, públicos e privados, e os

3.12) desenvolver formas alternativas de oferta do ensino médio, garantida a qualidade, para atender aos filhos e filhas

sistemas de ensino, para promover a compatibilização da jornada de trabalho dos empregados e das empregadas com a

de profissionais que se dedicam a atividades de caráter itinerante;

oferta das ações de alfabetização e de educação de jovens e adultos;

3.13) implementar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito ou quaisquer formas de discriminação,

9.11) implementar programas de capacitação tecnológica da população jovem e adulta, direcionados para os segmentos

criando rede dePREFEITURA
proteção contra
formas associadas
de exclusão;
MUNICIPAL
DA CIDADE DE
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

com baixos níveis de escolarização formal e para os (as) alunos (as) com deficiência, articulando os sistemas de ensino,
a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, as universidades, as cooperativas e as associações,

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
COMISSÃO ESPECIAL DE TRABALHO

3.14) estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas e científicas.
AçÕES/ESTRATÉgIAS mUNICIPAIS

por meio de ações de extensão desenvolvidas em centros vocacionais tecnológicos, com tecnologias assistivas que

PRAzOS

favoreçam a efetiva inclusão social e produtiva dessa população;
9.12) considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades dos idosos, com vistas à promoção de
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1. Realizar pesquisas a fim de, mensurar o índice de adolescentes recém-saídos do 9º ano A partir do 1º no de
com vista a contemplar a demanda real em parceria com os governos federal e vigência do Plano.
estadual.
2. Buscar parcerias com os governos estadual e federal na perspectiva de atender a
demanda até 2016.

políticas de erradicação do analfabetismo, ao acesso a tecnologias educacionais e atividades recreativas, culturais e
esportivas, à implementação de programas de valorização e compartilhamento dos conhecimentos e experiência dos
idosos e à inclusão dos temas do envelhecimento e da velhice nas escolas.
AçÕES/ESTRATÉgIAS mUNICIPAIS

PRAzOS

A partir do 1º no de
vigência do Plano.
1.

Reconstrução e Implementação de um currículo específico para a EJA, levando em
consideração as suas peculiaridades e necessidades.

No 1º ano de vigência
do Plano

Desde o 1º ano de
vigência do Plano.

2.

Capacitação/ formação específica obrigatória para os profissionais que atuam na
Modalidade EJA.

Início em 2016

4. Garantir infraestrutura mínima para uma educação de qualidade com recursos Desde o 1º ano de
tecnológicos, material de apoio pedagógico e espaço físico.
vigência do Plano.

3.

Seleção criteriosa de professores que atuam nesta modalidade por parte da Equipe
Técnica Pedagógica, diretiva e Departamento Educacional.

Desde o 1º ano de
vigência do Plano.

4.

Disponibilizar meios para contactar os alunos faltosos

Início em 2016.

5.

Garantir atendimento especializado para os alunos com dificuldades de aprendizagem
(Terminalidade Específica e adaptação curricular).

Início em 2016.

6.

Oferecer transporte escolar, para que haja possibilidade de acesso e permanência do
aluno na Unidade Escolar.

Início em 2016.

7.

Disponibilizar nos meios de comunicação local carro de som, informativos nas
comunidades (igrejas e comércios) divulgação do período de matrícula para EJA.
Garantir atendimento especializado para os alunos com dificuldades de aprendizagem
(Terminalidade Específica e adaptação curricular).

Início em 2016.

3. Implementar fórum permanente de diálogo sobre práticas pedagógicas com a
participação de toda comunidade escolar, com intervalo não superiores a 3 meses.

5. Pactuar entre as instâncias estadual e federal para garantia das metas necessárias para A partir do 1º no de
atender as demandas do Ensino Médio.
vigência do Plano.
6. Desenvolver autonomia do aluno na busca pelo conhecimento e na sua interação com
PREFEITURA
o espaço
escolar. MUNICIPAL DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
7. Determinar
o perfil
do jovem
bem como dos jovens na faixa etária de 15 a 17
COMISSÃO
ESPECIAL
DEbuziano
TRABALHO
anos que estão fora do Ensino Médio, detectando as causas desse afastamento e
traçando seu perfil social.
A partir do diagnóstico apresentado solicitar ou não a ampliação do C. E. João de
Oliveira Botas, bem como sua estrutura técnico-administrativa e pedagógica.
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Garantir e manter a oferta do Ensino Médio emIII
nível
estadual e municipal.
mETA NACIONAL

mETA ESTADUAL

A partir do 1º no de
vigência do Plano.
A partir do 1º no de
vigência do Plano.

mETA mUNICIPAL

8.

Início em 2016.

COMISSÃO ESPECIAL DE TRABALHO

B.O.
mETA 10

boletim Oficial
do município de Armação dos búzios

mETA NACIONAL

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
COMISSÃO ESPECIAL DE TRABALHO
Ano X - Nº 706 - Armação dos Búzios,

III CONFERÊNCIA DO PNE/PME 2015

Plano Municipal de Educação

mETA ESTADUAL
mETA 10
Oferecer, no mínimo, 15% (quinze
por cento) das matrículas de
educação de jovens e adultos, nos
ensino fundamental e médio, na
forma integrada e/ou subsequente à
educação profissional, durante a
vigência deste Plano.
ESTRATÉgIAS

mETA 10

mETA mUNICIPAL

Oferecer, no mínimo 15% das
matrículas de educação de Jovens e
Adultos, no Ensino Fundamental e
Médio, nas formas integradas à
Educação
Profissional
realizadas
através de parcerias com iniciativa
privada
e
instituições
públicas
Estadual e Federal.

10.1) manter programa nacional de educação de jovens e adultos voltado à conclusão do ensino fundamental e à
formação profissional inicial, de forma a estimular a conclusão da educação básica;

mETA NACIONAL
mETA 4 - Universalizar, durante o prazo
de vigência deste plano, para a
população de 4 (quatro) a 17
(dezessete) 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.

10.2) expandir as matrículas na educação de jovens e adultos, de modo a articular a formação inicial e continuada de
trabalhadores com a educação profissional, objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador e da
trabalhadora;
10.3) fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação profissional, em cursos planejados, de
acordo com as características do público da educação de jovens e adultos e considerando as especificidades das
populações itinerantes e do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, inclusive na modalidade de educação a
distância;
10.4) ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com deficiência e baixo nível de escolaridade, por meio
do acesso à educação de jovens e adultos articulada à educação profissional;
10.5) implantar programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos voltados à expansão e à melhoria da
rede física de escolas públicas que atuam na educação de jovens e adultos integrada à educação profissional, garantindo
acessibilidade à pessoa com deficiência;
10.6) estimular a diversificação curricular da educação de jovens e adultos, articulando a formação básica e a preparação
para o mundo do trabalho e estabelecendo inter-relações entre teoria e prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da
tecnologia e da cultura e cidadania, de forma a organizar o tempo e o espaço pedagógicos adequados às características
desses alunos e alunas;
10.7) fomentar a produção de material didático, o desenvolvimento de currículos e metodologias específicas, os
instrumentos de avaliação, o acesso a equipamentos e laboratórios e a formação continuada de docentes das redes

mETA ESTADUAL
mETA 4 - Universalizar, durante o
prazo de vigência deste plano, para
a população de 4 (quatro) a 17
(dezessete) 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.

10 a 13 de julho de 2015
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mETA mUNICIPAL
meta 4
Universalizar, no território municipal a
oferta de profissionais especialistas
para garantir educação à população
com
necessidades
especiais,
transtornos
globais
do
desenvolvimento e altas habilidades
ou
superdotação,
garantindo
a
permanência de um professor de
apoio para cada aluno incluso, assim
como, a superação das desigualdades
educacionais, garantindo condições
institucionais que assegurem uma
educação que contemple o respeito
aos direitos humanos, tendo como
perspectiva o direito à diversidade e
formação para a cultura de direitos
humanos sob orientações curriculares
articuladas de combate ao racismo,
abuso e discriminação sexual, social,
cultural, religiosa, prática de bullying e
outras formas de discriminação no
cotidiano escolar, com ênfase na
promoção da cidadania e na
erradicação de todas as formas de
discriminação.

AçÕES /ESTRATÈgIAS mUNICIPAIS
1. contabilizar, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, as matrículas dos (as) estudantes da educação regular da
rede pública que recebam atendimento educacional especializado complementar e suplementar, sem prejuízo do
cômputo dessas matrículas na educação básica regular, e as matrículas efetivadas, conforme o censo escolar
mais atualizado, na educação especial oferecida em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem
fins lucrativos, conveniadas com o poder público e com atuação exclusiva na modalidade, nos termos da Lei no
11.494, de 20 de junho de2007;
A partir do 1º ano de vigência do Plano.
2. promover, no prazo de vigência deste PME, a universalização do atendimento escolar à demanda manifesta
pelas famílias de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades/superdotação, observado o que dispõe a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional;
A partir do 1º ano de vigência do Plano.
3. implantar, ao longo deste PME, salas de recursos multifuncionais e fomentar a formação continuada de
professores para o atendimento educacional especializado nas escolas urbanas, do campo e de comunidades
tradicionais (indígenas, Quilombola, Matriz Africana entre outros).
A partir do 1º ano de vigência do Plano.

4. garantir e ampliar
o atendimento
educacional
em sala deDOS
recursos
multifuncionais , classes escolas
PREFEITURA
MUNICIPAL
DA especializado
CIDADE DE ARMAÇÃO
BÚZIOS
ou serviços especializados
e conveniados,
nas formas
complementares
e suplementares a todos os
SECRETARIApúblicos
MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO,
ESPORTE,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
alunos com COMISSÃO
deficiência, ESPECIAL
transtornos DE
globais
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,
TRABALHO
matriculadas nas redes públicas da educação básica, conforme necessidade identificada por meio de avaliação,

públicas que atuam na educação de jovens e adultos articulada à educação profissional;

laudo, relatório familiar e do aluno, ficando o município responsável por garantir o atendimento especializado para
o cumprimento de tais exigências.

PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
COMISSÃO ESPECIAL DE TRABALHO

A partir do 1º ano de vigência do Plano.
5.

estimular a criação de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, articulados com instituições
acadêmicas e integrados por profissionais das áreas de saúde, assistência social, pedagogia e psicologia, para
apoiar o trabalho dos professores da educação básica e com os alunos inclusos.

A partir do 1º ano de vigência do Plano.
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6.

10.8) fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para trabalhadores e trabalhadoras articulada à educação
de jovens e adultos, em regime de colaboração e com apoio de entidades privadas de formação profissional vinculadas
ao sistema sindical e de entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com atuação exclusiva

manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas instituições públicas, para
garantir o acesso e a permanência dos (as) alunos (as) com deficiência por meio da adequação arquitetônica, da
oferta de transporte acessível e da disponibilização de material didático pedagógico próprio e de recursos de
tecnologia assistiva, assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e modalidades de
ensino, a identificação dos educandos com altas habilidades/superdotação;

A partir do 1º ano de vigência do Plano.

na modalidade;
10.9) institucionalizar programa nacional de assistência ao estudante, compreendendo ações de assistência social,

7.

financeira e de apoio psicopedagógico que contribuam para garantir o acesso, a permanência, a aprendizagem e a
conclusão com êxito da educação de jovens e adultos articulada à educação profissional;
10.10) orientar a expansão da oferta de educação de jovens e adultos articulada à educação profissional, de modo a
atender às pessoas privadas de liberdade nos estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica dos

garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS como primeira língua e na
modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda língua, aos educandos surdos e com deficiência
auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas, nos termos
do art. 22 do Decreto no 5.626, de 22 de dezembro de 2005, e dos arts. 24 e 30 da Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência, bem como a adoção do Sistema Braille de leitura para cegos e surdo-cegos, e aos
profissionais de educação, materiais e equipamentos pedagógicos especializados;

A partir do 1º ano de vigência do Plano.
8.

professores e das professoras e implementação de diretrizes nacionais em regime de colaboração;

garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular sob alegação de deficiência e
promovida a articulação pedagógica entre o ensino regular e o atendimento educacional especializado;

A partir do 1º ano de vigência do Plano.

10.11) implementar mecanismos de reconhecimento de saberes dos jovens e adultos trabalhadores, a serem
considerados na articulação curricular dos cursos de formação inicial e continuada e dos cursos técnicos de nível médio.
AçÕES/ESTRATÉgIAS mUNICIPAIS
PRAzOS
1. Oferecer no mínimo 10% das matrículas de Educação de Jovens e Adultos, no Ensino
Fundamental e Médio, nas formas integradas à Educação Profissional realizadas
através de parcerias que forneçam cursos profissionalizantes nas áreas de turismo,
hotelaria, construção civil, gastronomia, gestão ambiental, entre outras, através de
parcerias com a iniciativa privada e instituições públicas estadual e federal e municipal.
2. Observar a reserva de 5% de vagas para jovens e adultos em situação de déficit
intelectual em cursos profissionalizantes para esta modalidade.
3. Criação de curso profissionalizante para o 2º segmento da EJA em Unidades que
apresentem demanda em sua comunidade e tenham espaço para tal.

Até 2016.

Até 2016.

9.

fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao atendimento educacional
especializado, bem como da permanência e do desenvolvimento escolar dos educandos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação beneficiários de programas de
transferência de renda, juntamente com o combate às situações de discriminação, preconceito e violência, com
vistas ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso educacional, em colaboração com as famílias
e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, à adolescência e à juventude;

A partir do 1º ano de vigência do Plano.
10. fomentar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodologias, materiais didáticos, equipamentos e
recursos de tecnologia assistiva, com vista à promoção do ensino e aprendizagem, bem como das condições de
acessibilidade dos educandos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação;
A partir do 1º ano de vigência do Plano.

Até 2017.

11. Viabilizar o horário de planejamento dos professores de apoio com os demais professores da turma e equipe
pedagógica.
Até o 1º ano de vigência do Plano.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
COMISSÃO ESPECIAL DE TRABALHO
boletim Oficial

Ano X - Nº 706PREFEITURA
- Armação dos Búzios,
MUNICIPAL DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
10 a 13 de julhoSECRETARIA
de 2015
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

do município de Armação dos búzios

COMISSÃO ESPECIAL DE TRABALHO

12. promover o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares para subsidiar a formulação de políticas públicas
intersetoriais que atendam as especificidades educacionais de estudantes inclusos que requeiram medidas de
atendimento especializado;
A partir do 1º ano de vigência do Plano.
13. promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde, assistência social e direitos
humanos, em parceria com as famílias, com o fim de desenvolver modelos de atendimento voltados à
continuidade do atendimento escolar, na educação de jovens e adultos, das pessoas com deficiência e
transtornos globais do desenvolvimento com idade superior a faixa etária de escolarização obrigatória, de forma a
assegurar a atenção integral ao longo da vida.
A partir do 1º ano de vigência do Plano.
14. apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação para atender a demanda do processo de
escolarização dos (as) estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e alta habilidades e
super dotação, garantindo a oferta de professores (as) ao atendimento educacional especializada profissionais de
apoio ou auxiliares, tradutores (as) e intérprete de Libras, guias-intérpretes para surdos e cegos, e professores de
libras prioritariamente surdos, e professores bilíngües.
Até o 1º ano de vigência do Plano.
15. definir, no segundo ano de vigência deste PME, indicadores de qualidade e política de avaliação e supervisão
para o funcionamento de instituições públicas e privadas que prestam atendimento a alunos com deficiência
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação
A partir do 1º ano de vigência do Plano.
16. Promover por iniciativa do MEC nos órgãos de pesquisa, demografia estatísticas competentes a obtenção de
informação detalhada sobre o perfil das pessoas com deficiência transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação.
A partir do 1º ano de vigência do Plano.
17. Incentivar a inclusão nos cursos de licenciatura e nos demais cursos de formação para profissionais da educação
inclusive em nível de pós- graduação, observado o disposto no caput do art. 207 da Constituição Federal, dos
referenciais teóricos, das teorias de aprendizagem e dos processos de ensino e aprendizagem relacionados ao
atendimento educacional de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação.
A partir do 1º ano de vigência do Plano.
18. promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas
com o poder público, visando a ampliar a oferta de formação continuada e a produção de material didático
acessível, assim como os serviços de acessibilidade necessários ao pleno acesso participação e aprendizagem
dos estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação
matriculados na rede de ensino.
A partir do 1º ano de vigência do Plano.
19. promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas
com o poder público, visando a ampliar as condições de apoio ao atendimento escolar integral com pessoas com
deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação matriculados na rede de
ensino.

PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
COMISSÃO ESPECIAL DE TRABALHO
A partir do 1º ano de vigência do Plano.
20. Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas
com o poder público a fim de favorecer a participação das famílias e da sociedade da construção e sistema
educacional inclusivo.
A partir do 1º ano de vigência do Plano.
21. garantir a avaliação, realizada logo após a efetivação da matrícula, e preferencialmente antes da inserção em
sala de aula, pela equipe multidisciplinar, a fim de analisar e identificar os diferentes tipos de necessidades frente
aos recursos necessários que garantam uma educação de qualidade.
A partir do 1º ano de vigência do Plano.
22. garantir a inclusão da abordagem da cultura local afro-brasileira, africana e indígena, dentro da matriz curricular
do curso de formação de professores.
A partir do 1º ano de vigência do Plano.
23. garantir capacitação continuada de professores, diretores e toda equipe pedagógica para implementação da lei
10.639/03 e 11.645/08 nas unidades escolares.
A partir do 2º ano de vigência do Plano.
24. criar um grupo de estudos, a partir dos docentes lotados no municípios escolhidos por análise de currículo, para
elaboração do material referente às leis, 10.639/03 e 11.645/08 e que os mesmos sejam remunerados para tal
função.
A partir do 3º ano de vigência do Plano.
25. habilitar, legalmente, as escolas municipais existentes em territórios quilombolas a fim de estarem habilitadas ao
recebimento dos recursos federais destinados à disseminação da cultura afro-brasileira africana e a indígena
existentes no território municipal.
A partir do 1º ano de vigência do Plano.
26. garantir o transporte escolar com acessibilidade aos alunos inclusos.
Até o último ano de vigência do Plano.

B.O.

mETA NACIONAL
mETA 8

mETA ESTADUAL
mETA 8

mETA mUNICIPAL
mETA 8

Elevar a escolaridade média da
população de 18 (dezoito) a 29
(vinte e nove) anos, de modo a
alcançar, no mínimo, 12 (doze)
anos de estudo no último ano de
vigência deste Plano, para as
populações do campo, da região de
menor escolaridade no País e dos
25% (vinte e cinco por cento) mais
pobres, e igualar a escolaridade
média entre negros e não negros
declarados à Fundação.

Elevar a escolaridade média da
população de 15 (quinze) anos ou
mais, de modo a alcançar, no
mínimo, 12 (doze) anos de estudo
ao longo da vigência deste Plano,
para as populações do campo*, da
região de menor escolaridade no
Estado e igualar a escolaridade
média entre negros, não negros e
indígenas declarados à Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE.

Elevar a escolaridade média da
população de 15 (quinze) anos ou mais,
de modo a alcançar, no mínimo 12
(doze) anos de estudo ao longo da
vigência deste Plano, para a populações
de menor escolaridade no município e
igualar a escolaridade média entre
negros e indígenas declarados à
Fundação
Instituto
Brasileiro
de
Geografia e Estatística IBGE.

ESTRATÉgIAS
8.1) institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para correção de fluxo, para acompanhamento pedagógico
individualizado e para recuperação e progressão parcial, bem como priorizar estudantes com rendimento escolar
defasado, considerando as especificidades dos segmentos populacionais considerados;
8.2) implementar programas de educação de jovens e adultos para os segmentos populacionais considerados, que
estejam fora da escola e com defasagem idade-série, associados a outras estratégias que garantam a continuidade da
escolarização, após a alfabetização inicial;
8.3) garantir acesso gratuito a exames de certificação da conclusão dos ensinos fundamental e médio;
8.4) expandir a oferta gratuita de educação profissional técnica por parte das entidades privadas de serviço social e de
formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante ao ensino ofertado na rede escolar
pública, para os segmentos populacionais considerados;
8.5) promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o acompanhamento e o monitoramento do
acesso à escola específicos para os segmentos populacionais considerados, identificar motivos de absenteísmo e
colaborar com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para a garantia de frequência e apoio à aprendizagem,
de maneira a estimular a ampliação do atendimento desses (as) estudantes na rede pública regular de ensino;
8.6) promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos segmentos populacionais considerados, em
parceria com as áreas de assistência social, saúde e proteção à juventude.
AçÕES/ ESTRATÉgIAS mUNICIPAIS
PRAzOS
1. Institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para Todas as estratégias devem ser
correção de fluxo, para acompanhamento pedagógico implementadas a partir a do 1º ano de
individualizado e para recuperação e progressão parcial, bem vigência do Plano.
como priorizar estudantes com rendimento escolar defasado,
considerando as especificidades dos segmentos populacionais
considerados.
2. Implementar programas de educação de jovens e adultos para os
segmentos populacionais considerados, que estejam fora a escola
PREFEITURA
MUNICIPAL
DA CIDADE
DEestratégias
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
associados
a outras
e com defasagem,
idade-série,
SECRETARIA
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EDUCAÇÃO, após
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que garantam
a continuidade
da DE
escolarização
a
ESPECIAL DE TRABALHO
alfabetizaçãoCOMISSÃO
inicial.
3. Garantir acesso gratuito a exames de certificação da conclusão
dos ensinos fundamental e médio.
4. Expandir a oferta gratuita de educação profissional técnica por
parte das entidades privadas de serviço social e de formação
profissional vinculadas ao sistema sindical de forma concomitante
ao ensino ofertado na rede escolar pública, para os segmentos
populacionais considerados.
5. Expandir a oferta gratuita de educação profissional técnica por
parte das entidades privadas de serviço social e de formação
profissional vinculadas ao sistema sindical de forma concomitante
ao ensino ofertado na rede escolar pública, para os segmentos
populacionais considerados.
6. Promover
em parceria
com as DA
áreas
de saúde
e assistência
social,
PREFEITURA
MUNICIPAL
CIDADE
DE ARMAÇÃO
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o acompanhamento
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SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO,
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os segmentos
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específicos,
paraESPECIAL
COMISSÃO
DE TRABALHO
identificar motivos de absenteísmo e colaborar com os Estados,
Distritos Federais e os municípios para garantia de frequência e
apoio a aprendizagem de maneira a estimular a ampliação do
atendimento desses (as) estudantes da rede pública regular de
ensino.
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7. Promover busca ativa de jovens fora da Escola pertencente aos
segmentos populacionais considerados, em parceria com as áreas
Plano Municipal de Educação
de assistência social, saúde e proteção à juventude.
meta12

mETA NACIONAL

Elevar a taxa bruta de matrícula na
educação superior para 50% (cinquenta
por cento) e a taxa líquida para 33%
(trinta e três por cento) da população de
18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos,
assegurada a qualidade da oferta e
expansão para, pelo menos, 40%
(quarenta por cento) das novas
matrículas, no segmento público.

meta12

mETA ESTADUAL

Aumentar em 50 % (cinquenta por
cento) a taxa bruta de matrícula e a
taxa líquida para 33% (trinta e três
por cento) da população de 18
(dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos,
assegurada a qualidade da oferta e
expansão para, pelo menos, 40%
(quarenta por cento) das novas
matrículas, no segmento público
estadual.

meta12

mETA mUNICIPAL

Incentivar a formação Superior/PósGraduação através de bolsa de estudo
e pesquisa, em convênio com
universidades, divulgando propostas
EAD e/ou cursos comunitários, bem
como disponibilizar flexibilizações em
decorrência
dos
procedimentos
acadêmicos, como defesa de TCC,
Simpósios, Seminários e Congressos.

ESTRATEgIAS
12.1) otimizar a capacidade instalada da estrutura física e de recursos humanos das instituições públicas de educação
superior, mediante ações planejadas e coordenadas, de forma a ampliar e interiorizar o acesso à graduação;
12.2) ampliar 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 do sistema Universidade Aberta do Brasil, considerando a
densidade populacional, a oferta de vagas públicas em relação à população na idade de referência e observadas as
características regionais das micro e mesorregiões definidas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
- IBGE, uniformizando a expansão no território nacional;
12.3) elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais nas universidades públicas

12.2) ampliar 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 do sistema Universidade Aberta do Brasil, considerando a

12.21) fortalecer as redes físicas de laboratórios multifuncionais das IES e ICTs nas áreas estratégicas definidas pela
política e estratégias nacionais de ciência, tecnologia e inovação.
AçÕES/ESTRATÉgIAS mUNICIPAIS

PRAzOS

densidade populacional, a oferta de vagas públicas em relação à população na idade de referência e observadas as

B.O.

características
regionais
das micro e mesorregiões definidas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
boletim
Oficial
do município
de Armação
búzios
- IBGE, uniformizando
a expansão
no dos
território
nacional;
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Anoturnos
X - Nº 706
Búzios,
1. Garantir o transporte a todos os universitários em todos os
para- Armação
além dodosAté
dois anos de
10 a 13 de julho vigência
de 2015 do Plano.
município.

12.3) elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais nas universidades públicas
para 90% (noventa por cento), ofertar, no mínimo, um terço das vagas em cursos noturnos e elevar a relação de
estudantes por professor (a) para 18 (dezoito), mediante estratégias de aproveitamento de créditos e inovações

2. Oferecer cursos preparatórios para os munícipes que queiram ingressar no ensino
superior.

Até dois anos de
vigência do Plano.

3. Ampliar o atendimento aos munícipes e funcionários municipais em exercícios, tanto na
quantidade de vagas, quanto no aumento dos recursos (auxílio financeiro, transporte,
entre outros que se julgarem necessários).

Até dois anos de
vigência do Plano.

acadêmicas que valorizem a aquisição de competências de nível superior;
12.4) fomentar a oferta de educação superior pública e gratuita prioritariamente para a formação de professores e
professoras para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, bem como para atender ao défice
de profissionais em áreas específicas;
PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

12.5) ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos (às) estudantes de instituições públicas,
COMISSÃO
ESPECIAL
DE TRABALHO
bolsistas de instituições
privadas
de educação
superior e beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, de

que trata a Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, na educação superior, de modo a reduzir as desigualdades étnicoraciais e ampliar as taxas de acesso e permanência na educação superior de estudantes egressos da escola pública,
PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
COMISSÃO ESPECIAL DE TRABALHO

afrodescendentes e indígenas e de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
III CONFERÊNCIA DO PNE/PME 2015

habilidades ou superdotação, de forma a apoiar seu sucesso acadêmico;

12.6) expandir o financiamento estudantil por meio do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, de que trata a Lei no
10.260, de 12 de julho de 2001, com a constituição de fundo garantidor do financiamento, de forma a dispensar
progressivamente a exigência de fiador;

III CONFERÊNCIA DO PNE/PME 2015

12.7) assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em
programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de grande pertinência

Plano Municipal de Educação

social;
12.8) ampliar a oferta de estágio como parte da formação na educação superior;

Meta 13

12.9) ampliar a participação proporcional de grupos historicamente desfavorecidos na educação superior, inclusive
mediante a adoção de políticas afirmativas, na forma da lei;
12.10) assegurar condições de acessibilidade nas instituições de educação superior, na forma da legislação;
12.11) fomentar estudos e pesquisas que analisem a necessidade de articulação entre formação, currículo, pesquisa e

mETA NACIONAL

Elevar a qualidade da educação
superior e ampliar a proporção de
mestres e doutores do corpo docente
em efetivo exercício no conjunto do
sistema de educação superior para 75%
(setenta e cinco por cento), sendo, do
total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por
cento) doutores.

mundo do trabalho, considerando as necessidades econômicas, sociais e culturais do País;

Meta 13

mETA ESTADUAL

Elevar a qualidade da educação
superior e ampliar a proporção de
concursados, mestres e doutores do
corpo docente em efetivo exercício,
no conjunto do sistema de educação
superior estadual para 75% (setenta
e cinco por cento), sendo, do total,
no mínimo, 35% (trinta e cinco por
cento) doutores.
ESTRATÉgIAS

Meta 13

mETA mUNICIPAL

Elevar a qualidade da educação
superior e ampliar a proporção de
mestres e doutores do corpo docente
em efetivo exercício no conjunto do
sistema de Educação Superior para
75% (setenta e cinco por cento)
através de parcerias com programas
federais e convênios.

13.1) aperfeiçoar o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, de que trata a Lei no 10.861, de 14
12.12) consolidar e ampliar programas e ações de incentivo à mobilidade estudantil e docente em cursos de graduação e

de abril de 2004, fortalecendo as ações de avaliação, regulação e supervisão;

pós-graduação, em âmbito nacional e internacional, tendo em vista o enriquecimento da formação de nível superior;

13.2) ampliar a cobertura do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE, de modo a ampliar o quantitativo
12.13) expandir atendimento específico a populações do campo e comunidades indígenas e quilombolas, em relação a

de estudantes e de áreas avaliadas no que diz respeito à aprendizagem resultante da graduação;

acesso, permanência, conclusão e formação de profissionais para atuação nessas populações;

13.3) induzir processo contínuo de autoavaliação das instituições de educação superior, fortalecendo a participação das
12.14) mapear a demanda e fomentar a oferta de formação de pessoal de nível superior, destacadamente a que se refere

comissões próprias de avaliação, bem como a aplicação de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a

à formação nas áreas de ciências e matemática, considerando as necessidades do desenvolvimento do País, a inovação

serem fortalecidas, destacando-se a qualificação e a dedicação do corpo docente;

tecnológica e a melhoria da qualidade da educação básica;
12.15) institucionalizar programa de composição de acervo digital de referências bibliográficas e audiovisuais para os
cursos de graduação, assegurada a acessibilidade às pessoas com deficiência;

13.4) promover a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e licenciaturas, por meio da aplicação de instrumento
próprio de avaliação aprovado pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior - CONAES, integrando-os às
demandas e necessidades das redes de educação básica, de modo a permitir aos graduandos a aquisição das

PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

12.16) consolidar
processos
seletivosDE
nacionais
e regionais para acesso à educação superior como forma de superar
COMISSÃO
ESPECIAL
TRABALHO
exames vestibulares isolados;

qualificações necessárias a conduzir o processo pedagógico de seus futuros alunos (as), combinando formação geral e
específica com a prática didática, além da educação para as relações étnico-raciais, a diversidade e as necessidades das
pessoas com deficiência;

12.17) estimular mecanismos para ocupar as vagas ociosas em cada período letivo na educação superior pública;
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12.18) estimular a expansão e reestruturação das instituições de educação superior estaduais e municipais cujo ensino
seja gratuito, por meio de apoio técnico e financeiro do Governo Federal, mediante termo de adesão à programa de
reestruturação, na forma de regulamento, que considere a sua contribuição para a ampliação de vagas, a capacidade
fiscal e as necessidades dos sistemas de ensino dos entes mantenedores na oferta e qualidade da educação básica;
12.19) reestruturar com ênfase na melhoria de prazos e qualidade da decisão, no prazo de 2 (dois) anos, os
procedimentos adotados na área de avaliação, regulação e supervisão, em relação aos processos de autorização de
cursos e instituições, de reconhecimento ou renovação de reconhecimento de cursos superiores e de credenciamento ou
recredenciamento de instituições, no âmbito do sistema federal de ensino;

pesquisa institucionalizada, articulada a programas de pós-graduação stricto sensu;
PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ESPECIAL
TRABALHO de Estudantes - ENADE aplicado ao final do primeiro ano do curso de
13.6) substituirCOMISSÃO
o Exame Nacional
deDE
Desempenho

graduação pelo Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, a fim de apurar o valor agregado dos cursos de graduação;
13.7) fomentar a formação de consórcios entre instituições
públicas de educação superior, com vistas a potencializar a
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atuação regional, inclusive por meio de plano de desenvolvimento institucional integrado, assegurando maior visibilidade
nacional e internacional às atividades de ensino, pesquisa e extensão;
13.8) elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais nas universidades públicas,

12.20) ampliar, no âmbito do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES, de que trata a Lei nº
10.260, de 12 de julho de 2001, e do Programa Universidade para Todos - PROUNI, de que trata a Lei no 11.096, de 13
de janeiro de 2005, os benefícios destinados à concessão de financiamento a estudantes regularmente matriculados em
cursos superiores presenciais ou a distância, com avaliação positiva, de acordo com regulamentação própria, nos
processos conduzidos pelo Ministério da Educação;

de modo a atingir 90% (noventa por cento) e, nas instituições privadas, 75% (setenta e cinco por cento), em 2020, e
fomentar a melhoria dos resultados de aprendizagem, de modo que, em 5 (cinco) anos, pelo menos 60% (sessenta por
cento) dos estudantes apresentem desempenho positivo igual ou superior a 60% (sessenta por cento) no Exame
Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE e, no último ano de vigência, pelo menos 75% (setenta e cinco por
cento) dos estudantes obtenham desempenho positivo igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) nesse exame,
em cada área de formação profissional;

12.21) fortalecer as redes físicas de laboratórios multifuncionais das IES e ICTs nas áreas estratégicas definidas pela
política e estratégias nacionais de ciência, tecnologia e inovação.
AçÕES/ESTRATÉgIAS mUNICIPAIS

13.5) elevar o padrão de qualidade das universidades, direcionando sua atividade, de modo que realizem, efetivamente,

PRAzOS

1. Garantir o transporte a todos os universitários em todos os turnos para além do
município.

Até dois anos de
vigência do Plano.

2. Oferecer cursos preparatórios para os munícipes que queiram ingressar no ensino
superior.

Até dois anos de
vigência do Plano.

13.9) promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais técnico-administrativos da educação superior.
AçÕES/ESTRATÉgIAS mUNICIPAIS
PRAzOS

1. Garantir a formação continuada, disponibilizando e viabilizando meios para que seja Em 2 anos.
realizada por educadores da rede municipal, fazendo cumprir a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação – LDB, que aborda o afastamento remunerado do professor para cursar o
mestrado ou doutorado.

COMISSÃO ESPECIAL DE TRABALHO
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meta 14

Ano X - Nº 706 - Armação dos Búzios,
10 a 13 de julho de 2015

boletim Oficial
do município de Armação dos búzios
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Plano Municipal de Educação
mETA NACIONAL

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.

meta 14

mETA ESTADUAL

Elevar gradualmente o número de
matrículas na pós-graduação stricto
sensu, de modo a ampliar em 50% o
quantitativo de mestres e 30%o
quantitativo de doutores.

mETA mUNICIPAL
meta 14
Construindo políticas públicas para
viabilizar a gradual elevação de
matrículas na pós-graduação stricto
sensu, de modo a ampliar o
quantitativo de mestres e doutores,
incentivando a pesquisa e a autoria
docente, custeando e isentando
profissionais matriculados em cursos
de mestrado.

ESTRATÉgIAS
14.1) expandir o financiamento da pós-graduação stricto sensu por meio das agências oficiais de fomento;
14.2) estimular a integração e a atuação articulada entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível

Meta 15

mETA NACIONAL

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

Meta 15

mETA ESTADUAL

Garantir, no prazo de 1 (um) ano de
vigência deste plano, formação dos
profissionais
da
educação,
assegurando
que
todos
os
professores e as professoras da
educação básica do sistema de
ensino estadual possuam formação
específica de nível superior, obtida
em curso de licenciatura, na área de
conhecimento em que atuam,
preferencialmente mantidas pelo
poder público estadual.

Superior - CAPES e as agências estaduais de fomento à pesquisa;
ESTRATÉGIAS

Meta 15

B.O.

mETA mUNICIPAL

Garantir
o
aprimoramento
da
qualidade de Formação Continuada,
atendendo às especificidades das
diferentes áreas e formação específica
de nível superior no prazo de 1 (um)
ano a partir da vigência do plano.
Articular a formação dos diversos
anos de escolaridades integrando os
conhecimentos,
garantindo
a
participação dos profissionais da
educação em fóruns, congressos,
jornadas pedagógicas dentro do
horário de trabalho, no município ou
fora dele.
Ampliar o acesso dos professores às
universidades, oferecendo ajuda de
custo.

15.1) atuar, conjuntamente, com base em plano estratégico que apresente diagnóstico das necessidades de formação de

14.3) expandir o financiamento estudantil por meio do Fies à pós-graduação stricto sensu;

profissionais da educação e da capacidade de atendimento, por parte de instituições públicas e comunitárias de

14.4) expandir a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu, utilizando inclusive metodologias, recursos e
tecnologias de educação à distância;
14.5) implementar ações para reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais e para favorecer o acesso das
populações do campo e das comunidades indígenas e quilombolas a programas de mestrado e doutorado;
14.6) ampliar a oferta de programas de pós-graduação stricto sensu, especialmente os de doutorado, nos campi novos
abertos em decorrência dos programas de expansão e interiorização das instituições superiores públicas;

educação superior existentes nos Estados, Distrito Federal e Municípios, e defina obrigações recíprocas entre os
partícipes;
15.2) 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, de 14 de abril de 2004,
inclusive a amortização do saldo devedor pela docência efetiva na rede pública de educação básica;
15.3) ampliar programa permanente de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de licenciatura, a fim
de aprimorar a formação de profissionais para atuar no magistério da educação básica;

14.7) manter e expandir programa de acervo digital de referências bibliográficas para os cursos de pós-graduação,

15.4) consolidar e ampliar plataforma eletrônica para organizar a oferta e as matrículas em cursos de formação inicial e

assegurada a acessibilidade às pessoas com deficiência;

continuada de profissionais da educação, bem como para divulgar e atualizar seus currículos eletrônicos;

14.8) estimular a participação das mulheres nos cursos de pós-graduação stricto sensu, em particular aqueles ligados às

PREFEITURA
DApara
CIDADE
DE ARMAÇÃO
DOS BÚZIOS
15.5) implementar
programasMUNICIPAL
específicos
formação
de profissionais
da educação para as escolas do campo e de

áreas de Engenharia, Matemática, Física, Química, Informática e outros no campo das ciências;

COMISSÃO
ESPECIAL DE
TRABALHO
comunidades indígenas
e quilombolas
e para
a educação especial;

14.9) consolidar programas, projetos e ações que objetivem a internacionalização da pesquisa e da pós-graduação

15.6) promover a reforma curricular dos cursos de licenciatura e estimular a renovação pedagógica, de forma a assegurar

brasileiras, incentivando a atuação em rede e o fortalecimento de grupos de pesquisa;

o foco no aprendizado do (a) aluno (a), dividindo a carga horária
em formação geral, formação na área do saber e
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

didática específica e incorporando as modernas tecnologias de informação e comunicação, em articulação com a base

14.10) promover o intercâmbio científico e tecnológico, nacional e internacional, entre as instituições de ensino, pesquisa
e extensão;

nacional comum dos currículos da educação básica, de que tratam as estratégias 2.1, 2.2, 3.2 e 3.3 deste PNE;
15.7) garantir, por meio das funções de avaliação, regulação e supervisão da educação superior, a plena implementação
das respectivas diretrizes curriculares;

PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
COMISSÃO ESPECIAL DE TRABALHO

15.8) valorizar as práticas de ensino e os estágios nos cursos de formação de nível médio e superior dos profissionais da
educação, visando ao trabalho sistemático de articulação entre a formação acadêmica e as demandas da educação
básica;
15.9) implementar cursos e programas especiais para assegurar formação específica na educação superior, nas
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respectivas áreas de atuação, aos docentes com formação de nível médio na modalidade normal, não licenciados ou

14.11) ampliar o investimento em pesquisas com foco em desenvolvimento e estímulo à inovação, bem como incrementar
a formação de recursos humanos para a inovação, de modo a buscar o aumento da competitividade das empresas de
base tecnológica;

licenciados em área diversa da de atuação docente, em efetivo exercício;
15.10) fomentar a oferta de cursos técnicos de nível médio e tecnológicos de nível superior destinados à formação, nas
respectivas áreas de atuação, dos (as) profissionais da educação de outros segmentos que não os do magistério;

14.12) ampliar o investimento na formação de doutores de modo a atingir a proporção de 4 (quatro) doutores por 1.000

15.11) implantar, no prazo de 1 (um) ano de vigência desta Lei, política nacional de formação continuada para os (as)

(mil) habitantes;

profissionais da educação de outros segmentos que não os do magistério, construída em regime de colaboração entre os
entes federados;

14.13) aumentar qualitativa e quantitativamente o desempenho científico e tecnológico do País e a competitividade
internacional da pesquisa brasileira, ampliando a cooperação científica com empresas, Instituições de Educação Superior
- IES e demais Instituições Científicas e Tecnológicas - ICTs;

diversidade regional e a biodiversidade da região amazônica e do cerrado, bem como a gestão de recursos hídricos no
semiárido para mitigação dos efeitos da seca e geração de emprego e renda na região;
14.15) estimular a pesquisa aplicada, no âmbito das IES e das ICTs, de modo a incrementar a inovação e a produção e
AçÕES/ESTRATÉgIAS mUNICIPAIS

educação básica realizem estudos de imersão e aperfeiçoamento nos países que tenham como idioma nativo as línguas
que lecionem;

14.14) estimular a pesquisa científica e de inovação e promover a formação de recursos humanos que valorize a

registro de patentes.

15.12) instituir programa de concessão de bolsas de estudos para que os professores de idiomas das escolas públicas de

PRAzOS

1. Estabelecer parcerias com instituições públicas de ensino superior a fim de Em 2 anos.
aumentar o número de profissionais da educação com formação de mestrado e
doutorado.

15.13) desenvolver modelos de formação docente para a educação profissional que valorizem a experiência prática, por
meio da oferta, nas redes federal e estaduais de educação profissional, de cursos voltados à complementação e
certificação didático-pedagógica de profissionais experientes.
AçÕES/ESTRATÉgIAS mUNICIPAIS
1. Ampliar a oferta do transporte universitário, oferecendo número de vagas compatível
com a demanda dos profissionais da educação.

2 anos

2. Oferecer ajuda de custo aos profissionais da educação que estejam cursando
graduação em universidades, públicas ou privadas, em qualquer modalidade de ensino.

2 anos

3. Estabelecer parceria com as universidades locais a fim de proporcionar desconto e/ ou
bolsa aos profissionais da educação para a realização de cursos de graduação e/ ou
especialização.

1ano

4. Garantir verba específica para promover a participação dos profissionais da educação
em jornadas pedagógicas, seminários, congressos e fóruns, através de editais públicos
de seleção.

2 anos

5. Estabelecer parcerias com o governo federal e/ ou estadual para formar polos de

5 anos

PRAzOS

B.O.

PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
COMISSÃO ESPECIAL
PREFEITURA
MUNICIPALDE
DATRABALHO
CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
COMISSÃO ESPECIAL DE TRABALHO

ensino de cada disciplina;
18.3) realizar, por iniciativa do Ministério da Educação, a cada 2 (dois) anos a partir do segundo ano de vigência deste

13

PNE, prova nacional para subsidiar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
mediante
adesão,
na realização de
Ano X - Nº 706
- Armação
dos Búzios,
a 13 de julho de 2015
concursos públicos de admissão de profissionais do magistério da educação básica 10
pública;

boletim Oficial
do município de Armação dos búzios
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universidades públicas no município.
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18.4) prever, nos planos de Carreira dos profissionais da educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,

6. Utilizar novas tecnologias de informação e comunicação (TIC´s) na formação
continuada dos profissionais da educação, ampliando as ações do NTM (Núcleo de
Tecnologia Municipal).
mETA NACIONAL
mETA 16
Formar, em nível de pós-graduação,
50% (cinquenta por cento) 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.

mETA ESTADUAL
mETA 16
Assegurar, em 50% (cinquenta por
cento), até o último ano de vigência
deste Plano, a elevação de titulação
do docente, em nível de pósgraduação, na sua respectiva área
de atuação, e garantir a todos (as) os
profissionais da educação básica
formação continuada, considerando
as necessidades, demandas e
contextualizações dos sistemas de
ensino.

mETA 16

licenças remuneradas e incentivos para qualificação profissional, inclusive em nível de pós-graduação stricto sensu;

1 ano

PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

COMISSÃO ESPECIAL
TRABALHO
18.5) realizar anualmente,
a partir doDE
segundo
ano de vigência deste PNE, por iniciativa do Ministério da Educação, em

mETA mUNICIPAL

Formar em nível de pós-graduação,
50% dos profissionais da educação
até o último ano de vigência deste
plano.
Assegurar a formação continuada
através de convênios, parcerias com
instituição de nível superior, isentar a
formação continuada àqueles que
estiverem cursando pós-graduação

regime de colaboração, o censo dos (as) profissionais da educação básica de outros segmentos que não os do
magistério;
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18.6) considerar as especificidades socioculturais das escolas do campo e das comunidades indígenas e quilombolas no

provimento de cargos efetivos para essas escolas;
18.7) priorizar o repasse de transferências federais voluntárias, na área de educação, para os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios que tenham aprovado lei específica estabelecendo planos de Carreira para os (as) profissionais da
educação;
18.8) estimular a existência de comissões permanentes de profissionais da educação de todos os sistemas de ensino, em

ESTRATÉgIAS
16.1) realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico para dimensionamento da demanda por formação
continuada e fomentar a respectiva oferta por parte das instituições públicas de educação superior, de forma orgânica e

todas as instâncias da Federação, para subsidiar os órgãos competentes na elaboração, reestruturação e implementação
dos planos de Carreira.

AçÕES/ESTRATÉgIAS mUNICIPAIS

PRAzOS

articulada às políticas de formação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
16.2) consolidar política nacional de formação de professores e professoras da educação básica, definindo diretrizes
nacionais, áreas prioritárias, instituições formadoras e processos de certificação das atividades formativas;
16.3) expandir programa de composição de acervo de obras didáticas, paradidáticas e de literatura e de dicionários, e
programa específico de acesso a bens culturais, incluindo obras e materiais produzidos em Libras e em Braille, sem
prejuízo de outros, a serem disponibilizados para os professores e as professoras da rede pública de educação básica,
favorecendo a construção do conhecimento e a valorização da cultura da investigação;

1. Criação de uma nova comissão que viabilize a participação democrática dos
PREFEITURA
MUNICIPAL
DA CIDADEacerca
DE ARMAÇÃO
BÚZIOScarreira e salários.
profissionais
da educação
nas discussões
do planoDOS
de cargos,

A partir de 6 meses da
vigência do Plano.

2. Discussão nas unidades escolares com formação de uma comissão por unidade para
representação junto às decisões em outras esferas.

A partir de 3 meses de
vigência do Plano.

3. Ampla divulgação nas unidades escolares dos movimentos de construção e participação
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direta dos profissionais no plano de cargos, carreira
e salários.

A partir de 3 meses de
vigência do Plano.

4. Assegurar a construção do PCCR garantindo à progressão horizontal e vertical.

A partir de 6 meses de
vigência do Plano.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
COMISSÃO ESPECIAL DE TRABALHO

Plano Municipal de Educação

16.4) ampliar e consolidar portal eletrônico para subsidiar a atuação dos professores e das professoras da educação
básica, disponibilizando gratuitamente materiais didáticos e pedagógicos suplementares, inclusive aqueles com formato
acessível;
16.5) ampliar a oferta de bolsas de estudo para pós-graduação dos professores e das professoras e demais profissionais
da educação básica;
16.6) fortalecer a formação dos professores e das professoras das escolas públicas de educação básica, por meio da
implementação das ações do Plano Nacional do Livro e Leitura e da instituição de programa nacional de disponibilização
de recursos para
acesso a bens
culturais
magistério
público.DOS BÚZIOS
PREFEITURA
MUNICIPAL
DApelo
CIDADE
DE ARMAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO,mUNICIPAIS
ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
AçÕES/ESTRATÉgIAS

PRAzOS

COMISSÃO ESPECIAL DE TRABALHO

mETA 17

mETA NACIONAL

Valorizar os (as) profissionais do
magistério das redes públicas de
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 deste PNE.

mETA ESTADUAL
mETA 17
Garantir,
progressivamente,
valorização dos profissionais da
educação e dos (as) professores e
professoras da educação básica do
Rio de Janeiro, com base em
princípios
meritocráticos,
por
processos
transparentes
e
isonômicos.
ESTRATÉgIAS

mETA 17

mETA mUNICIPAL

Garantir
a
valorização
dos
profissionais
da
Educação
promovendo reajuste salarial, bem
como as garantias de enquadramento
e promoção profissional, além de
manter o reajuste salarial na data
base, com percentual de reajuste que
possibilite aumento real e não apenas
as perdas inflacionárias.

1. Estabelecer
parceria
com as universidades
locais
a fim deDOS
proporcionar
PREFEITURA
MUNICIPAL
DA CIDADE DE
ARMAÇÃO
BÚZIOS desconto e/ ou
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIAde
E cursos
TECNOLOGIA
bolsa de
estudos aos
profissionais
da educaçãoESPORTE,
para a realização
de pósCOMISSÃO ESPECIAL DE TRABALHO
graduação.
III CONFERÊNCIA DO PNE/PME 2015

2 anos

2. Ampliar o tempo de licença para estudo, através de alteração da lei que estabelece o
estatuto do servidor.

1 ano

3. Rever e garantir o cumprimento do plano de cargos e salários dos professores.

Até 1º ano de vigência
do plano..

17.2) constituir como tarefa do fórum permanente o acompanhamento da evolução salarial por meio de indicadores da

4. Criar e garantir o plano de cargos e salários dos demais profissionais da educação.

1 ano

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, periodicamente divulgados pela Fundação Instituto Brasileiro de

17.1) constituir, por iniciativa do Ministério da Educação, até o final do primeiro ano de vigência deste PNE, fórum
permanente, com representação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos trabalhadores da
magistério público da educação básica;

III CONFERÊNCIA DO PNE/PME 2015

Plano Municipal de Educação

educação, para acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso salarial nacional para os profissionais do

Geografia e Estatística - IBGE;
mETA 18

mETA NACIONAL

Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a
existência de planos de Carreira para os
(as) profissionais da educação básica e
superior pública de todos os sistemas
de ensino e, para o plano de Carreira
dos (as) profissionais da educação
básica pública, tomar como referência o
piso salarial nacional profissional,
definido em lei federal, nos termos do
inciso VIII do art. 206 da Constituição
Federal.

mETA ESTADUAL
mETA 18
Garantir, a partir da publicação deste
plano, mecanismos de progressão
na carreira que promovam a
valorização profissional com base
em princípios meritocráticos dos
profissionais da educação básica e
superior pública de todos os
sistemas de ensino do estado do Rio
de Janeiro.

mETA 18

mETA mUNICIPAL

Garantir a continuidade da discussão e
socialização das informações acerca
da reformulação do Plano de Cargos e
Salários
dos
Profissionais
da
Educação, com representação de
profissionais de todas as funções, para
aprovação, inclusão e implementação
na lei orçamentária de 2016.

ESTRATÉgIAS

18.1) estruturar as redes públicas de educação básica de modo que, até o início do terceiro ano de vigência deste PNE,
90% (noventa por cento), no mínimo, dos respectivos profissionais do magistério e 50% (cinquenta por cento), no mínimo,
dos respectivos profissionais da educação não docentes sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo e estejam em
exercício nas redes escolares a que se encontrem vinculados;
18.2) implantar, nas redes públicas de educação básica e superior, acompanhamento dos profissionais iniciantes,
supervisionados por equipe de profissionais experientes, a fim de fundamentar, com base em avaliação documentada, a
decisão pela efetivação após o estágio probatório e oferecer, durante esse período, curso de aprofundamento de estudos
na área de atuação do (a) professor (a), com destaque para os conteúdos a serem ensinados e as metodologias de
ensino de cada disciplina;
18.3) realizar, por iniciativa do Ministério da Educação, a cada 2 (dois) anos a partir do segundo ano de vigência deste
PNE, prova nacional para subsidiar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, mediante adesão, na realização de
concursos públicos de admissão de profissionais do magistério da educação básica pública;
18.4) prever, nos planos de Carreira dos profissionais da educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,

17.3) implementar, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, planos de Carreira para os
(as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica, observados os critérios estabelecidos na Lei no
11.738, de 16 de julho de 2008, com implantação gradual do cumprimento da jornada de trabalho em um único
estabelecimento escolar;
17.4) ampliar a assistência financeira específica da União aos entes federados para implementação de políticas de
valorização dos (as) profissionais do magistério, em particular o piso salarial nacional profissional.
AçÕES/ESTRATÉgIAS mUNICIPAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

PRAzOS

1. Equiparação
salarialMUNICIPAL
e garantia DE
de reajuste
salarial
na dataCIÊNCIA
base entre
os profissionais
SECRETARIA
EDUCAÇÃO,
ESPORTE,
E TECNOLOGIA
COMISSÃO
ESPECIAL DE TRABALHO
concursados
e contratados.

1 ano

2. Criação de um Centro de Apoio e Atendimento Especializado com psicólogos,
fonoaudiólogos, profissionais de educação física, fisioterapeutas, entre outros, que
atenda aos profissionais da educação visando promover
a saúde
e o bem-estar.
III CONFERÊNCIA
DO PNE/PME
2015

2 anos

3. Rever o PCCR a fim de garantir a valorização dos profissionais da educação que buscam
uma formação continuada, realizada fora de sua carga horária semanal, assegurando
uma remuneração extra.

1 ano

4. Criação de convênio com IES, viabilizando ofertas de cursos de pós- graduação latosenso e stricto sensu.

2 anos

5. Priorizar a oferta de horas extras aos profissionais efetivos, em caso de necessidade.

Até 06 meses da
vigência do Plano.

6. Garantir o benefício de assistência médica privada através de convênios com planos de
saúde.

Até 06 meses da
vigência do Plano.

COMISSÃO ESPECIAL DE TRABALHO

14
Meta 19

PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
ESPECIAL
Ano X - Nº 706COMISSÃO
- Armação dos
Búzios, DE TRABALHO
10 a 13 de julho de 2015

mETA NACIONAL

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.

Plano Municipal de Educação
Meta 19

mETA ESTADUAL

Assegurar condições, no prazo de 2
(dois) anos, para a efetivação da
gestão democrática da educação, no
âmbito das escolas públicas.

ESTRATÈgIAS

Meta 19

mETA mUNICIPAL

Garantir a consulta pública para a
eleição da equipe diretiva das
Unidades Escolares do município de
Armação dos Búzios. Assegurar
também, o efetivo funcionamento da
gestão
democrática,
viabilizando,
através de políticas públicas, recursos
necessários de que possam gerir as
verbas públicas direcionadas à escola.
Garantindo
a
constituição
dos
Conselhos Escolares e Grêmios
Estudantis em até 2 dois anos do
início da vigência do plano.

19.1) priorizar o repasse de transferências voluntárias da União na área da educação para os entes federados que
tenham aprovado legislação específica que regulamente a matéria na área de sua abrangência, respeitando-se a
legislação nacional, e que considere, conjuntamente, para a nomeação dos diretores e diretoras de escola, critérios
técnicos de mérito e desempenho, bem como a participação da comunidade escolar;

Plano Municipal de Educação
Meta 19

mETA NACIONAL

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.

Meta 19

mETA ESTADUAL

mETA mUNICIPAL

Boletim Oficial
Meta 19
do Município de Armação dos Búzios

Assegurar condições, no prazo de 2
(dois) anos, para a efetivação da
gestão democrática da educação, no
âmbito das escolas públicas.

ESTRATÈgIAS

B.O.

Garantir a consulta pública para a
eleição da equipe diretiva das
Unidades Escolares do município de
Armação dos Búzios. Assegurar
também, o efetivo funcionamento da
gestão
democrática,
viabilizando,
através de políticas públicas, recursos
necessários de que possam gerir as
verbas públicas direcionadas à escola.
Garantindo
a
constituição
dos
Conselhos Escolares e Grêmios
Estudantis em até 2 dois anos do
início da vigência do plano.

19.1) priorizar o repasse de transferências voluntárias da União na área da educação para os entes federados que
tenham aprovado legislação específica que regulamente a matéria na área de sua abrangência, respeitando-se a
legislação nacional, e que considere, conjuntamente, para a nomeação dos diretores e diretoras de escola, critérios
técnicos de mérito e desempenho, bem como a participação da comunidade escolar;
19.2) 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)

19.2) 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 recursos financeiros, espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à rede escolar,
com vistas ao bom desempenho de suas funções;

representantes educacionais em demais conselhos de acompanhamento de políticas públicas, garantindo a esses
colegiados recursos financeiros, espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à rede escolar,
com vistas ao bom desempenho de suas funções;
19.3) incentivar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a constituírem Fóruns Permanentes de Educação, com o
intuito de coordenar as conferências municipais, estaduais e distrital bem como efetuar o acompanhamento da execução

19.3) incentivar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a constituírem Fóruns Permanentes de Educação, com o
intuito de coordenar as conferências municipais, estaduais e distrital bem como efetuar o acompanhamento da execução
deste PNE e dos seus planos de educação;

deste PNE e dos seus planos de educação;
19.4) estimular, em todas as redes de educação básica, a constituição e o fortalecimento de grêmios estudantis e
associações de pais, assegurando-se lhes, inclusive, espaços adequados e condições de funcionamento nas escolas e

19.4) estimular, em todas as redes de educação básica, a constituição e o fortalecimento de grêmios estudantis e
associações de pais, assegurando-se 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;
19.5) 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

fomentando a sua articulação orgânica com os conselhos escolares, por meio das respectivas representações;
19.5) 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;
PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

formação de conselheiros, assegurando-se condições de funcionamento autônomo;

19.6) estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos (as) e seus familiares na formulação dos

19.6) estimular a participação
e a consulta
de profissionais
da educação,
alunosDOS
(as)BÚZIOS
e seus familiares na formulação dos
PREFEITURA
MUNICIPAL
DA CIDADE
DE ARMAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
projetos político-pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a
COMISSÃO ESPECIAL DE TRABALHO
participação dos pais na avaliação de docentes e gestores escolares;

participação dos pais na avaliação de docentes e gestores escolares;

COMISSÃO
ESPECIAL
DE TRABALHO
projetos político-pedagógicos,
currículos
escolares,
planos de gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a

Plano Municipal de Educação

Meta 19

mETA NACIONAL

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.

Meta 19

mETA ESTADUAL

Assegurar condições, no prazo de 2
(dois) anos, para a efetivação da
gestão democrática da educação, no
âmbito das escolas públicas.

ESTRATÈgIAS

Meta 19

mETA mUNICIPAL

Garantir a consulta pública para a
eleição da equipe diretiva das
Unidades Escolares do município de
Armação dos Búzios. Assegurar
também, o efetivo funcionamento da
gestão
democrática,
viabilizando,
através de políticas públicas, recursos
necessários de que possam gerir as
verbas públicas direcionadas à escola.
Garantindo
a
constituição
dos
Conselhos Escolares e Grêmios
Estudantis em até 2 dois anos do
início da vigência do plano.

19.1) priorizar o repasse de transferências voluntárias da União na área da educação para os entes federados que

Plano Municipal de Educação

Meta 19

mETA NACIONAL

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.

Meta 19

mETA ESTADUAL

Assegurar condições, no prazo de 2
(dois) anos, para a efetivação da
gestão democrática da educação, no
âmbito das escolas públicas.

ESTRATÈgIAS

Meta 19

mETA mUNICIPAL

Garantir a consulta pública para a
eleição da equipe diretiva das
Unidades Escolares do município de
Armação dos Búzios. Assegurar
também, o efetivo funcionamento da
gestão
democrática,
viabilizando,
através de políticas públicas, recursos
necessários de que possam gerir as
verbas públicas direcionadas à escola.
Garantindo
a
constituição
dos
Conselhos Escolares e Grêmios
Estudantis em até 2 dois anos do
início da vigência do plano.

19.1) priorizar o repasse de transferências voluntárias da União na área da educação para os entes federados que
tenham aprovado legislação específica que regulamente a matéria na área de sua abrangência, respeitando-se a
legislação nacional, e que considere, conjuntamente, para a nomeação dos diretores e diretoras de escola, critérios
técnicos de mérito e desempenho, bem como a participação da comunidade escolar;

tenham aprovado legislação específica que regulamente a matéria na área de sua abrangência, respeitando-se a
legislação nacional, e que considere, conjuntamente, para a nomeação dos diretores e diretoras de escola, critérios

19.2) ampliar os programas de apoio e formação aos (às) conselheiros (as) dos conselhos de acompanhamento e

técnicos de mérito e desempenho, bem como a participação da comunidade escolar;

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

19.2) ampliar os programas de apoio e formação aos (às) conselheiros (as) dos conselhos de acompanhamento e

colegiados recursos financeiros, espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à rede escolar,

controle social do Fundeb, dos conselhos de alimentação escolar, dos conselhos regionais e de outros e aos (às)

com vistas ao bom desempenho de suas funções;

representantes educacionais em demais conselhos de acompanhamento de políticas públicas, garantindo a esses
colegiados recursos financeiros, espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à rede escolar,

19.3) incentivar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a constituírem Fóruns Permanentes de Educação, com o

com vistas ao bom desempenho de suas funções;

intuito de coordenar as conferências municipais, estaduais e distrital bem como efetuar o acompanhamento da execução
deste PNE e dos seus planos de educação;

19.3) incentivar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a constituírem Fóruns Permanentes de Educação, com o
intuito de coordenar as conferências municipais, estaduais e distrital bem como efetuar o acompanhamento da execução

19.4) estimular, em todas as redes de educação básica, a constituição e o fortalecimento de grêmios estudantis e

deste PNE e dos seus planos de educação;

associações de pais, assegurando-se 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, em todas as redes de educação básica, a constituição e o fortalecimento de grêmios estudantis e
associações de pais, assegurando-se lhes, inclusive, espaços adequados e condições de funcionamento nas escolas e

19.5) estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselhos municipais de educação, como

fomentando a sua articulação orgânica com os conselhos escolares, por meio das respectivas representações;

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 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;
19.6) estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos (as) e seus familiares na formulação dos

19.6) 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;

B.O.

PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Boletim Oficial
SECRETARIA
do Município
de ArmaçãoMUNICIPAL
dos Búzios DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ano X - Nº 706 - Armação dos Búzios,
10 a 13 de julho de 2015

COMISSÃO ESPECIAL DE TRABALHO

ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito

Plano Municipal de Educação
Meta 19

mETA NACIONAL

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.

mETA ESTADUAL

Meta 19

Assegurar condições, no prazo de 2
(dois) anos, para a efetivação da
gestão democrática da educação, no
âmbito das escolas públicas.

ESTRATÈgIAS

15

mETA mUNICIPAL

Garantir a consulta pública para a
eleição da equipe diretiva das
Unidades Escolares do município de
Armação dos Búzios. Assegurar
também, o efetivo funcionamento da
gestão
democrática,
viabilizando,
através de políticas públicas, recursos
necessários de que possam gerir as
verbas públicas direcionadas à escola.
Garantindo
a
constituição
dos
Conselhos Escolares e Grêmios
Estudantis em até 2 dois anos do
início da vigência do plano.

19.1) priorizar o repasse de transferências voluntárias da União na área da educação para os entes federados que
tenham aprovado legislação específica que regulamente a matéria na área de sua abrangência, respeitando-se a
legislação nacional, e que considere, conjuntamente, para a nomeação dos diretores e diretoras de escola, critérios
técnicos de mérito e desempenho, bem como a participação da comunidade escolar;

DECRETO Nº. 403, DE 9 DE JULHO DE 2015
Dispõe sobre alteração na Estrutura Administrativa da Administração Pública Direta.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a
legislação em vigor,
CONSIDERANDO que a disposição da estrutura, organização e funcionamento bem como a relotação de cargos
e funções gratificadas sem ônus para os cofres públicos é permitido ao Administrador Público Municipal através da
expedição de Decreto, em razão da simetria aplicada à luz da Constituição Federal;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica extinto, para fins de transformação, o seguinte cargo da Administração Pública Direta:
I–Na Secretaria Municipal de Governo:
Quantidade

Denominação

Símbolo

Remuneração

01

MOTORISTA EXECUTIVO

CC - 06

R$ 2.531,16

Art. 2º Fica criado por transformação, o seguinte cargo na administração pública direta:

19.2) 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

DECRETO Nº. 401, DE 9 DE JULHO DE 2015

colegiados recursos financeiros, espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à rede escolar,

I–Na Secretaria Municipal de Governo:
Quantidade

Denominação

Símbolo

Remuneração

01

SUPERVISOR I

CC - 05

R$ 2.729,34

Dispõe
autorizar
Poder Executivo
abrir Crédito Adicional Suplementar na importância de R$ 34.000,00 (trinta
com vistas
ao bomao
desempenho
de suasa funções;
e quatro mil reais).

§ 1° A criação por transformação do cargo que se trata este Decreto não implica aumento de despesa, sendo utilizado saldo remanescente gerado pelas extinções de cargo de Decretos de transformação anteriores.

19.3)
incentivarDA
os Estados,
Distrito
FederalDOS
e os Municípios
a constituírem
Permanentes
de Educação,
o I,
O
PREFEITO
CIDADE oDE
ARMAÇÃO
BÚZIOS, no
uso de suasFóruns
atribuições,
com fundamento
no com
inciso
do
art.de
7º,coordenar
combinado
inciso I, municipais,
do art. 41, estaduais
da Lei Federal
nº 4.320,
de 17
de março
de 1964 e comda
o execução
art. 8º, da
intuito
as com
conferências
e distrital
bem como
efetuar
o acompanhamento
Lei nº 1082, de 16 de janeiro de 2015 (Lei Orçamentária Anual),

§ 2° A remuneração prevista neste Decreto terá, provisoriamente, a redução de 20% (vinte por cento), em atendimento ao disposto no Decreto n° 369, de 28 de maio de 2015.

deste PNE e dos seus planos de educação;

D E C R E T A:
19.4) estimular, em todas as redes de educação básica, a constituição e o fortalecimento de grêmios estudantis e

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar junto ao Orçamento Programa 2015, no valor de 34.000,00 (trinta
associações
pais,naassegurando-se
e
quatro mil de
reais)
forma a seguir: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;

Programa de Trabalho

Elemento de Despesa

02.0102.04.131.0007.2.104

33903900

Fonte

Suplementação

050

R$ 34.000,00

TOTAL

R$ 34.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos desde 1° de julho de 2015,
revogando-se as disposições em contrário.
Armação dos Búzios, 9 de julho de 2015.
ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito

19.5) estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselhos municipais de educação, como

DECRETO Nº. 404, DE 13 DE JULHO DE 2015

instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive por meio de programas de

formação
de conselheiros,
assegurando-se
condições
funcionamento
Art. 2º O recurso
para atendimento
ao artigo
anteriorde
será
provenienteautônomo;
da Anulação da dotação discriminada abaixo,

em conformidade com o inciso III, do §1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/1964:

19.6) estimular
a participação
e a consulta de profissionais
(as) e seus familiaresAnulação
na formulação dos
Programa
de Trabalho
Elemento da
de educação,
Despesa alunosFonte
projetos02.0102.04.122.0004.2.101
político-pedagógicos, currículos escolares, planos
de gestão escolar e regimentos
escolares,
33903900
050
R$assegurando
34.000,00 a
participação dos pais na avaliação de docentes e gestores escolares;

TOTAL

R$ 34.000,00

Dispõe autorizar ao Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar na importância de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).
O PREFEITO DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso de suas atribuições, com fundamento no inciso I,
do art. 7º, combinado com inciso I, do art. 41, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e com o art. 8º, da
Lei nº 1082, de 16 de janeiro de 2015 (Lei Orçamentária Anual),
D E C R E T A:

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar junto ao Orçamento Programa 2015, no valor de R$ 450.000,00
(quatrocentos e cinquenta mil reais) na forma a seguir:

Armação dos Búzios, 9 de julho de 2015.
ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito

Programa de Trabalho

Elemento de Despesa

Fonte

Suplementação

02.3101.04.122.0024.2.774

33901800

004

R$ 450.000,00

TOTAL

R$ 450.000,00

DECRETO Nº. 402, DE 9 DE JULHO DE 2015
Abre às Unidades Orçamentárias, Crédito Adicional Suplementar na importância de R$ 423.347,00 (Quatrocentos
e vinte e três mil, trezentos e quarenta e sete reais).
O PREFEITO DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso de suas atribuições, com fundamento no inciso I,
do art. 7º, combinado com inciso I, do art. 41, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e com o art. 8º, da
Lei nº 1082, de 16 de janeiro de 2015 (Lei Orçamentária Anual).
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto Crédito Adicional Suplementar junto ao Orçamento Programa 2015, no valor de 423.347,00
(Quatrocentos e vinte três mil, trezentos e quarenta e sete reais) na forma a seguir:
Programa de Trabalho

Elemento de Despesa

Fonte

Suplementação

02.1101.26.451.0033.2.181

33903900

025

304.000,00

02.2401.04.122.0001.2.882

33909200

004

119.347,00

TOTAL

423.347,00

Art. 2º Os recursos, para atendimento ao artigo anterior, serão provenientes das Anulações das dotações discriminadas abaixo, em conformidade com o inciso III do §1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64:
Programa de Trabalho

Elemento de Despesa

Fonte

Anulação

02.1101.26.451.0033.2.181

33903000

025

304.000,00

02.2401.04.122.0001.2.882

33903600

004

119.347,00

TOTAL

423.347,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Armação dos Búzios, 9 de julho de 2015.

Art. 2º O recurso para atendimento ao artigo anterior será proveniente da Anulação da dotação discriminada abaixo,
em conformidade com o inciso III, do §1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/1964:
Programa de Trabalho

Elemento de Despesa

Fonte

Anulação

02.3101.04.122.0024.2.774

33901800

000

R$ 450.000,00

TOTAL

R$ 450.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Armação dos Búzios, 13 de julho de 2015.
ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito
PORTARIA Nº 438, DE 9 DE JULHO DE 2015
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 79, I, da
Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
NOMEAR, com efeito desde 1° de julho de 2015, FÁBIO BRUM DE AZEVEDO para exercer o cargo em comissão
de Coordenador de Segurança, constante da Estrutura Administrativa da Prefeitura do Município de Armação dos
Búzios, criada pela Lei nº 708, de 9 de janeiro de 2009 e suas alterações posteriores, com a remuneração prevista
na legislação em vigor.
Armação dos Búzios, 9 de julho de 2015.
ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito
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PORTARIA Nº 439, DE 9 DE JULHO DE 2015
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 79, I, da
Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
EXONERAR, com efeito desde 31 de junho de 2015, MARCOS MARTILIANO DE LIMA, do cargo em comissão de
Motorista Executivo, para o qual foi nomeado pela Portaria nº 76, de 11 de janeiro de 2013.

B.O.

PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
Secretaria Municipal de Administração
PORTARIA SECAD Nº 186, DE 24 DE JUNHO DE 2015
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso de suas
atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor e, de acordo com o disposto no art. 1º, do Decreto nº 81, de
16 de julho de 2013, c/c a Lei nº 661, de 25/6/2008 e, conforme o disposto no Processo Administrativo nº 7270 /2015,
RESOLVE:

Armação dos Búzios, 9 de julho de 2015.
ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito
PORTARIA Nº 440, DE 9 DE JULHO DE 2015
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 79, I, da
Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
NOMEAR, com efeito desde 1° de julho de 2015, MARCOS MARTILIANO DE LIMA para exercer o cargo em comissão de Supervisor I, constante da Estrutura Administrativa da Prefeitura do Município de Armação dos Búzios,
criada pela Lei nº 708, de 9 de janeiro de 2009 e suas alterações posteriores, com a remuneração prevista na
legislação em vigor.

CONCEDER, com efeito desde 12 de Junho de 2015, LICENÇA MATERNIDADE à Servidora LUCIENE VAZ DA
CONCEIÇÃO, cargo Supervisor I, comissionada, matrícula nº 14123, pelo período de 12/06/2015 a 09/12/2015.
Armação dos Búzios, 24 de Junho de 2015.
CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA
Secretário Mun. de Administração
PORTARIA SECAD Nº. 197, DE 30 DE JUNHO DE 2015
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o resultado do
Concurso Público/2012 para provimento de cargos públicos do Quadro de Pessoal do Poder Executivo, homologado através do Decreto nº 50 de 03/07/2012 publicado no B.O. Nº 539 de 06/07/2012,
RESOLVE:

Armação dos Búzios, 9 de julho de 2015.
ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito
PORTARIA Nº 441, DE 9 DE JULHO DE 2015
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 79, I, da
Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
NOMEAR, com efeito desde 1° de julho de 2015, CLÉBIO RODRIGUES GONÇALVES para exercer o cargo em
comissão de Supervisor I, constante da Estrutura Administrativa da Prefeitura do Município de Armação dos Búzios,
criada pela Lei nº 708, de 9 de janeiro de 2009 e suas alterações posteriores, com a remuneração prevista na
legislação em vigor.
Armação dos Búzios, 9 de julho de 2015.
ANDRÉ GRANADO NOGUEIRA DA GAMA
Prefeito

Extrato do Aditamento do Contrato nº 028/2013
Termo de Aditamento n° 02 – Prorrogação de Prazo
Processo Administrativo nº 1.982/2013
Contratante: Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios, representada pela Secretaria Municipal de Governo
Contratada: Porto e Porto Automóveis Ltda - ME
Objeto: locação de veículos para atender as necessidades do Município de Armação dos Búzios - RJ
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial n°. 003/2013
Fundamentação Legal: artigo 57, II da Lei n°. 8.666/1993
Prazo: 06 (seis) meses
Extrato do Aditamento do Contrato nº 029/2013
Termo de Aditamento n° 07 – Prorrogação de Prazo
Processo Administrativo nº 2.859/2013
Contratante: Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios, representada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Contratada: Onix Serviços Ltda EPP
Objeto: prestação dos serviços de limpeza urbana do Município de Armação dos Búzios – RJ, correspondente
ao Lote 01
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial n°. 002/2013
Fundamentação Legal: artigo 57, II, da Lei n°. 8.666/1993
Prazo: 06 (seis) meses
Extrato do Aditamento do Contrato nº 030/2013
Termo de Aditamento n° 05 – Aditamento Quantitativo
Processo Administrativo nº 2.859/2013
Contratante: Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios, representada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Contratada: NP Construções e Serviços Ltda
Objeto: prestação dos serviços de limpeza urbana do Município de Armação dos Búzios – RJ, correspondente
aos Lotes 02 e 03
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial n°. 02/2013
Fundamentação Legal: artigo 65, §1°, da Lei n°. 8.666/1993
Valor: 25% da prestação dos serviços contratados
Extrato do Aditamento do Contrato nº 030/2013
Termo de Aditamento n° 06 – Prorrogação de Prazo
Processo Administrativo nº 2.859/2013
Contratante: Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios, representada pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Contratada: NP Construções e Serviços Ltda
Objeto: prestação dos serviços de limpeza urbana do Município de Armação dos Búzios – RJ, correspondente
aos Lotes 02 e 03
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial n°. 02/2013
Fundamentação Legal: artigo 57, II da Lei n°. 8.666/1993
Prazo: 06 (seis) meses

Art.1º. NOMEAR com escopo de cumprir Liminar expedida em sede de Mandado de Segurança, consubstanciada sob
o nº 0004991-86.2014.8.19.0078, em Estágio Probatório nos termos da Lei e, especificamente com fulcro no art. 37, II
da Constituição da República, o candidato ROBERTO JOSÉ FONTES, para o cargo M31 – INSTRUTOR MUSICAL;
Art. 2º. De acordo com o art. 14, § 1º, da Lei Complementar nº 15/2007 – Regime Jurídico e Estatuto dos Servidores,
a posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de provimento (nomeação); e ainda, de
acordo com o § 4º, será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no § 1º;
Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Armação dos Búzios, 30 de junho de 2015.
CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA
Secretário Mun. de Administração
PORTARIA SECAD Nº 198, DE 07 DE JULHO DE 2015
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso de suas
atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor e, de acordo com o disposto no art. 1º, do Decreto nº 81.
RESOLVE:
TORNAR VAGO, com efeito à partir de 11 de julho de 2015, o cargo de provimento efetivo de Pedagogo/Orient.
Educacional A6.1, da Senhora ADEZILMA MOURA DEMARIA, matricula 6420, estatutária, ao completar 70(setenta)
anos de idade na data de 10/07/2015, de acordo com o art. 40 § 1º, II, da Constituição Federal. .
Armação dos Búzios, 07 de Julho de 2015.
CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA
Secretário Mun. de Administração
PORTARIA SECAD Nº 199, DE 07 DE JULHO DE 2015
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso de suas
atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor e, de acordo com o disposto no art. 1º, do Decreto nº 81, de
16 de julho de 2013, c/c a Lei nº 661, de 25/6/2008 e, conforme o disposto no Processo Administrativo nº 7625 /2015,
RESOLVE:
CONCEDER, com efeito desde 18 de Junho de 2015, LICENÇA MATERNIDADE à Servidora MARIANA BORGES
NEVES , cargo Oficial de Gabinete I, comissionada, matrícula nº 12201, pelo período de 18/06/2015 a 15/12/2015.
Armação dos Búzios, 07 de Julho de 2015.
CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA
Secretário Mun. de Administração
PORTARIA SECAD Nº 200, DE 07 DE JULHO DE 2015
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso de suas
atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor e, de acordo com o disposto no art. 1º, do Decreto nº 81, de
16 de julho de 2013, c/c a Lei nº 661, de 25/6/2008 e, conforme o disposto no Processo Administrativo nº 7562 /2015,
RESOLVE:
CONCEDER, com efeito desde 09 de Junho de 2015, LICENÇA MATERNIDADE à Servidora CARLA LOPES DE OLIVEIRA LEÃO , cargo Agente de Secretaria Escolar, estatutária, matrícula nº 1415, pelo período de 09/06/2015 a 05/12/2015.
Armação dos Búzios, 07 de Julho de 2015.
CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA
Secretário Mun. de Administração

B.O.
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PORTARIA SECAD Nº 201, DE 07 DE JULHO DE 2015
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das
atribuições que lhe confere a legislação em vigor, e de acordo com o disposto no art. 72, da Lei Complementar nº
15, de 15 de janeiro de 2007 (Regime Jurídico e Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Armação dos
Búzios), e de acordo com o disposto no art. 1, do Decreto nº 81, de 16 de julho de 2013, e em conformidade com o
Processo Administrativo nº 3732/2015,
RESOLVE:
CONCEDER LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA a Servidora JOSIANE VIEIRA ,
cargo Guarda Municipal I, estatutária, matrícula nº 3975, pelo período de 01/04/2015 a 31/05/2015.
Armação dos Búzios, 07 de Julho de 2015.
CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA
Secretário Mun. de Administração
PORTARIA SECAD Nº 202, DE 07 DE JULHO DE 2015
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das
atribuições que lhe confere a legislação em vigor, e de acordo com o disposto no art. 1, do Decreto nº 81, de 16 de
julho de 2013, e em conformidade com o Processo Administrativo nº 7471/2015,

EXONERAR, à pedido, THIAGO CUPERTINO GOMES, cargo Agente Administrativo, matrícula n° 13859, estatutário, produzindo efeitos desde 26/06/2015.
Armação dos Búzios, 07 de Julho de 2015.
CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA
Secretário Mun. de Administração
PORTARIA SECAD Nº 207, DE 07 DE JULHO DE 2015
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das
atribuições que lhe confere a legislação em vigor, e de acordo com o disposto no art. 1, do Decreto nº 81, de 16 de
julho de 2013, e em conformidade com o Processo Administrativo nº 7820/2015,
RESOLVE:
EXONERAR, à pedido, ADRIANA VIEIRA CORREA SANTA BRIGIDA, cargo Merendeira, matrícula n° 12874, estatutária, produzindo efeitos desde 29/06/2015.
Armação dos Búzios, 07 de Julho de 2015.

RESOLVE:

CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA
Secretário Mun. de Administração

EXONERAR, à pedido, JOSE MARIA DE CARVALHO JUNIOR, cargo Inspetor de Alunos, matrícula n° 12720,
estatutário, produzindo efeitos desde 15/06/2015.

PORTARIA SECAD Nº 208, DE 07 DE JULHO DE 2015

Armação dos Búzios, 07 de Julho de 2015.
CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA
Secretário Mun. de Administração
PORTARIA SECAD Nº 203, DE 07 DE JULHO DE 2015
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das
atribuições que lhe confere a legislação em vigor, e de acordo com o disposto no art. 1, do Decreto nº 81, de 16 de
julho de 2013, e em conformidade com o Processo Administrativo nº 7757/2015,
RESOLVE:
EXONERAR, à pedido, GILSON LEITE MOREIRA, cargo Professor II - Geografia, matrícula n° 12884, estatutário,
produzindo efeitos desde 26/06/2015.
Armação dos Búzios, 07 de Julho de 2015.
CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA
Secretário Mun. de Administração
PORTARIA SECAD Nº 204, DE 07 DE JULHO DE 2015
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das
atribuições que lhe confere a legislação em vigor, e de acordo com o disposto no art. 1, do Decreto nº 81, de 16 de
julho de 2013, e em conformidade com o Processo Administrativo nº 7730/2015,
RESOLVE:
EXONERAR, à pedido, RAFAEL DO NASCIMENTO SOUZA BRASIL, cargo Professor II - História, matrícula n°
14718, estatutário, produzindo efeitos desde 26/06/2015.
Armação dos Búzios, 07 de Julho de 2015.
CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA
Secretário Mun. de Administração
PORTARIA SECAD Nº 205, DE 07 DE JULHO DE 2015
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das
atribuições que lhe confere a legislação em vigor, e de acordo com o disposto no art. 1, do Decreto nº 81, de 16 de
julho de 2013, e em conformidade com o Processo Administrativo nº 7744/2015,
RESOLVE:
EXONERAR, à pedido, FERNANDA FIGUEIREDO DA SILVA BARBOSA, cargo Técnico de Enfermagem 24H,
matrícula n° 11731, estatutária, produzindo efeitos desde 26/06/2015.
Armação dos Búzios, 07 de Julho de 2015.
CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA
Secretário Mun. de Administração
PORTARIA SECAD Nº 206, DE 07 DE JULHO DE 2015
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das
atribuições que lhe confere a legislação em vigor, e de acordo com o disposto no art. 1, do Decreto nº 81, de 16 de
julho de 2013, e em conformidade com o Processo Administrativo nº 7742/2015,
RESOLVE:

17

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das
atribuições que lhe confere a legislação em vigor, e de acordo com o disposto no art. 1, do Decreto nº 81, de 16 de
julho de 2013, e em conformidade com o Processo Administrativo nº 8029/2015,
RESOLVE:
EXONERAR, à pedido, RACHEL GOMES DE OLIVEIRA DIAS, cargo Pedagogo/Supervisão Escolar A5, matrícula
n° 14875, estatutária, produzindo efeitos desde 02/07/2015.
Armação dos Búzios, 07 de Julho de 2015.
CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA
Secretário Mun. de Administração
PORTARIA SECAD Nº 209, DE 07 DE JULHO DE 2015
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso das
atribuições que lhe confere a legislação em vigor, e de acordo com o disposto no art. 1, do Decreto nº 81, de 16 de
julho de 2013, e em conformidade com o Processo Administrativo nº 7962/2015,
RESOLVE:
EXONERAR, à pedido, WELLINGTON AROCA LISBOA, cargo Agente Comunitário de Saúde, matrícula n° 8820,
contrato por prazo indeterminado, produzindo efeitos desde 01/07/2015.
Armação dos Búzios, 07 de Julho de 2015.
CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA
Secretário Mun. de Administração
PORTARIA SECAD Nº 210, DE 07 DE JULHO DE 2015
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso de suas
atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor e, de acordo com o disposto no art. 1º, do Decreto nº 81, de
16 de julho de 2013, c/c a Lei nº 661, de 25/6/2008 e, conforme o disposto no Processo Administrativo nº 8013 /2015,
RESOLVE:
CONCEDER, com efeito desde 07 de Abril de 2015, LICENÇA MATERNIDADE à Servidora BIANCA ROCHA
BRIGIDO , cargo Professor II - Geografia, estatutária, matrícula nº 14246, pelo período de 07/04/2015 a 03/10/2015.
Armação dos Búzios, 07 de Julho de 2015.
CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA
Secretário Mun. de Administração
PORTARIA SECAD Nº 211, DE 07 DE JULHO DE 2015
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no uso de
suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor e, de acordo com o disposto no art. 1º, do Decreto nº
81, de 16 de julho de 2013, c/c a Lei nº 661, de 25/6/2008 e, conforme o disposto no Processo Administrativo nº
8035 /2015,
RESOLVE:
CONCEDER, com efeito desde 30 de Junho de 2015, LICENÇA MATERNIDADE à Servidora RAQUEL MONTEIRO
CONDÉ , cargo Professor IA6.1, estatutária, matrícula nº 5847, pelo período de 30/06/2015 a 26/12/2015.
Armação dos Búzios, 07 de Julho de 2015.
CARLOS ALBERTO NOGUEIRA DA SILVA
Secretário Mun. de Administração
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