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A

proposta do PNE aprovado em 2014 terá vigência
por 10 anos, para tanto foram fixadas 20 metas e
estratégias indispensáveis a sua concretização. A
formação dessas metas e estratégias permitirá que a sociedade tenha clareza das reivindicações a serem apostadas ao poder público. A fim de que o PNE não seja tão
somente uma carta de boas intenções, sem a capacidade
de mobilizar a sociedade pela qualidade na educação, é
necessária a associação das metas às estratégias para sua
efetivação, no âmbito federal, estadual e municipal em regime de colaboração.
Nele consta não somente as estratégias que orientam a
atuação do poder público, mas reitera a participação e engajamento de toda a sociedade, dando margem inclusive
à expansão das parcerias público-privadas.
Ao estabelecer metas, o governo leva em consideração as
principais demandas da sociedade, os indicadores atuais
e as tendências de crescimento das diversas etapas e níveis de educação, assim como uma projeção responsável
do investimento público na educação.
Considerando a aprovação PNE como a marca de um novo
capítulo na história da destruição da educação pública,
inaugurando assim um período de mercantilização sem
precedentes da educação brasileira, abordaremos críticas
e adequações ao PNE, bem como as Metas e Estratégias
norteadoras.
META 1 A 3
1 - Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de
idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches
de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência
deste PNE.
2 - Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos
para toda a população de 6(seis) a 14 (quatorze) anos e
garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento)
dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada,
até o último ano de vigência deste PNE.
3 - 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).

Considerações
O fim das listas de espera deverá se dar mediante o atendimento exclusivo nas unidades públicas da RME, estabelecendo o fim das parceria com ONGs e instituições
privadas, com a garantia do acesso e permanência do
aluno ao ensino público, gratuito e de qualidade.
Para tanto, há necessidade da ampliação da rede com a
construção de novas unidades garantindo espaços adequados e diferenciados ao atendimento na Ed. Infantil e
Fundamental, como: parque, biblioteca, brinquedoteca,
sala de multimídia, salas informatizadas, laboratórios de
ciências, auditório, refeitório, espaços para expressão
corporal, entre outros.
Devemos ressaltar o compromisso com a garantia do número de crianças na educação infantil por grupo de acordo com a Resolução 001/2009 do CME e a contratação
de professores efetivos via concurso público.
Que haja redução significativa e progressiva do número
de alunos por turma no ensino fundamental até o fim
da vigência do plano e discussão da resolução 002/2010.
Que ocorra a contratação de professores efetivos via
concurso público.
ESTRATÉGIA 3.1
institucionalizar programa nacional de renovação do ensino médio, a fim de incentivar práticas pedagógicas com
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 de material didático específico, a
formação continuada de professores e a articulação com
instituições acadêmicas, esportivas e culturais;
Considerações
Destacamos a importância de uma perspectiva interdisciplinar, desde que garanta a efetivação do currículo das
disciplinas específicas e contemple a temática transversal, com garantir a contratação de professores efetivos
via concurso público para as áreas específicas. Garantir
a ampliação e aparelhamento contínuo dos laboratórios
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de ciências e salas informatizadas, bem como a participação dos professores na aquisição de materiais didático-pedagógicos bem como formação continuada por
formadores de instituições públicas.
META 4
Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos comdeficiência, 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,
Considerações
Que a garantia ao atendimento especializado ocorra de
0 a 17 anos, com a ampliação do número de salas multifuncionais e a garantia de professor auxiliar de educação
especial para todos os alunos com deficiência, durante
todo o período de permanência na escola. Que ocorra a
garantia de formação continuada e adequada às especificidades da função e dos casos específicos.
ESTRATÉGIAS – 4.7,4.14, 4.17 e 4.18
4.7- garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua
Brasileira de Sinais (Libras) como primeira língua (…)
4.14- definir, no segundo ano de vigência deste PNE, 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 ou
superdotação;
4.17- 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 das pessoas
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação matriculadas nas redes públicas de ensino;
4.18(…) [PPPs] visando a ampliar a oferta de formação
continuada e a produção de material didático acessível,
assim como os serviços de acessibilidade (…).
Considerações
Que ocorra avaliação e supervisão realizada pela comunidade educativa, tendo como eixo central a proposta curricular da RME e do PPP de cada unidade;
Que no processo de avaliação sejam levados em consideração os recursos disponíveis e as condições de trabalho,
além das especificidades da comunidade na qual está
inserida. Quanto às parecerias, que sejam realizadas somente com instituições públicas.
META 5 E ESTRATÉGIA 5.2
5 - Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até os 8
(oito) anos de idade, durante os primeiros 5 (cinco) anos
de vigência do PNE; no máximo, até os 7 (sete) anos de
idade, do sexto ao nono ano de vigência do PNE; e até o

final dos 6 (seis) anos de idade, a partir do décimo ano de
vigência do PNE.
5.2 - instituir instrumentos de avaliação nacional periódicos e específicos para aferir a alfabetização das crianças,
aplicados a cada ano, bem como estimular os sistemas de
ensino e as escolas a criarem os respectivos instrumentos
de avaliação e monitoramento, implementando medidas
pedagógicas para alfabetizar todos os alunos até o final do
terceiro ano do ensino fundamental;
Considerações
Que a avaliação seja um processo contínuo no ensino
aprendizagem, a partir de instrumentos construídos
pela comunidade escolar, levando em consideração a
realidade local; somos contra os instrumentos externos
que venham a aferir o processo ensino aprendizagem,
tais como: Provinha Brasil e Provinha Floripa.
Que sejam garantidos tempo e condições adequadas
para o planejamento individual e coletivo dos professores; bem como a redução significativa do número de
alunos por turmas, e que o apoio pedagógico aconteça
desde o primeiro ano do ensino fundamental.
META 6 E ESTRATÉGIAS 6.1, 6.5 E 6.6.
6 - 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
alunos da educação básica.
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 dos alunos 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;
6.5- estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação
da jornada escolar de alunos matriculados nas escolas da
rede pública de educação básica por parte das entidades
privadas de serviço social vinculadas ao sistema sindical,
de forma concomitante e em articulação 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 das
escolas da rede pública de educação básica, de forma concomitante e em articulação com a rede pública de ensino;
Considerações
Que se efetive a Educação integral, com a ampliação,
qualificação e construção de novas unidades públicas
de ensino, com a contratação de professores efetivos via
concurso público; que tenha a garantia da Educação integral sob a responsabilidade do poder público municipal.
Somos contrários ao programa Mais Educação, como
medida de ampliação ao acesso e permanência do aluno
na escola. Que tenha a garantia de extensão do currículo
da educação integral, garantindo acesso aos conteúdos
do ano ao qual está matriculado.
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Que haja comprometimento por parte do poder público
municipal na oferta da educação integral, com parcerias
somente com instituições públicas.
META 7 E ESTRATÉGIA 7.36.
7 - Fomentar a qualidade da educação básica em todas as
etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e
da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias
nacionais para o Ideb: (…)
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.
Considerações
Que não ocorram medidas de cunho meritocráticos, que
não haja o uso do Ideb como norteador das políticas
públicas educacionais, bem como o ranqueamento das
unidades por parte de instrumentos de aferição. Que os
recursos destinados às unidades ocorram independentes do Ideb.
Que haja investimentos que oportunizem melhorias nas
condições de trabalho, infraestrutura e carreira dos profissionais, visando a qualificação da educação pública,
sem distinção.
META 8 A 10 E ESTRATÉGIA 8.4.
Metas de 8 a 10 - pretendem elevar a escolaridade média
da população de 18 a 29 anos bem como erradicar o analfabetismo, fortalecendo a estratégia política das parcerias
público-privadas (Sistema S, ONGs, Fundações e outros).
Além de favorecer os interesses financeiros do empresariado, focaliza as exigências de formação do trabalhador
de acordo com as necessidades do capital, reduzindo as
finalidades da educação de jovens e adultos e da educação
profissional à mera instrumentalização de informações.
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;
Considerações
Reiteramos o posicionamento contrário às parcerias público-privadas, reafirmando que a formação tenha um
currículo que garanta o acesso aos conhecimentos historicamente construídos, não somente focado na profissão.
META 11 E ESTRATÉGIAS 11.6 E 11.7.
META 11 - Trata das matrículas da educação profissional
técnica de nível médio, referenciando a gratuidade na expansão das vagas nas instituições privadas por meio do
financiamento estudantil e pelo ensino à distância. Ao
mesmo tempo, permanece a política de expansão precarizada do ensino público via PRONATEC, que viabiliza a
ampliação das vagas sem garantir condições de trabalho
que promova uma educação profissional de qualidade.
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, criando mecanismos que garantam o acompanhamento periódico da evolução da oferta e a transparência
da destinação dos recursos da contribuição compulsória
dessas entidades;
11.7- expandir a oferta de educação profissional técnica de nível médio oferecida em instituições privadas de
educação superior, inclusive por meio de financiamento
estudantil;
Considerações
Que seja realizada a ampliação, porém com as entidades
públicas de ensino.
META 12 E ESTRATÉGIAS 12.1 A 12.4.
12 - 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.
12.1 -otimizar a capacidade instalada da estrutura física e
de recursos humanos das instituições públicas de educação superior, (>>>)
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 (…)
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 para 18 (dezoito), (…)
12.4 - fomentar a oferta de educação superior pública e
gratuita prioritariamente para a formação de professores
para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e
matemática, bem como para atender ao déficit de profissionais em áreas específicas;
Considerações
Que a formação ocorra prioritariamente em cursos de
instituições públicas; com o fortalecimento da assistência estudantil, bem como a ampliação de bolsas financiadas por CNPq e CAPES; devendo fomentar a oferta de
educação pública e gratuita de nível superior; oportunizando e estimulando a formação presencial de professores para educação básica. Que ocorra a ampliação do
número de universidade públicas; bem como a abertura
de concurso público para preenchimento e integralização do quadro profissional.
ESTRATÉGIAS 13.4 E 13.6
13.4 - promover a melhoria da qualidade dos cursos de
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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 qualificações necessárias a conduzir o processo pedagógico de seus futuros alunos, 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;
13.6 - substituir o Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes (Enade) aplicado ao final do primeiro ano do
curso de graduação pelo Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem), a fim de apurar o valor agregado dos cursos de
graduação;
Considerações
Que tenha a garantia de cursos presenciais de pedagogia e licenciaturas; que ocorra a reestruturação curricular dos cursos citados, permitindo uma formação mais
aprofundada e próxima da prática docente. Que as avaliações dos cursos superiores levem em consideração os
investimentos nas condições de trabalho, os recursos
materiais, físicos, visando a ampliação dos mesmos e
melhorias na qualidade do ensino.
ESTRATÉGIA 14.4
14.4 - expandir a oferta de cursos de pós graduaçãostricto
sensu, utilizando inclusive metodologias, recursos e tecnologias de educação à distância;
Considerações
Deve-se ter a preocupação de não somente quantificar,
mas qualificar a expansão de vagas nas instituições públicas de ensino.
METAS 15 E 16 E ESTRATÉGIAS 15.14 e 16.4.
15 e 16 - se dedicam à formação de professores;
15.14 - 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;
16.4) ampliar e consolidar portal eletrônico para subsidiar
a atuação dos professores da educação básica, disponibilizando gratuitamente materiais didáticos e pedagógicos
suplementares, inclusive aqueles com formato acessível;
Considerações
Que não sejam realizados cursos de aceleração, mas que
as graduações contemplem o currículo pleno da habilitação tradicional; que haja formação igualitária para todos os docentes, visando a qualificação profissional e a
carreira.
Que os materiais sejam construídos a partir das discussões e necessidades de cada área, respeitando as especificidades pedagógicas; que sua construção e entrega seja
realizada de forma ágil, com financiamento público para
instituições públicas. Que não tenha repasse de recursos
para a iniciativa privada.

METAS 17 E 18 E ESTRATÉGIA 18.2
17 e 18 - tratam da valorização do profissional da educação.
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 este período, curso de aprofundamento de estudos na área de atuação do professor, com destaque para os conteúdos a serem ensinados e as metodologias de ensino de cada disciplina.
Considerações
Que ocorra a valorização do profissional da educação
conforme plano de cargos, carreira e salários, com o
cumprimento da lei do piso nacional do magistério; avaliação do profissional em estágio probatório conforme
estatuto e ampliação de investimentos na formação continuada, sem parceria público-privada.
METAS 19 E ESTRATÉGIA 19.8
19 - trata da gestão democrática.
19.8 - desenvolver programas de formação de diretores e
gestores escolares, bem como aplicar prova nacional específica, a fim de subsidiar a definição de critérios objetivos para o provimento dos cargos, cujos resultados possam ser utilizados por adesão.
Considerações
Que tenha garantia das eleições diretas para diretores,
com formação para diretores nas instituições públicas.
Que o projeto de gestão seja construído democraticamente, com a participação de toda comunidade escolar.
Que haja avaliação contínua do projeto de gestão por
parte da comunidade escolar, com instrumentos construídos pelos próprios agentes envolvidos, levando em
consideração a especificidade de cada local.
META 20
20 - Ampliar o investimento público em educação pública
de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por
cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País no 5o (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente
a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio.
Considerações
Que haja investimento, a partir do primeiro ano, de 10%
do PIB para a Educação Pública, com o fortalecimento
significativo da carreira do magistério no ensino básico,
bem como ampliação do tempo destinado ao planejamento do professor. Que ocorra redução significativa do
número de alunos atendidos por professor; que tenha
a construção, ampliação e qualificação dos espaços escolares, garantindo plenas condições para o ensino de
qualidade.
Ressaltamos que, somente a educação pública deve ser
mantida com recursos públicos.

