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EDUCAÇÃO E ESCOLA DO FUTURO 

 AÇÃO PROGRAMADA META / 2006 UNIDADE DE 
MEDIDA 

1. Escola do Futuro 

1. Construção de  uma Escola do Futuro 
2. Transformação de 2 escolas em Escolas do 

Futuro 
 

Escola 
construída e 
aparelhada 

2. Reforma e ampliação das Unidades escolares 

1. Reformar 10 UE’s 
2. Reformar  as creches municipais 
3. Garantir infra-estrutura mínima em  metade das 

escolas, como biblioteca e espaços de lazer. 
 

Unidades 
escolares 

reformadas e 
ampliadas 

3. 
Aumento de vagas em unidades escolares 
 
 
 

1-Garantir vagas nas escolas municipais a todas  as 
crianças que estudam em escolas particulares 
subvencionadas 

Crianças 
matriculadas 

4. Melhoria da qualidade da educação 

1. Produzir material impresso de apoio pedagógico 
para professores nas áreas de alfabetização, 
matemática e leitura. 

2. Produzir material impresso de apoio pedagógico 
para professores nas diversas áreas de 
conhecimento. 

3. Assegurar condições para encontro pedagógicos 
regulares nas UE’s 

4. Assegurar apoio pedagógico aos alunos em 
dificuldade e/ou atraso de aprendizagem. 

5. Ampliação do horário de permanência dos 
alunos na escola 

6. Reuniões frequentes 
7. Ampliar o número de Salas de Recursos 
8. Assegurar material permanente, didático-

pedagógico e de consumo nas Escolas de 
Ensino Fundamental, de Educação Infantil e na 
SEMED 

Avaliação do 
desempenho 

de professores 
e alunos 
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9. Formação de professores especialistas para a 
implementação e manutenção do acesso às 
novas tecnologias 

10. Continuidade ao Programa de Combate a 
Evasão Escolar (PROCEE), da SEMED/ 
Ministério Público/Conselhos Tutelares 

11. Aquisição progressiva de kit tecnológico para 
as escolas: Televisão, Vídeo Cassete, DVD, 
Antena Parabólica, Receptor, Fitas de Vídeo. 

12. Articular o trabalho da coordenação de 
multimeios com as unidades escolares 

13. Integrar o aluno PNEE com o aluno do ensino 
regular. 

14. Criação de um Centro de Avaliação dos alunos 
Portadores de Necessidades Educativas 
Especiais 

15. Assegurar apoio pedagógico e formação aos 
professores que atuam em turmas com alunos 
Portadores de Necessidades Educativas 
Especiais incluídos 

5. Modernização administrativa da Educação 

1. Informatização progressiva  das unidades 
escolares 

2. Formação de pessoal para a organização e a 
transmissão de dados na SEMED e nas UE’s. 

3. Reestruturação do Arquivo da SEMED 
4. Regularização e ampliação do almoxarifado da 

SEMED 
5. Reestruturação do organograma da SEMED e 

das UE’s 
6. Aquisição e manutenção de máquinas 

copiadoras 
7. Reestruturação do sistema telefônico da 

SEMED 
 
8. Assegurar a prestação de serviços em geral nas 

SEMED 
Informatizada 
reestruturada
Aquisição de 
copiadoras 
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escolas 
9. Aperfeiçoar o controle administrativo 
 

6. Democratização da matrícula 

1. Informatizar e centralizar o atendimento e a 
distribuição de vagas nas escolas 

2. Dar publicidade ao processo de matrícula  
3. Ampliar o n. de matrículas de crianças pequenas 

N. de 
matrículas 
ampliadas 

7. Formação continuada dos professores 

1. Realizar formação de pelo menos 50% dos 
professores da rede 

2. Desenvolver cursos de formação para os 
professores da Educação Infantil 

3. Desenvolver formação para todos os 
professores que atuam na Escola de Educação 
Especial Paul Harris e nas salas de recursos 

4. Desenvolver formação de professores nas 
diversas áreas de conhecimento.  

Capacitação 
de professores 

8. Concurso Público 
1. Realizar concurso para funções extra-classe, 

supervisor de merenda, monitores de creches, 
digitadores e auxiliares administrativos 

Concurso 
realizado 

9. Ampliação da oferta de Educação Infantil 1. Criação de Centros de Educação Infantil 
2. Municipalização das Creches Comunitárias 

Criar novas 
creches 

10. 

Transformação das Escolas em Centro de Referência 
Pública nos bairros 
 
 
 
 

1. Continuidade e ampliação da Unidades 
Escolares participantes do Escola Aberta 

2. Assegurar a infra-estrutura necessária à inserção 
da informática no contexto educativo das 
escolas municipais 

3. Dar seqüência ao Programa Coleta Legal 
(SEMED, EMLURB, SETRAB, COOP 
VITÓRIA 

4. Estruturar e desenvolver o Programa de 
Informação Profissional Básico 

5. Criação dos Tele Centros nas Escolas em 
articulação com a Coordenadoria de 
Desenvolvimento Social. 

Escolas como 
centro de 
referência 
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6. Realizar, em conjunto com outras organizações 
da sociedade, a Semana do Portador de 
Necessidades Educativas Especiais 

11. 
 
Apoio aos alunos do Ensino Fundamental e da Educação 
Infantil 

1.  
1-Aquisição de kit escolar: cadernos, lápis, 
borrachas, canetas, lápis de cor, tesoura, réguas, 
apontadores, cadernos de desenho, mochilas. 
2. Reestruturar e assegurar Transporte Escolar 
3. Capacitar todas as Unidades Escolares para a 

confecção da merenda. 
4. Promover a descentralização de merenda 

escolar, buscando gradativamente o fim da 
terceirização. 

 
Material 
escolar 

comprado, 
merenda 

distribuída 

12. Valorização do Magistério Público Municipal 

1. Aumento salarial para os profissionais da 
educação de acordo com a capacidade de 
pagamento da Prefeitura 

2. Continuidade ao Regime temporário de Dobras 
de Carga Horária 

1. Realização do Concurso de Remoção 
4. Revisão do Plano de Carreira 
5. Garantir Tempo para estudos aos profissionais 

da educação 
6. Revisar o Estatuto do Magistério e a legislação 

de benefícios dos educadores  

Melhoria das 
condições do 
magistério 

13. Implantação de Projetos pedagógicos com a participação 
das comunidades 

Escola Aberta 

Educação Ambiental 

Educação de Transito 

“ Projeto Leitura” 

Saúde Bucal 
Alfabetização, Leitura e Matemática 

Projetos 
implantados 
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