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APRESENTAÇÃO 

 

Plano de Ação Estratégico - PAE é originado de um sonho da administração atual e de todos que acreditam na 

urgência de mudança de um fazer educacional novo, moderno e buscam no planejamento, em todos os níveis, o elemento de 

integração entre o pensamento pessoal e a concretização das demandas coletivas, tendo como linha de atuação a 

disseminação do conhecimento adquirido nos tantos embates setoriais. 

Plano de Ação Estratégico - PAE é um dos recursos de acompanhamento e fiscalização que vai concretizar a 

execução das ações do Precatório do FUNDEF - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Esse 

programa foi criado em 1996 e durou até 2006 quando foi substituído pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Básica - FUNDEB. A sua aplicação era especificamente na educação do Ensino Fundamental. De acordo com os municípios, 

o repasse durante o programa foi inferior ao que teria sido acordado. Isso ocorreu por uma diferença no cálculo do valor a ser 

repassado, então os municípios alegaram que a divisão deveria ser feita com base em todos os alunos do país. Assim o valor 

mínimo por estudante seria único e igual para todos, já para o governo federal, a receita da educação deveria ser dividida 

pelo número de alunos matriculados no ano anterior. O Fundo então complementaria a diferença entre esse valor mínimo e o 

que os estados e municípios poderiam pagar. 

Explicando os Precatórios do FUNDEF. Algumas prefeituras, então, resolveram impetrar uma ação contra o 

Governo Federal solicitando a diferença de repasse das verbas. Com isso iniciou-se uma batalha jurídica que durou cerca de 

10 anos, desde o final do programa até a decisão final. Em 30 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal - STF 

entendeu da mesma forma que os municípios, e decidiu que a União deveria indenizar os estados e municípios prejudicados. 

E será pago em Precatórios. 

http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=354959
http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=354959
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Plano de Ação Estratégico - PAE foi elaborado sob a orientação legal e jurídica dos acórdãos nº 1824/2017, 

ratificado pelo acórdão 1962/2017 e obedecendo ao Ofício-Circular FNDE-TCU nº 5/2017/CGFSE/DIGEF-FNDE, o Acordão 

do Tribunal de Contas da União TC nº 020.079/2018-4 em que os ministros (juízes) do caso decidiram: “9.2.1, além de não 

estarem submetidos à subvinculação de 60%, prevista no artigo 22 da Lei 11.494/2007, consoante o subitem 9.2.1.2, Acordão 

1962/2017 – Plenário. Não podem ser utilizados para pagamentos de rateios, abonos indenizatórios, passivos trabalhistas ou 

previdenciários, renumerações ordinárias , ou de outras denominações de mesma natureza, aos profissionais da educação” e 

o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta TAC- do Ministério Público Estadual - MPE e Ministério Público 

Federal – MPF. 

Afirmo que a melhoria da qualidade da Educação está diretamente vinculada ao cumprimento de metas traçadas 

pelos gestores públicos nos diversos planos governamentais. Em especial, no Plano Municipal de Educação - PME, por ser 

este o detalhamento rigoroso dos compromissos assumidos pelos governantes, democraticamente eleitos. 

Este documento apresenta o processo de formação e aplicação do Plano de Ação Estratégico – Precatórios 

FUNDEF para 2018 a 2020, com metodologia voltada a definição de indicadores de desenvolvimento das ações educacionais 

aqui planejadas. A configuração ora apresentada é decorrente de uma composição de cenários identificados neste momento. 

Entretanto, face a dinâmica que envolve as relações intra e inter organizacionais, acentuada com as mudanças educacionais, 

sociais, econômicas e políticas que definem o ambiente em que a organização desenvolve suas atividades, à medida que se 

modificam estas condições externas e internas que sobre o plano influem, torna-se indispensável sua oportuna adequação e 

aprimoramento, com o intuito de serem redirecionadas Metas, Objetivos e Ações. 
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Dante das inúmeras dificuldades, não basta apenas o ato de discutir, planejar e aguardar faz-se necessário que 

cada um de nós compreenda sua função e importância dentro deste grande projeto de oferta universal da Educação Básica 

de qualidade para todos e, em pequenas ações, tome para si a responsabilidade de concretizar a tão esperada mudança. 

Confiante de que todos aqueles que se dispusera a elaborar esse instrumento, agora, possam se dispor a 

concretizar o sonho. 
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1 DEFINIÇÃO 

 

O Plano de Ação Estratégico – PAE da Secretaria Municipal de Educação de Tutoia, foi elaborado a partir de 

demanda levantado pelos diversos setores das diretorias, coordenações e unidades de ensino que compõem a estrutura 

administrativa desta secretaria, o que traduz o esforço coletivo para cumprir as metas e os objetivos estratégicos 

estabelecidos no Plano Municipal de Educação – PME (2015 – 2025), na Proposta de Governo (2017 a 2020), Políticas 

Educacionais da Secretaria Municipal de Educação de Tutoia e Proposta Orçamentária Anual – 2019, a partir da proposição 

de ações pedagógicas, de gestão administrativa, de infraestrutura e suporte, voltada para melhoria da qualidade Educação 

pública ofertada a comunidade de Tutoia. 

A elaboração do PAE ocorreu com a participação efetiva de todos os setores da Secretaria Municipal de Educação 

por meio das ferramentas de coleta de dados do Censo Escolar e a participação efetiva dos gestores escolares com seus 

levantamentos das necessidades e demandas reais a partir do Projeto Político Pedagógico - PPP e plano de ação das 

escolas. Fez-se necessário à construção do documento, um exercício de reflexão sobre os cenários educacionais locais, 

avaliando os pontos fortes e fracos do sistema, considerando os fatores de influência internos e externos, criteriosa análise 

dos marcos críticos da educação de Tutoia, das limitações orçamentárias anuais, da redução de alguns índices como o da 

repetência, da evasão escolar, defasagem idade/serie, melhorando o desempenho escolar dos alunos, com vistas a 

apresentação de propostas de ações que desencadearão melhorias dos serviços educacionais ofertados pela Secretaria 

Municipal de Educação de Tutoia. 

9 
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O formato do PAE de 2018 a 2020 objetiva dar publicidade e transparência às ações propostas por esta Secretaria 

Municipal de Educação, no exercício financeiro de 2019 a 2020 e dar a todos os cidadãos condições de acompanhamento do 

referido plano. 

 

2 MISSÃO, OBJETIVOS E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

A Secretaria Municipal de Educação de Tutoia tem o desafio de promover a educação de qualidade, buscando o 

aperfeiçoamento das relações de ensino e aprendizagem e o aumento da escolaridade da população, com melhores 

condições de ensino e de gestão escolar, por meio do comprometimento da escola com a comunidade e da inovação 

didático-pedagógica, garantindo o aperfeiçoamento do modelo da gestão compartilhada das instituições educacionais, 

otimizando o gerenciamento de informações e infraestrutura de informática e comunicação, simplificando, modernizando e 

racionalizando os processos organizacionais. 

Essa perspectiva educacional é pautada nas ações preconizadas pela proposta de Governo de Tutoia (quadriênio 

2017 a 2020), Plano Municipal de Educação (2015 a 2025) e Políticas Educacionais da Secretaria Municipal de Educação de 

Tutoia, e visando alcance dos objetivos estratégicos de promoção ampliação e equidade de oferta dos níveis e modalidades 

de ensino, visando o atendimento da demanda, regularização o fluxo escolar e ampliação da escolaridade da população de 

Tutoia; promoção da melhoria da qualidade de ensino para a educação integral do educando, seu pleno desenvolvimento 

como pessoa; preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho; com a participação da família e a 

colaboração com a sociedade; implementação de gestão compartilhada com o objetivo de assegurar a execução das políticas 

10 
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educacionais com transparência dos mecanismos administrativos, financeiros e pedagógicos; garantia de autonomia das 

escolas e participação da comunidade escolar; valorização e reestruturação dos planos de carreiros do magistério e apoio à 

educação, bem como a implementação e aperfeiçoamento de mecanismo de gestão desta pasta. 

 

3 ESTRUTURA DO PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO 2018 A 2020 

 

O Plano de Ação Estratégico - PAE é um documento da Secretaria Municipal de Educação - PME que pressupõe 

uma serie de providencias caracterizadas por ações ou programas planejados, com base nos ideais da proposta do Governo 

e o Plano Municipal de Educação, Estes planos estabelecem as diretrizes educacionais para o sistema de ensino de Tutoia,  

espelham o resultado de conquistas históricas, apontam para uma educação compromissada com a universalização e 

democratização da Educação Básica para o exercício da cidadania, buscando sempre, uma eficiente prestação de serviços 

educacionais que primem pela equidade e educação de qualidade. 

O Plano de Ação Estratégico - PAE tem como objetivo nortear e organizar, sistematicamente, o trabalho dos 

diversos setores que compõem esta Secretaria de Educação, seguindo as principais políticas públicas estabelecidas pelo 

governo de Tutoia. As políticas educacionais da Unidade Federativa, por sua vez, sinalizam as metas e os objetivos 

educacionais pretendidos pelo Plano Nacional de Educação (PNE), pelo Plano Estadual de Educação (PEE) e o cumprimento 

do nosso Plano Municipal de Educação (PME). 

A promoção de mudança de paradigmas na educação pública de Tutoia não é uma tarefa fácil, ela requer um 

esforço coletivo para discussão ampla, da concepção de uma sociedade democrática e justa. Este trabalho deve ser pautado 

na discussão, elaboração e execução de um planejamento exequível, reflita de maneira fidedigna os anseios da comunidade 

11 
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escolar. Com base nesta premissa, a realização do planejamento anual e pautado no trabalho com as informações do Censo 

Escolar, ferramenta de coleta de dados, que tem como objetivo de identificar com mais clareza as necessidades pontuais das 

unidades escolares e setores administrativos desta Secretaria de Educação, no âmbito das necessidades de capacitação 

profissional, força de trabalho, saúde do trabalhador, material permanente e de consumo, recursos audiovisuais e 

reprográficos, sala de leitura, atribuições regimentais e de relacionamento entre setores. 

O Planejamento é fundamentado em quatro Eixos Norteadores das ações a serem desenvolvidas na Educação de 

Tutoia, quais sejam: ENSINO, GESTÃO, INFRAESTRUTURA e SUPORTE. Estes Eixos têm vínculos com diferentes Marcos 

Críticos, Objetivos e Metas apontadas nos planos supracitados. 

Os Marcos Críticos representam os pontos críticos identificados como inibidor do desenvolvimento e do sucesso 

do aluno da rede pública de Tutoia, bem como a educação pública de qualidade ofertada à sociedade. O marco crítico está 

diretamente vinculado ao Eixo Norteador das Ações. 

Os Objetivos dizem respeito aos alvos e a direção em que as ações dessa Secretaria de Educação devem ser 

planejadas para os exercícios de 2018 a 2020 e foram extraídos das Propostas de Governo e do Plano Municipal de 

Educação e das políticas Educacionais do Município de Tutoia. 

As Ações a serem executadas, estão intimamente ligadas ao alcance dos objetivos e das metas que serão 

obtidos com a cooperação de cada setor e os resultados esperados são o produto final do trabalho do setor por meio das 

ações desenvolvidas ao longo dos anos de 2018 a 2020. 

 

  

12 
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4 EIXO - ENSINO 
4.1 ETAPA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
 

 
Se as crianças tiverem, de serem vítimas do destino, que jamais sejam de 
nossa omissão ou negligência”.  

(John F. Kennedy) 
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Eixo Norteador 
das Ações 

Marcos Críticos Documento Objetivos 
 
 

4.1 Educação 
Infantil 

4.1.1 Insuficiência de 
oferta de Creche 

PME/PG 

Universalizar o acesso a Educação infantil (0 a 5 anos) com prioridade à pré-escola e 
ampliação da oferta de creches nas regiões mais carentes, e visando fortalecer a 
Educação do Campo em parceria com a sociedade civil, privilegiando as comunidades 
de baixa renda e garantindo assistência educacional às crianças em risco nutricional, 
filhos de mães trabalhadoras.  

0,00 

4.1.2 Limitação de oferta – 
Educação Infantil 

 

PME/PG 
Universalizar a oferta e o atendimento da Educação Infantil e assegurar o acesso e a 
permanência dos alunos a essa etapa de ensino.  

280.000,00 

PME/PG 
Expandir, manter e construir novas escolas de Educação Infantil, ou adaptar prédios 
existentes na rede física para atender as demandas.  

2.802.400,00 

PME/PG 
Priorização da Manutenção da Educação Infantil – proporcionar educação de qualidade 
aos alunos de 0 a 5 anos. 

948.000,00 

PME/PG Ampliar a Ofertar a Educação Infantil, atendendo à demanda do município de Tutoia.  0,00 

PME/PG 
Priorização da oferta e manutenção da Educação Especial – proporcionar educação aos 
alunos portadores de necessidades educacionais especiais, matriculados na Educação 
Infantil da rede pública de ensino. 

0,00 

4.1.3  Evasão 

PME/PG 

Manutenção do Programa Bolsa Família do Governo Federal e Bolsa Escola do 
Governo Estadual – garantir a permanência dos alunos da rede pública de ensino, por 
meio de Bolsa Família, auxilio pecuniário as famílias beneficiadas e distribuição de 
material didático pedagógico e assistência medica odontológica aos alunos da 
Educação Infantil. 

643.651,60 

PME/PG 

Priorização da manutenção da Educação Básica na Etapa Educação Infantil – promover 
ações para melhoria da qualidade do ensino e programar o currículo dos diversos 
cursos identificados pelas demandas do setor de apoio educacional 

84.000,00 

TOTAL 4.758.051,60 
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4.1.1 Marco crítico: Insuficiência da oferta de creche 

Objetivo: Universalizar o acesso a Educação Infantil (0 a 5 anos) com prioridade à pré-escola, ampliando a oferta de creches nas regiões mais carentes, e visando fortalecer a Educação do Campo em 

parceria com a sociedade civil, privilegiando as comunidades de baixa renda e garantindo assistência educacional às crianças em risco nutricional, filhos de mães trabalhadoras. 

Nº Descrição da Ação 
Órgão 

Executor 
PME 

Período de 

execução 

Elemento de 

Despesa 
Programa de trabalho 

Descrição 

recurso 

Custo Total 

0,00 

01 

Adotar e inteirar em regime de colaboração entre os 

setores da educação, Saúde e Assistência Social e as 

organizações da sociedade civil, para ampliação do 

atendimento e oferta de Creches e Pré-Escolar e dar 

garantia de assistência educacional de qualidade 

SEMED 

 
1.7 2019 2020   Profissional  

02 
Avaliação do processo de ampliação de creches dentro de 

um processo de qualidade e acessibilidade, 

SEMED 

 

1.1 

1.3 

2019 
2020   Profissional  

03 

Definir, em regime de colaboração com a União o Estado, 

metas de expansão da rede pública de Educação Infantil, 

seguindo padrão nacional de qualidade compatível com a 

realidade local. 

SEMED  1.5 
2019 

2020 -  Profissional  

04 

Ofertar a Educação Infantil nas comunidades do campo e 

quilombolas mediante o interesse dessas comunidades, 

contemplando os conhecimentos e saberes destes povos, 

populações e respeitando suas diversidades. 

SEMED  1.13 
2019 

2020 -  Profissional  

05 

Apoiar e acompanhar as instituições na elaboração, 

implantação e avaliação de propostas curriculares para 

Educação Infantil que respeitem a cultura quilombola e do 

campo e a diversidade étnica racial, ambiental e de 

gênero, bem como o ritmo, as necessidades e 

especificidades da criança com deficiência, com 

transtornos globais de desenvolvimento ou 

altas/habilidades/ superdotados. 

SEMED  
1.14 

4.0 

2019 
2020 -  Profissional  
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06 

Incluir nos Projetos Políticos Pedagógicos-PPP - 

elaboração de projetos nas escolas de Educação Infantil 

com as propostas curriculares que respeitem a cultura 

quilombola e do campo e a diversidade étnica racial, 

ambiental e de gênero, bem como o ritmo, as 

necessidades e especificidades da criança com 

deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento 

ou altas/habilidades/superdotados. 

SEMED  1.14 
2019 

2020 -  Profissional  

07 
Avaliação do processo de ampliação de creches no 

campo. 
SEMED  

 

2019 2020 -  Profissional  

08 

Acompanhamento da Aquisição e distribuição de gêneros 

alimentícios para atendimento do Educação  Infantil (0 a 5 

anos) de forma a atender as necessidades nutricionais de 

cada faixa etária 

SEMED   
2019 

2020   Profissional  

Total  
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Eixo:  Ensino Etapa Educação Infantil 

4.1.2 Marco crítico - Limitação de oferta – Educação Infantil 

Objetivo: Universalizar a oferta e o atendimento da Educação Infantil e assegurar o acesso e a permanência dos alunos a essa etapa de ensino. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período De 

execução 

Elemento de 

Despesa 
Programa de Trabalho 

Descrição 

Recurso 

Custo Total 

280.000,00 

01 

Garantir a permanência de profissionais com a formação 

mínima em Magistério e ou pedagogia, para educar e 

cuidar das crianças de forma indissociável, conjunta e 

colaborativa. 

SEMED  
1.8 

1.15 
2019 2020   Profissional  

02 

Assegurar o cumprimento da Resolução do Conselho 

Municipal de Educação (Resolução nº 01 de 2015), que 

determina a relação professor aluno no que se refere à 

quantidade de crianças.
 

SEMED  1.8 2019 2020   Profissional  

03 

Realizar 02 - Fóruns Municipais de Educação Infantil 

estimulando a participação em redes de mecanismos de 

articulação, atualização, proposição de políticas e controle 

social. 

SEMED  1,4 2019 2020   
Ed. Infantil 

/FUNDEF 
 

04 

Levantamento dos Espaços adequados para construções 

de instituições de Educação Infantil em conformidade com 

os padrões arquitetônicos do MEC, respeitando as normas 

de acessibilidade, as especificidades geográficas e 

culturais. 

SEMED 
 1.1 

4.0 
2019 2020   Profissional  

05 

Assegurar e adquirir espaços lúdicos de interatividade 

considerando a diversidade étnica, de gênero e sócio 

cultural tais como: Brinquedoteca, Ludoteca e Parques 

Infantis. 

SEMED F 1.2 2019 2020   
Ed. Infantil 

/FUNDEF 
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06 

Garantir que os espaços sejam adequados aos padrões de 

qualidade e acessibilidade e mobiliários em conformidades 

com as especificidades da Educação infantil e padrões do 

MEC. 

SEMED  1.3 2019 2020   Profissional  

07 

Parceria com os órgãos competentes m regime de 

colaboração com a União e o Estado para a ampliação do 

atendimento a Educação Infantil, com construção de 

creches e pré-escolas, fomentando o acesso e a 

permanência. 

SEMED  1.6 2019 2020   Profissional  

08 
Avaliação dos processos de vagas nas escolas da 

Educação Infantil. 
SEMED 

 
1.9 2019 2020   Profissional  

09 

Realizar Chamada publica para matricula das crianças de 0 

a 5 anos, assegurando o controle de frequência em 

parceria com o ministério público e demais instituições 

interessadas. 

SEMED F 1.9 2019 2020   Profissional  

10 

Interação e parceria e favorecimento com os órgãos 

competentes na esfera Estadual e Federal para a 

ampliação do atendimento para educação infantil seguindo 

o padrão nacional de qualidade compatível com a realidade 

local. 

SEMED  
1.1 

1.6 
2019 2020   Profissional  

Total  
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Objetivo: Expandir, manter e construir novas escolas de Educação Infantil, ou adaptar prédios existentes na rede física para atender às demandas. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

execução 

Elemento 

de 

Despesa 

Programa de trabalho Descrição recurso 
Custo Total 

2.802.400,00 

01 

Acompanhamento de projetos relativos às 

construções e reformas de instituições de 

Educação Infantil para que não saia dos padrões 

arquitetônicos do FNDE/MEC 

SEMED  

1.1 

1.3 

1.5 

2019 2020  - Profissional  

02 

Acompanhamentos dos parâmetros básicos de 

infraestrutura estabelecidos pelo MEC para as 

instituições de Educação Infantil. 

SEMED  

1.1 

1.3 

1.6 

2019 2020  - Profissional  

03 

Contratação de empresa especializada em 

recuperação manutenção de equipamentos 

instalados nas escolas de Educação Infantil 

(mobiliários) 

SEMED  1.2 2019 2020   Ed. Infantil /FUNDEF  

04 Construção de uma creche no Polo III SEMED  
1.1 

1.5 
2019 2020   

Ed. Infantil /PAR -Plano 

de ações articuladas 
 

05 Construção da creche – Polo II SEMED  
1,1 

1.5 
2019 2020   

Ed. Infantil /PAR Plano de 

ações articuladas 
 

06 Reforma da creche - Vovó Elza Baquil - Polo I SEMED  
1.1 

1; 5 
2019 2020   Ed. Infantil /FUNDEF  

07 
Reforma da Creche Vovó Ernestina Rocha - 

Povoado Jardim -Polo II 
SEMED  

1.1 

1; 5 
2019 2020   Ed. Infantil /FUNDEF  

08 
Reforma da Creche Vovó Camila de Sena Rocha- 

Povoado Porto de Areia - Polo IV 
SEMED  

1.1 

1; 5 
2019 2020   Ed. Infantil /FUNDEF  
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09 
Reforma do jardim de infância Natacha Barbosa- 

Sede - Polo I 
SEMED  

1,1 

1.5 
2019 2020 44.90.51 12.361.0031.1031.0000 Ed. Infantil /FUNDEF  

10 
Reforma do jardim de infância Gardênia Ribeiro 

Gonçalves- Sede - Polo I 
SEMED  

1.1 

11.5 
2019 2020 44.90.51 12.361.0031.1031.0000 Ed. Infantil /FUNDEF  

11 
Manutenção muros e caixas d água das instituições 

de Educação Infantil. 
SEMED  

1,1 

1.5 
2019 2020 44.90.51 12.361.0031.1031.0000 Ed. Infantil /FUNDEF  

12 

Manutenção das instalações elétricas, hidráulicas, 

sanitárias, eletrônicas das instituições educacionais 

da Educação Infantil. 

SEMED  
1,1 

1.5 
2019 2020 44.90.51 12.361.0031.1031.0000 Ed. Infantil /FUNDEF  

13 
Aquisição de painéis solar para geração de energia 

nas escolas de educação infantil. 
SEMED  

1,1 

1.5 
2019 2020 44.90.51 12.361.0031.1031.0000 Ed. Infantil /FUNDEF  

Total  
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Objetivo: Priorização da manutenção da Educação Infantil – proporcionar educação de qualidade aos alunos de 0 a 5 anos 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

execução 

Elemento de 

Despesa 
Programa de trabalho Descrição recurso 

Custo Total 

948.000,00 

01 

Aquisição de acervo literário necessário à 

atualização de 30 salas de leitura na Educação 

Infantil. 

SEMED  1.2 2019 2020   Ed. Infantil /FUNDEF  

02 
Aquisição de tenda de leitura desmontável com 

acervo literário.  
SEMED F  2019 2020   Ed. Infantil /FUNDEF  

03 

Oficinas para orientação pedagógica aos 

coordenadores de forma individualizada na 

escolha de materiais lúdicos e materiais lúdicos 

da Educação Infantil e também quanto ao 

momento do desenvolvimento da atividade ao 

qual o mesmo servira de apoio no trabalho em 

sala de aula 

SEMED  
1.2 

1,10 
2019 2020   Ed. Infantil /FUNDEF  

04 

Formação inicial e continuada aos professores 

da Educação Infantil e também quanto ao 

momento do desenvolvimento da atividade ao 

qual o mesmo servira de apoio no trabalho em 

sala de aula 

SEMED  
1.2 

1,10 
2019 2020   Ed. Infantil /FUNDEF  

05 

Aquisição da série de títulos de programas 

educativo culturais em educação - afro, em 

mídia de DVD, voltados à Educação Infantil. 

SEMED  1.2 2019 2020   Ed. Infantil /FUNDEF  

06 

Aquisição da série de títulos de programas 

educativo em meio ambiente, em mídia de 

DVD, voltados à educação infantil. 

SEMED  1.2 2019 2020   Ed. Infantil /FUNDEF  

07 
Acompanhamento controle e supervisão, 

bimestral das instituições de Educação Infantil 
SEMED  1.0 2019 2020   Profissional  

08 
Aquisição de material didático pedagógico para 

67 instituições de Educação Infantil. 
SEMED  1.2 2019 2020   Ed. Infantil /FUNDEF  
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09 

Implementação do currículo de Educação 

Infantil nas escolas pública de Tutoia.  Atendo 

a normativa do Conselho Nacional de 

Educação. 

SEMED  1.14 2019 2020   Profissional  

10 

Garantir a presença do interprete de libras em 

todas as escolas de Educação Infantil que 

efetivarem matrícula de alunos surdos. 

SEMED  
1.16 

4.0 
2019 2020   Profissional  

11 

Assegurar a presença do instrutor de libras, do 

professor de Braile sob a orientação da Equipe 

multiprofissional nas escolas de Educação 

Infantil, que matricularem alunos com essas 

especificidades. 

SEMED  
1,16 

4.0 
2019 2020   Profissional  

12 

Disponibilização de Auxiliar de Sala, para 

atuação nas instituições educacionais que 

atendam a faixa etária de 0 a 5 anos de idade. 

Conforme resolução nº 01 /2015 do Conselho 

Municipal de Educação. 

SEMED  1.8 2019 2020   Profissional  

13 

Treinamento dos Auxiliares de Sala que atuam 

nas instituições educacionais que atendam a 

faixa etária de 0 a 5 anos de idade. 

SEMED  
1.8 

1,10 
2019 2020   Ed. Infantil /FUNDEF  

14 

Acompanhamento e avaliação dos trabalhos 

desenvolvidos pelos Auxiliar de Sala que 

atuam de 0 a 5 anos de idade. 

SEMED  
1.0 

1.8 
2019 2020   Profissional  

15 
Implantação do currículo da Educação Infantil 
nas escolas públicas no município de Tutoia. 

SEMED  1.14 2019 2020   Profissional  

Total  
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Objetivo: Ampliar a ofertar da Educação Infantil, atendendo à demanda do município de Tutoia. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

execução 

Elemento de 

Despesa 

Programa de 

trabalho 

Descrição 

recurso 

Custo Total 

0,00 

01 

Deferimento ou indeferimento da ampliação e redução 

de carga horária dos servidores da carreira do 

magistério da Educação Infantil do município de Tutoia. 

SEMED  

1.0 

7.19 

19.0 

2019 2020   Profissional  

02 
Autorização ou não da movimentação dos servidores do 

quadro pessoal da Secretaria Municipal de Educação. 
SEMED  

1.0 

19.4 
2019 2020   Profissional  

03 

Garantir a relação professor /aluno no que se refere à 

quantidade de crianças e profissionais em sala de aula 

na Educação Infantil conforme resolução nº 01/2015 – 

CME. 

SEMED  1.8 2019 2020   Profissional  

Total  
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Objetivo: Priorização da oferta e manutenção da Educação Especial – proporcionar educação aos alunos com necessidade educacionais especiais, matriculados na Educação Infantil da rede 

pública de ensino. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

execução 

Elemento de 

Despesa 

Programa de 

trabalho 
Descrição recurso 

Custo Total 

0,00 

01 

Elaboração e acompanhamento dos projetos de 

capacitação no uso de tecnologias de informação e 

comunicação para professores lotados nas 19 salas 

de recursos multifuncionais que atendam alunos 

portadores de necessidades educacionais especiais 

da Educação Infantil, matriculados na rede pública de 

ensino. 

SEMED 

1.2 

1.14 

4.11 

2019 2020   Profissional  

02 

Solicitação a Secretaria de Obras a inclusão nos 

projetos de construção e reformas das instituições 

públicas de educação infantil, Ensino fundamental de 

espaço físico especifico destinado ao funcionamento 

das salas de recursos. 

SEMED 

1.5 

1.10 

4.13 

2019 2020   Profissional  

03 

Inclusão dos alunos da educação infantil no centro de 

atendimento especializado para aluno com Transtorno 

Global do Desenvolvimento - TGD. 
SEMED 

1.5 

1.14 

4.10 

2019 2020   Profissional  

04 

Ofertas aos professores, capacitações em tecnologia 

assistiva e produção de material didático nas salas de 

recursos. 

SEMED 
1.0 

4.11 
2019 2020   Profissional  

05 

Execução dos convênios firmados entre a Secretaria 

Municipal de Educação e o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação/Ministério da 

Educação para financiar a aquisição de materiais, 

equipamentos e capacitação de servidores, visando 

aprimorar o atendimento aos alunos com 

necessidades educacionais especiais matriculados na 

rede pública de ensino. 

SEMED 
1.14 

4.1 
2019 2020   Profissional  

06 Ofertar a educação especial para os alunos da 
educação infantil nas salas de recursos da rede 
municipal. 

SEMED 1.0 2019 2020   Profissional  
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07 

Acompanhamento dos termos de cooperação técnica 

firmados entre a Secretaria Municipal de Educação de 

Tutoia, outras secretarias e instituições externas que 

desenvolvem atividades voltadas para o atendimento 

aos alunos com necessidades educacionais especiais 

matriculados na rede pública de ensino. 

SEMED 

1; 14 

1. 16 

4.1 

4.4 

2019 2020   Profissional  

08 Alunos especiais da Educação infantil, serão 
assistidos nas salas  de recursos da rede municipal 
de ensino. 

SEMED 1.0 2019 2020   Profissional   

Total  
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Eixo – Ensino Etapa Educação Infantil 

4.1.3 Marco crítico – Evasão – Educação Infantil. 

Objetivo: Manutenção do Programa Bolsa Família do Governo Federal e Bolsa Escola do Governo Estadual – garantir a permanência dos alunos da rede pública de ensino, por meio de Bolsa 

Família e Bolsa escola, auxilio pecuniárias as famílias beneficiadas e distribuição de material didático pedagógico e assistência medica odontológica aos alunos da Educação Infantil. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

execução 

Elemento 

de 

Despesa 

Programa de trabalho Descrição recurso 
Custo Total 

643.651,60 

01 

Parceria com a Secretaria de Saúde, através do 

Programa Saúde na escola e Saúde da Família para 

atendimento médico odontológico e nutricional 

destinado aos alunos da Educação Infantil. 

SEMED 1.7 2019 2020   Profissional  

02 

Aquisição de material escolar e uniforme escolar, 

mochila, tênis e meia destinados aos estudantes da 

Educação Infantil, priorizando os alunos da Bolsa 

Família e Bolsa Escola. 

SEMED 1.7 2019 2020   Ed. Infantil /FUNDEF  

03 

Controle da frequência e desempenho escolar dos 

alunos beneficiários da Bolsa Família e Bolsa Escola 

por meio das informações cadastradas pelas 

instituições educacionais, no modulo operacional do 

programa via web e por meio de documentos 

enviados mensalmente a Secretaria Municipal de 

Educação. 

SEMED 1.7 2019 2020   Profissional  

04 

Encaminhamento dos beneficiários com pendência ou 

suspensões a Coordenação da Bolsa Família e Bolsa 

Escola para realização de visitas. 

SEMED 1.7 2019 2020   Profissional  

04 

Atualização permanente de dados dos beneficiários 

por meio de documentos enviados pelas entidades 

educacionais. 

SEMED 1.7 2019 2020   Profissional  

06 

Controle acompanhamento e avaliação da execução 

das atividades de desenvolvimento e manutenção do 

sistema informatizado do programa Bolsa Família e 

Bolsa Escola. 

SEMED 1.7 2019 2020   Profissional  

07 

Controle da frequência dos alunos por meio de banco 

de dados via web e documentos enviados pelas 

escolas. 

SEMED 1.7 2019 2020   Profissional  

Total  
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Objetivo: Priorização da manutenção da Educação Básica na Etapa Educação Infantil – promover ações para melhoria da qualidade do ensino e implementar o currículo dos diversos cursos 

identificados pelas demandas do setor de apoio educacional. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

execução 

E. 

Despesa 

Programa 

de trabalho 

Descrição 

recurso 

Custo Total 

84.000.00 

01 

Inserir os alunos da Educação Infantil no projeto voltado à musica, com o 

oferecimento de cursos nas modalidades instrumentais, vocais e teóricas. Teatro e  

robótica  para capacitar  alunos por escolas que estão inseridas no projeto de 

música. 

SEMED 1.17 2019 2020   Profissional  

02 

Ofertar educação infantil nas comunidades do campo e quilombolas mediante o 

interesse dessas comunidades. Contemplando os conhecimentos e saberes 

desses povos e populações respeitando as adversidades. 

SEMED 

1.13 

1,14 

1.17 

8.6 

2019 
2020   Profissional  

03 

Reconhecer as crianças como sujeitas de direito e de cultura com personalidade 

própria, inserindo no processo formativo das crianças (alunos), elementos 

favorecedores da cultura e da paz, do campo artístico e estético, do cuidado com o 

meio ambiente, da solidariedade de e da ética e da justiça. 

SEMED 
1,13 

7,1 

2019 
2020   Profissional  

04 

Implantar em toda a rede municipal de ensino, as Diretrizes Curriculares Nacionais 

de Educação em Direitos Humanos – DCNEDH (Resolução CNE 01/12. Diário 

Oficial da União, Brasília, 31 de maio de 2012, seção 1- p, 48) é o que estabelece 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (resolução nº 02, 

de 15 de Junho de 2012). 

SEMED 
1.13 

7.1 

2019 
2020   Profissional  

05 

Implementar a Lei nº 9.279, de 20 de outubro de 2010, que institui a Política 

Estadual de Educação ambiental, conforme Decreto Estadual de nº 28.549 de 31 

de agosto de 20212, através de Resolução do Conselho municipal de educação. 

CME 

SEMED 
1.0 

7,2 

2019 
2020   Profissional  

06 

Estabelecer parcerias e/ou interfaces, em regime de colaboração com o Estado, e 

com as Secretarias responsáveis pelas políticas públicas das diversidades - 

Secretaria Estadual de Direitos Humanos, Secretaria Estadual de igualdade 

Racial, Secretaria Estadual da Mulher e os órgãos municipais, o saber Secretaria 

Municipal de assistência Social, Secretaria de Saúde, Centro dos Direitos 

humanos, Conselho municipal dos direitos da Criança e do adolescente. 

SEMED 
1.14 

7.3 

2019 
2020   Profissional  

07 

Garantir o transporte escolar, em regime de colaboração com a União e o Estado, 

atendendo aos princípios básicos de segurança exigidos pelo Departamento Nacional 

de Transito (DNT) e as normas de acessibilidades que garantem a segurança das 

crianças com deficiências levando em consideração o tempo de permanência e idade 

mínima dos alunos e assegurando que cada ente assuma suas responsabilidades de 

forma a garantir a escolarização dos alunos oriundos da zona rural. 

SEMED 
1,12 

4.0 

2019 
2020   Profissional  

Total  
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EIXO - ENSINO 

4.2 ETAPA ENSINO FUNDAMETAL 
 

 
 

Igualdade de condições para acesso e permanência na escola; liberdade de aprender, 
ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; pluralismo de 
ideias e concepções pedagógicas; respeito a liberdade e apreço a tolerância; valorização 
do profissional da educação escolar; gestão democrática do ensino público, na forma 
desta lei e da legislação do sistema de ensino; garantia do padrão de qualidade; 
valorização da experiência extracurricular; vinculação entre a educação escolar, o 
trabalho e as práticas sociais. (LDBEN 9.394/96) 
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Eixo Norteador 
das Ações 

Marcos Críticos 

  

 

Documento Objetivos 

4.2 ENSINO 
FUNDAMENTAL 

 

4.2.1 Limitação de oferta 
no Ensino Fundamental 

 

PME/PG 
Universalizar a oferta do Ensino Fundamental e assegurar o acesso e a permanência do 
aluno a essa etapa. 

0,00 

PME/PG 
Priorização da manutenção da Educação Básica – promover ações para melhoria da 
qualidade do ensino e programar o currículo dos diversos cursos identificados pelas 
demandas do setor de apoio educacional. 

65.000,00 

PME/PG Expandir e manter a rede física. 28.393.800,00 

PME/PG 
Ampliar a oferta da educação aos estudantes com necessidades educacionais especiais, 
independentemente da faixa etária.  

0,00 

PME/PG 
Priorização da manutenção da Educação Especial – proporcionar educação aos 
estudantes com necessidades educacionais , matriculados nano Ensino Fundamental da 
rede pública de ensino. 

135.000,00 

4.2.2 Baixo Rendimento 
Escolar no Ensino 

Fundamental 

PME/PG 
Implantar e implementar programas de atendimento pedagógico, destinado alunos 
portadores de dificuldades especificas de aprendizagem. 

88.000,00 

PME/PG 
Manter a universalização da oferta de Ensino Fundamental, garantindo o transporte 
escolar gratuito às crianças da zona rural, para terem acesso, permanência e o sucesso 
de todas as crianças na escola até a conclusão dessa etapa.

 
0,00 

PME/PG Implantar pratica para o ensino de Ciências.  172.000,00 

PME/PG Implantar pratica para o ensino de Língua Portuguesa e Literatura. 110.000,00 

PME/PG Implantar pratica para o ensino de Matemática. 110.000,00 

PME/PG 
Reduzir evasão escolar e aumentar as notas médias do Ensino Fundamental no período 
de quatro anos, construindo uma educação de qualidade aos estudantes do sistema 
publica de educação municipal de Tutoia.  

132.000,00 
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PME/PG 
Priorização da manutenção do Ensino Fundamental – proporcionar educação de 
qualidade aos alunos do ensino fundamental 

144.000,00 

PME/PG 
Manutenção das atividades de Educação Física – Proporcionar a pratica de atividades 
físicas e esportivas, com orientação especializada, gratuita e de qualidade, aos alunos da 
rede pública e à comunidade. 

196.000,00 

4.2.3 Evasão Escolar 
no Ensino Fundamental 

PME/PG 
Implementar os programas permanentes de chamada escolar e de frequência com o 
objetivo de manter todas as crianças na escola (Ensino Fundamental) 

30.000,00 

PME/PG 
Adotar políticas de chamada escolar visando à universalização dessa etapa de ensino 
(Ensino Fundamental)  

0,00 

PME/PG 
Reduzir a evasão escolar e aumentar as notas médias do ensino fundamental no período 
de quatro anos, construindo uma educação de qualidade aos estudantes do sistema 
municipal de ensino de Tutoia – MA.  

40.000,00 

PME/PG 

Manutenção do programa Bolsa Família – garantir a permanência dos alunos da rede 
pública de ensino, por meio de auxílio às famílias beneficiadas,  distribuição de material 
didático pedagógico e assistência médico odontológica aos alunos do Ensino 
Fundamental. 

1.200.000,00 

4.2.4  Repetência no 
Ensino 

Fundamental 
PME/PG 

Manter a universalização do Ensino Fundamental, garantindo não somente o acesso, mas 
também a permanência e o sucesso de todas as crianças na escola até a conclusão 
dessa etapa de ensino.  

109.000,00 

4.2.5 Distorção idade x 
série – no Ensinos 

Fundamental 

PME/PG 
Assegurar a correção do fluxo escolar, por meio de classes de aceleração, visando ao 
sucesso do aluno com a redução das taxas de repetências, de evasão e de abandono na 
etapa do Ensino Fundamental.  

150.000,00 

PME/PG 
Assegurar o atendimento da Educação Básica à população de Tutoia, independentemente 
de faixa etária.  

16.000,00 

PME/PG 
Elaborar e implantar programas de correção de fluxo, reduzindo as taxas de repetência e 
de evasão. Visando ao aumento da produtividade do processo (Ensino Fundamental). 

0,00 

4.2.6 Exclusão Social 
(violência) – Ensino 

Fundamental 
PME/PG 

Implantar política para redução da violência nas instituições e promoção da cultura da paz 
e da ética. 

50.000,00 

TOTAL 31.140.800,00 
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4.2.1 Marco crítico: limitação de oferta no Ensino Fundamental 

Objetivo: Universalizar a oferta do Ensino Fundamental e assegurar o acesso e a permanência do aluno a essa etapa. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 

Elemento de 

Despesa 

Programa de 

trabalho 

Descrição 

recurso 

Custo Total 

0,00 

01 

Realização de concurso para suprimento de cargos do 

quadro de pessoal da Secretaria Municipal de 

Educação na etapa Ensino Fundamental; 

SEMED  Sem  previsão   FPM  

Total  
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Objetivo: Priorização da manutenção da Educação Básica – promover ações para melhoria da qualidade do ensino e implementar o currículo dos diversos cursos identificados pelas demandas do 

setor de apoio educacional 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 

Elemento de 

Despesa 
Programa de trabalho 

Descrição 

recurso 

Custo Total 

65.000,00 

01 

Elaboração de um projeto voltado à música, com o 

oferecimento de cursos nas modalidades 

instrumentais, vocais e teóricas para capacitar 

alunos por Polo. 

SEMED 2.12 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

02 

Elaboração de um projeto voltado ao teatro com o 

oferecimento de oficinas pratica e teóricas para 

capacitar alunos por Polo. 

SEMED 2.12 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

03 

Viabilização da aquisição de equipamentos de 

sustentação logística para a área de suporte técnico, 

sonoro e multimeios na educação. 

SEMED 2,17 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

04 
Capacitação de todos os profissionais envolvidos no 

programa de transporte escolar 
SEMED 

2.11 

2,9 
2019 2020   E. Fund./FUNDEF  
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Objetivo: Expandir e manter a rede física. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 

Elemento 

de. 

Despesa 

Programa de trabalho 
Descrição 

recurso 

Custo Total 

28.383.800,00 

01 

Reforma geral e Ampliação da U.I Professora Maria 

Jose Monteiro - Povoado Pindaíbas; - 2 salas, refeitório 

e acessibilidade; 

SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

02 
Reforma geral e Ampliação da U.I Bernardo Teixeira - 

Povoado Cocal  
SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

03 
Construção da quadra esportiva da U.I Bernardo 

Teixeira - Povoado Cocal 
SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

04 
Construção da quadra esportiva da U.I Francisco 

Leonardo – Povoado Barro Duro  
SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

05 

Reforma geral e Ampliação da U.I Francisco Leonardo 

–– construir salas, acessibilidade e refeitório - Povoado 

Barro Duro. 

SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

06 

Construção da U.I Darcy Vargas nos padrões mínimos 

do FNDE - Povoado Seriema 

 

SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

07 

Reforma da quadra esportiva da U.I Darcy Vargas nos 

padrões mínimos do FNDE Povoado Seriema 

 

SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

08 

Reforma geral e Ampliação da U.I Josécilio Araújo da 

Silva. Construção de salas e acessibilidade. Povoado 

Buritizinho 

SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

09 

Reforma geral e ampliação da U.I Joaquim do Carmo 

Construção de salas e acessibilidade Povoado Riacho 

do Meio do Carmo. 

SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

10 
Construção da quadra esportiva da U.I Joaquim do 

Carmo Povoado Riacho do Meio do Carmo 
SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  
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11 

Reforma geral e Ampliação da U.I Antônio Jose Neves 

Rodrigues, - construir salas e acessibilidade Povoado 

Jardim 

SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

12 
Reforma da quadra esportiva da U.I Antônio Jose 

Neves Rodrigues, Povoado Jardim- 
SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

13 

Construção da U.I Antônio Alves da Costa , construção 

de salas e acessibilidade Povoado Santana dos 

Carvalhos 

SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

14 
Construção da quadra esportiva da U.I Antônio Alves da 

Costa   Povoado Santana dos Carvalhos 
SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

15 

Reforma geral e Ampliação da U.I Florisbela 

Damasceno Chaves construção de salas, 

acessibilidade e refeitório. Povoado Taboal.   

SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

16 

Reforma geral e Ampliação da U.I Padre José Anchieta                     

– construção salas, acessibilidade e refeitório. Povoado 

Passagem dos Bois 

SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

17 
Construção da quadra esportiva de pequeno porte  da 

U.I Padre José Anchieta - Povoado Passagem dos Bois 
SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

18 

Construção de quadra poliesportiva da U.I Vicente 

Fonseca Povoado São Bento – Construção de salas, 

acessibilidade e refeitório,  

SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

19 
Reforma e ampliação da U.I Gonçalves dias Povoado 

Arpoador. 
SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

20 

Reforma geral e Ampliação da U.I Nossa Senhora de 

Nazaré – construir 05 salas, acessibilidade e refeitório. 

Barra Sede 

SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

21 
Reforma geral e Ampliação da U.I São Judas Tadeu - 

Praça da Matriz - Sede  
SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

22 
Reforma da quadra esportiva da U.I São Judas Tadeu - 

Praça da Matriz Sede 
SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  
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23 

Reforma geral e ampliação U.I Darcy Ribeiro: 

construção de salas, energia solar e construção de uma 

garagem para ônibus escolares. Auditório, 

acessibilidade; (escola no padrão FNDE) – Povoado 

Bom Gosto 

 2.0 2019 2020  
 E. Fund./FUNDEF 

  
 

 

24 
Construção da quadra esportiva da U.I Darcy Ribeiro – 

Povoado Bom Gosto 
SEMED 2.0 2019 2020  

 E. Fund./FUNDEF 
  

 

 

25 

Reforma geral da U.I. Clodoaldo Cardoso – reforma, 

ampliação e acessibilidade/para receber os estudantes 

da U.I. São Bernardo -  povoado Barro Duro. 

SEMED 2.0 2019 2020  
 E. Fund./FUNDEF 

  
 

 

26 

Reforma geral U.I Hélio Maranhão e acessibilidade - 

Povoado  Paxicá 

 

SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

27 
Reforma geral e ampliação da U.I. José Henrique de 

Oliveira. e acessibilidade-  Povoado - Porto de Areia 
SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

28 
Reforma geral e Ampliação da U.I. Castelo Branco  - 

acessibilidade – Sede 
SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

29 
Construção da Colégio Almeida Galhardo –  e 

acessibilidade - Sede 
SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

30 
Reforma geral e Ampliação U.I. Dr. Cunha Machado – 

Povoado Bom Gosto 
SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

31 
Reforma geral e Ampliação U.I. Monsenhor Pedro 

Santos – Povoado Baixão do Murici 
SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

32 
Construção da quadra esportiva da U.I. Monsenhor 

Pedro Santos – Povoado Baixão do Murici 
SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

33 
Reforma geral e ampliação Unidade Escolar O 

Cajuzinho - acessibilidade e refeitório - Bairro Cajueiro 
SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

34 

Reforma geral e Ampliação U.I. Santa Clara 

acessibilidade e refeitório e construção de quadra sem 

coberta - Povoado Santa Clara. 

SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

35 

Reforma geral e ampliação U.I. Afonso Pena 

acessibilidade e refeitório - Povoado Lagoinha e 

Construção de quadra sem coberta.  

SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

36 
Reforma geral e ampliação U.I. Clementino Ramos 

acessibilidade e refeitório, - Povoado Tutoia Velha 
SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

37 
Reforma geral e ampliação U.I. Expedito Baquil 

acessibilidade e refeitório - Povoado Comum 
SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  
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38 
Construção da U.I. São Benedito e quadra sem coberta 

- acessibilidade e refeitório, - Povoado São Benedito. 
SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

39 
Reforma geral e ampliação U.I. São Jose acessibilidade 

e refeitório, bairro São José. 
SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

40 

Reforma geral e ampliação da U.I. de São Jose de 

Ribamar acessibilidade e refeitório - Povoado Alto 

Alegre 

SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

41 
Reforma geral e ampliação Unidade Alfredo Ferreira de 

Araújo acessibilidade e refeitório, - Povoado Belém. 
SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

42 
Reforma geral e ampliação U.I. Djalma Cunha Machado 

acessibilidade e refeitório, - Povoado Baixão do Romão. 
SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

43 
Reforma geral e ampliação U.I. Vieira Barroso 

acessibilidade e refeitório - Povoado Surrão. 
SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

44 
Reforma geral e ampliação U.I. Vitorino Ramos 

acessibilidade e refeitório, - Povoado Itaperinha 
SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

45 
Reforma geral da U.I. Nemésio Neves  acessibilidade e 

refeitório, - Sede 
SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

46 
Reforma geral da U.I. Lucia Brandão acessibilidade e 

refeitório, - Povoado Porto de Areia  
SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

47 
Construção da quadra esportiva da U.I. Lucia Brandão 

– Povoado Porto de Areia 
SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

48 
Reforma geral da U.I. José Ramos acessibilidade e 

refeitório, - Bairro Paxicá  
SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

 
Reforma da U.I Gonçalves Dias – acessibilidade  - 

Povoado Arpoador  
SEMED 2.0 2019 2019   E. Fund./FUNDEF  

 
Construção de uma quadra esportiva U.I Gonçalves 

Dias – Povoado Arpoador  
SEMED 2.0 2019 2019   E. Fund./FUNDEF  

49 Reforma da Secretaria Municipal de Educação. SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

50 
Adquirir painéis solar para as escolas do Ensino 

Fundamental e órgãos da SEMED. 
SEMED 2.0 2019 2019   E. Fund./FUNDEF  

Total  
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Objetivo: Ampliar a oferta da educação aos estudantes com necessidades educacionais especiais, independentemente da faixa etária.. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 

Elemento 

de 

Despesa 

Programa de 

trabalho 
Descrição recurso 

Custo Total 

0,00 

01 

Reativar nas instituições de ensino, as atuais 19 salas de 

recursos de altas habilidades e superdotados,  integrando-

as na proposta pedagógica das respectivas escolas. 

SEMED 2.13 2019 2020   Profissional  

02 

Aquisição e distribuição de gêneros alimentícios que 

atendam às restrições alimentares de alunos portadores 

de necessidades especiais (diabetes, doença celíaca, 

intolerância a lactose, dificuldades de deglutição e outros), 

independente da faixa etária. 

 

SEMED 
4.0 2019 2020   

PNAE/FPM 

 
 

03 
Planejamento e suporte técnico operacional da 

alimentação escolar 
SEMED 2; 0 2019 2020   Profissional  

Total  
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Objetivo: priorização da manutenção da Educação Especial – proporcionar educação aos estudantes com necessidades educacionais especiais, matriculados no Ensino Fundamental da rede 

pública de ensino. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período De 

Execução 

Elemento 

de. 

Despesa 

Programa de 

trabalho 

Descrição 

recurso 

Custo 

Total 

135.000,00 

01 

Disponibilização de vagas nas salas de Atendimento 

Educacional Especializado-AEE e oficinas pedagógicas para 

estudantes com necessidades educacionais especiais. 

SEMED 
2.13 

4.1 
2019 2020   Profissional  

02 

Solicitação junto a Coordenação de Educação Inclusiva a 

reativação das 19 salas de recursos na estratégia da 

matricula das escolas regulares, integrando-as nas 

propostas pedagógicas das respectivas escolas. 

 

SEMED 

2.13 

4.1 
2019 2020   Profissional  

03 

Elaboração e acompanhamento dos projetos de capacitação 

no uso de tecnologias de informação e comunicação para 

professores lotados nas 19 salas de recursos 

multifuncionais que atendam alunos portadores de 

necessidades educacionais especiais, matriculados na rede 

pública de ensino. 

SEMED 
2.17 

4.7 
2019 2020  1 

Professional 

 
 

04 

Solicitação à Secretaria de Obras a inclusão nos projetos de 

construção e reformas das instituições públicas de 

Educação Infantil. Ensino fundamental de espaço físico 

específico destinado ao funcionamento das salas de 

recursos. 

SEMED 
2.0 

4.7 
2019 2020   

Profissional 

 
 

05 
Implantação do centro de atendimento especializado para 

aluno com transtorno global do desenvolvimento – TGD. 

 

SEMED 

2.0 

2.7 

4.9 

2019 2020   

E. Fund./FUNDEF 

E. 

Inclusive/FUNDEF 

 

06 

Projeto de Implantação do centro de atendimento 

especializado ao aluno com transtorno global de 

desenvolvimento. 

SEMED 
2.0 

4; 9 
2019 2020   Professional  

07 
Projeto Implantação do serviço de tecnologia assistiva e 

produção de material didático nas salas de recursos. 

 

SEMED 

2.17 

4.0 
2019 2020   

E. Fund./FUNDEF 

E. 

Inclusive/FUNDEF 
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08 

Execução dos convênios firmados entre a Secretaria 

Municipal de Educação e o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação/Ministério da Educação para 

financiar a aquisição de materiais, equipamentos e 

capacitação de servidores, visando aprimorar o atendimento 

aos alunos com necessidades educacionais especiais 

matriculados na rede pública de ensino. 

 

SEMED 

2.7 

4.1 
2019 2020   Profissional  

09 

Acompanhamento dos termos de cooperação técnica 

firmados entre a Secretaria Municipal de Educação de 

Tutoia, outras secretarias e instituições externas que 

desenvolvem atividades voltadas para o atendimento aos 

alunos com necessidades educacionais especiais 

matriculados na rede pública de ensino. 

 

SEMED 

2.5 

4.0 
2019 2020   Profissional  

10 

Aquisição e distribuição de gêneros alimentícios que 

atendam às restrições alimentares dos Alunos portadores de 

necessidades especiais (diabetes, celíaca, intolerância a 

lactose, dificuldade de deglutição e outros), independente da 

faixa etária. 

SEMED 4.0 2019 2020   PNAE/FPM  

11 
Planejamento e suporte técnico operacional aos 

profissionais da Educação Inclusiva. 
SEMED 4.0 2019 2020   Profissional  

Total  
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4.2.2 Marco Crítico: Baixo Rendimento Escolar – no Ensino Fundamental 

Objetivo: Implantar e implementar programas de atendimento pedagógico, destinado estudantes com dificuldades especificas de aprendizagem 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 

Elemento de. 

Despesa 
Programa de trabalho Descrição recurso 

Custo Total 

88.000,00 

01 

Elaboração e implantação dos projetos 

referentes ao uso das tecnologias da 

informação e comunicação. 

SEMED 
2.17 

4,0 
2019 2020   Ens. Fund./FUNDEF  

02 

Implementar a Coordenação da Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão para acompanhamento dos 

programas da Secretaria Municipal de 

Educação e dos que são realizados em 

parceria com o Governo Federal referentes ao 

uso das tecnologias da informação e 

Comunicação na Educação. (NTE, Salas de 

Recursos e Salas de Informática). 

SEMED 
2.17 

4,6 
2019 2020   Profissional  

03 

Implementar a Coordenação da Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão para acompanhamento das 

atividades desenvolvidas pelas 19 salas 

multifuncionais das escolas municipais. 

SEMED 

2,13 

4.1 

 

2019 2020   Profissional  

04 

Encaminhamento à coordenação de 

educação inclusiva da Secretaria Municipal de 

Educação, o acompanhamento e a avaliação 

dos projetos de capacitação desenvolvidos 

pelas salas multifuncionais das 19 escolas 

que irão oferecer Educação Inclusiva, nas 

instituições educacionais de ensino que 

possuem laboratórios de informática. 

SEMED 

2,13 

2.17 

4.1. 

2019 2020   
 

Profissional 
 

05 

Atendimento técnico e pedagógico às 19 

salas multifuncionais, às instituições 

educacionais de ensino que possuem 

laboratório de informática e aquelas que estão 

implantando e/ou implementando. 

SEMED 

2.13 

2.17 

4.7 

2019 2020   
 

Profissional 
 

06 

Projeto para realização da semana 

pedagógica, com palestras e oficinas para 

todos os membros das equipes 

SEMED 
2.6 

4.7 
2019 2020   Profissional  
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multidisciplinares da rede pública de ensino, 

sobre as características do trabalho junto às 

instituições educacionais de Ensino 

Fundamental. 

07 

Orientações Pedagógicas às  equipes com 

aprofundamento epistemológicos, teóricos, 

conceituais, técnicos e metodológicos. 

SEMED 
2,20 

4.7 
2019 2020   

 

Profissional 
 

08 

Realizações de reuniões mensais ou 

bimestrais com as coordenações 

intermediárias de cada escola, para 

orientação das ações desenvolvidas pelas 

coordenações pedagógicas, no 

acompanhamento do processo de ensino – 

aprendizagem dos alunos. 

SEMED 2,20 2019 2020   
 

Profissional 
 

09 

Realização de visitas de supervisão técnica 

ao trabalho das coordenações pedagógicas, 

visando orientar o desenvolvimento de 

estratégias educacionais diferenciadas. 

SEMED 2,20 2019 2020   
 

Profissional 
 

10 

Promoção de encontros para estudo e 

aperfeiçoamento dos profissionais das 

equipes de coordenação pedagógica e 

multidisciplinares. 

SEMED 
 

2,20 
2019 2020   

 

Profissional 
 

11 

Monitoramento bimestral dos dados 

referentes à atuação das equipes de 

coordenação pedagógica, no mapeamento 

das instituições educacionais, no 

assessoramento ao trabalho dos professores 

e no acompanhamento do processo do 

processo de ensino – aprendizagem. 

SEMED 
 

2.20 
2019 2020   

 

Profissional 
 

12 

Contratação de consultoria externa para 

elaboração de documentação especifica 

relativas à atuação das equipes de 

coordenação pedagógica. 

SEMED 2.20 2019 2020   Ens. Fund./FUNDEF  

13 

Analise e tabulação semestral dos dados 

referentes a atuação das equipes 

pedagógicas. 

SEMED 2.20 2019 2020   Profissional  
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14 

Elaboração de relatório com os resultados 

alcançados pelas equipes de coordenação 

pedagógicas 

SEMED 2.20 2019 2020   Profissional  

15 

Acompanhamento do processo pedagógico 

desenvolvido pelos coordenadores da 

orientação educacional junto aos professores 

e orientadores das escolas. 

SEMED 2.20 2019 2020   Profissional  

16 

Participação da equipe de coordenadores 

pedagógicos em reuniões de coordenação 

coletiva dos gestores e supervisores para 

subsidiar e acompanhar as ações 

pedagógicas junto aos alunos do Ensino 

Fundamental. 

SEMED 
2.20 

 
2019 2020   Profissional  

17 

Analise e tabulação dos projetos 

desenvolvidos pelos coordenadores 

educacionais. 

SEMED 2.20 2019 2020   Profissional  

18 

Divulgação de projetos realizados nas escolas 

que estão inseridos no Projeto Político 

Pedagógico-PPP pelos orientadores 

educacionais e professores para fortalecer o 

intercâmbio entre as instituições 

educacionais. 

SEMED 2..2 2019 2020   
 

Profissional 
 

19 

Realização de ciclos de palestras com os 

professores das escolas de Ensino 

Fundamental objetivando promover a 

melhoria das condições pedagógicas a fim de 

adequá-las as necessidades da comunidade 

local em consonância com o contexto das 

novas tecnologias de informação e 

comunicação. 

SEMED 
2.0 

2.15 
2019 2020   

 

Profissional 
 

20 
Realização do Projeto Musical – Veleiros do 

Infinito nas escolas do Ensino Fundamental. 
SEMED 2.12 2019 2020   

Ens. Fund., / FUNDEF 
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21 

Capacitação para equipe da Secretaria 

Municipal de Educação: Diretores, 

coordenadores e supervisores para execução 

de um projeto de reforço escolar nas escolas 

municipais de Tutoia e manter a parceria com 

o Estado e União para implantação da 

Educação Integral 

SEMED 2.0 2019 2020   
Ens. Fund. /FUNDEF 

 
 

22 

Estruturação, acompanhamento e avaliação 

do projeto reforço escolar, com auxílio da 

Secretaria Municipal de Educação. 

SEMED 2.0 2019 2020   
 

Profissional 
 

TOTAL  
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Objetivo: Manutenção das atividades de Educação Física – Proporcionar a pratica de atividades físicas e esportes, com orientação especializada, gratuita e de qualidade, aos alunos da rede 

pública e à comunidade. 

Nº Descrição da Ação Executor Meta 02 Período E. Despesa Programa de trabalho Descrição recurso 
Custo Total 

196.000,00 

01 

Contratação de profissionais especializados em 

arbitragem para os jogos inter-escolares de Tutoia, nas 

modalidades esportivas coletivas – masculina e 

feminina – categoria Ensino Fundamental (beach 

soccer, handebol, futsal, basquetebol e voleibol) 

modalidades esportivas individuais – (atletismo e 

ciclismo) 

SEMED 
2.0 

2.2 
2019 2020   

Ens. Fundo 

FUNDEF 
 

02 

Aquisição de troféus e medalhas para premiação dos 

primeiros, segundos e terceiros lugares destinados aos 

alunos/atletas participantes dos jogos escolares de 

Tutoia – categorias infantil e infanto. 

SEMED 
2.0 

2.2 
2019 2020   Efunda. /FUNDEF  

03 
Aquisição de uniformes esportivos para os 

participantes dos jogos escolares de Tutoia. 
SEMED 2.2 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

04 

Aquisição de material esportivo utilizado durante a 

realização dos treinos e etapas dos jogos escolares de 

Tutoia. 

SEMED 
2.0 

2;2 
2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

05 

Projeto de novas quadras poliesportivas, bem como a 

adaptação das quadras antigas para atendimento dos 

alunos com necessidades educacionais especiais. 

SEMED 
2.0 

 
2019 2020   Profissional  

06 

Contratação de profissionais especializados em 

desporto para curso de formação de professores na 

área desportiva. 

SEMED 
2.0 

2.16 
2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

07 
Aquisição de material didático–pedagógico esportivo 

para uso dos professores e alunos 
SEMED 2.0 2019 2020   Efunda. /FUNDEF  

08 

Divulgação dos jogos escolares de Tutoia, junto a 

professores de educação física da rede pública e 

particular visando à conscientização da participação 

dos alunos. 

SEMED 2.0 2019 2020   Profissional  
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09 
Distribuição de cartazes de divulgação do programa 

para as escolas municipais. 
SEMED 2019 2020    Profissional  

10 

Promover jogos esportivos nas modalidades coletivas 

e individuais – entre as escolas, com premiação de 

medalhas e troféus. 

SEMED 2019 2020    

Ensino 

Fundamental 

FUNDEF 

 

11 
Realização de reuniões pedagógicas por modalidade 

esportivas. 
SEMED 2019 2020    Profissional  

12 
Incentivo a inscrição de participantes nos jogos 

escolares municipais e estaduais. 
SEMED 2019 2020    Profissional  

13 
Aquisição de material de consumo para prática 

desportiva. 
SEMED 2019 2020    Efunda. /FUNDEF  

14 
Capacitação para os profissionais na área de 

Educação Física para atuação nas escolas. 
SEMED 2019 2020    E Fund. FUNDEF  

15 
Confecção de cartazes e folders para divulgação dos 

projetos da disciplina de Educação Física. 
SEMED 2019 2020    E .Fund. /FUNDEF  

Total  
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Objetivo: Manter a universalização da oferta de Ensino Fundamental, garantindo o transporte escolar gratuito as crianças da zona rural, para terem acesso, permanência e o sucesso de todas as 

crianças na escola até a conclusão dessa etapa. 

Nº Descrição da Ação Executor 
PME 

 

Período 

De Execução 

Elemento 

De Despesa 

Programa 

De trabalho 
Descrição recurso 

Custo Total 

0,00 

01 
Estudo e relato das matérias confiadas ao conselho 

Municipal de Educação de Tutoia. 
SEMED 2.0 2019 2020   Profissional  

02 Atendimento especializado nas 19 salas de recursos. SEMED 4.0 2019 2020   Profissional  

Total  
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Objetivo: Implantar política para o ensino de Ciências 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 

Elemento 

de Despesa 
Programa de trabalho Descrição recurso 

Custo Total 

172.000,00 

 

01 

Oficinas para  professores na área de Ciências, 

visando desenvolver trabalho experimental nas salas 

de aula do ensino fundamental anos finais. 

SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

02 
Aquisição de laboratórios de Ciências para as unidades 

de ensino de Tutoia 
SEMED 2.12 2019 2020   Efunda. /FUNDEF  

03 
Capacitação dos professores que atuam na área de 

Ciências para melhoria da educação de Tutoia. 
SEMED 2.16 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

Total  
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Objetivo: implantar política para o ensino de Língua Portuguesa e Literatura 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 

Elemento de. 

Despesa 
Programa de trabalho Descrição recurso 

Custo Total 

110.000,00 

01 
Atualização e renovação do acervo literário de salas de 

leitura do ensino fundamental conveniando com o FNDE. 
SEMED 2.0 2019 2020   Profissional  

02 

Contratação de empresa especializada para capacitar 

professores na área de Português e Literatura, visando 

desenvolver trabalho experimental nas salas de aula do 

ensino fundamental anos finais. 

SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

03 

Renovação do acervo bibliográfico relativo a português e 

matemática para consulta e pesquisa e 50 salas de leitura 

do ensino fundamental 

SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

04 

Realização do projeto de leitura 2019 para 20 instituições 

de ensino com o acervo literário distribuído pelo governo 

federal 

SEMED 2.0 2019 2020   Profissional  

06 

Implantação e implementação de política de letramento 

nas três áreas de conhecimento, por componente 

curricular, em parceria com Universidades ou outras 

instituições. 

SEMED 2.0 2019 2020   Profissional  

07 

Contratação consultoria de professores especialistas em 

letramento para a implantação e implementação de 

política de letramento no ensino fundamental 

SEMED 
2.0 

2.16 
2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

Total  
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Objetivo: implantar política para o ensino de Língua Matemática. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 

Elemento 

de 

Despesa 

Programa de trabalho Descrição recurso 
Custo Total 

110.000,00 

01  

Contratação de empresa especializada para 

capacitar professores na área de matemática, 

visando desenvolver trabalho experimental nas salas 

de aula do ensino fundamental anos finais. 

SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

02 

Atualização e renovação do acervo de livros de 

matemática para pesquisa para biblioteca e salas de 

leitura das escolas do ensino fundamental. 

SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

03 

Realização do projeto 2019 para 20 instituições de 

ensino com o acervo didático pedagógico para os 

laboratórios de matemática. 

SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

04 

Implantação e implementação de política de 

conhecimento cientifico de matemática, por 

componente curricular, em parceria com 

Universidades ou outras instituições. 

SEMED 2.0 2019 2020   Profissional  

05 

Contratação consultoria de professores especialistas 

em matemática para a implantação e implementação 

de política do ensino de matemática no Ensino 

Fundamental. 

SEMED 
2.0 

2.16 
2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

Total  
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Objetivo: Reduzir Evasão escolar e aumentar as notas médias do Ensino Fundamental no período de quatro anos, construindo uma educação de qualidade aos estudantes do sistema de 

educação municipal de Tutoia 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 

Elemento 

de. 

Despesa 

Programa de trabalho Descrição recurso 
Custo Total 

132.000,00 

01 Participação no programa amigos da escola SEMED  2019 2020   Profissional  

02 

Elaboração de projetos de acompanhamento de projetos 

de capacitação no uso de tecnologias de informação e 

comunicação para professores da rede pública de 

ensino. 

SEMED 
2.12 

2.16 
2019 2020   Profissional  

03 

Coordenação, acompanhamento e avaliação dos 

projetos de capacitação desenvolvidos pelos núcleos de 

tecnologia educacional e instituições educacionais de 

ensino no uso de tecnologias da informação e 

comunicação. 

SEMED 2;12 2019 2020   Profissional  

04 

Promoção de oficinas temáticas, cursos e atendimento 

sistematizado aos professores nos estabelecimentos de 

ensino. 

SEMED 
2;12 

2.16 
2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

05 

Acompanhamento e avaliação dos projetos, atendimento 

sistematizado aos professores que participam das 

oficinas pedagógicas para validação e replanejamento 

das atividades 

SEMED 
2.12 

2.16 
2019 2020   Profissional  

06 

Aquisição de materiais de pesquisa, criação e 

adaptação, revisão e reprodução dos materiais 

pedagógicos produzidos pela oficina pedagógica em 

atendimento aos professores da rede pública de ensino. 

SEMED 2.2 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

07 
Reprodução de material pedagógico na gráfica para 

distribuição nas oficinas pedagógicas. 
SEMED 2.12 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

08 

Participação em encontros, reuniões de coordenação e 

visitas as oficinas pedagógicas para acompanhamento 

das atividades desenvolvidas. 

SEMED 
2.12 

2;16 
2019 2020   

Profissional 

 
 

09 

Orientação pedagógica aos professores, de forma 

individualizados, na escolha do vídeo, de acordo com a 

faixa etária, adequado à educação básica e também 

quanto ao momento do desenvolvimento da atividade ao 

qual o mesmo servira de apoio no trabalho em sala de 

SEMED 2.12 2019 2020   Profissional  
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aula. 

10 
Compra de vídeos programas para videotecas das 

escolas da sede e zona rural. 
SEMED 2.0 2019 2020   Profissional  

11 

Captação de programas educativos nas instituições 

produtoras, manter e ampliar o acervo da videoteca da 

Secretaria Municipal de Educação. 

SEMED 2.0 2019 2020   Profissional  

12 

Orientação às instituições educacionais de ensino, 

quanto à criação e funcionamento de videotecas e 

Mídias nas escolas. 

SEMED 2.0 2019 2020   Profissional  

13 Realização de oficinas pedagógicas na área audiovisual SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

14 

Contratação de profissional para capacitar professores 

do ensino fundamental na área de TV , internet 

(concectividade).e robótica. 

SEMED 2.16 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

15 

Produção de novos programas do projeto escola   para 

todos e viabilização de sua acessibilidade ao público 

alvo (professores e alunos das instituições educacionais 

de ensino) 

SEMED 2.0 2019 2020   Profissional  

16 

Monitoramento do rendimento escolar dos alunos do 

ensino fundamental a partir dos dados do censo 

/IDEB/ANA, divulgando dados relativos a educação e 

orientando as instituições educacionais na adoção das 

práticas pedagógicas que aumentam o rendimento e 

reduzam a evasão. 

SEMED 2.1 2019 2020   
 

Profissional 
 

17 

Realização de encontros com a coordenação 

pedagógicas compartilhada entre Secretaria municipal 

de Educação e instituições educacionais com foco na 

aprendizagem a fim de aumentar o rendimento escolar e 

reduzir a evasão. 

SEMED 2;16 2019 2020   Profissional  

18 

Articulação da Secretaria de Educação com as demais 

Secretarias Municipais para solução de problemas 

evidenciados na coordenação pedagógica e supervisão 

pedagógica. 

SEMED 2;16 2019 2020   Profissional  
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19 

Realização de encontros bimestrais com os professores 

da rede pública municipal de ensino para o estudo do 

currículo e solução de dificuldades enfrentadas pelos 

mesmos em suas práticas pedagógicas. 

SEMED 
2.13 

 
2019 2020   Profissional  

20 

Acompanhamento e monitoramento das coordenações 

pedagógicas com vistas na recuperação processual do 

rendimento escolar das instituições de ensino por 

intermédio de um programa de recuperação continuada. 

SEMED 2.16 2019 2020   
Profissional 

 
 

21 

Contratação de uma empresa especializada para 

realização de feira de ciências das instituições 

educacionais que oferecem ensino fundamental, com a 

finalidade de incentivar a pratica cientifica dos alunos e 

divulgar projetos desenvolvidos pelos professores dessa 

etapa de ensino. 

SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

22 

Acompanhamento e melhoramento de implementação nº 

10.639/2003, que estabelece as Diretrizes e Bases de 

Educação Nacional para incluir no currículo da rede de 

ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura 

Afro- Brasileira e Indígena, nas escolas do Ensino 

Fundamental 

SEMED 2.14 2019 2020   
Profissional 

 
 

23 

Implementar a Lei nº 9.279, de 20 de outubro de 2010, 

que institui a política Estadual de Educação Ambiental, 

conforme o Decreto Estadual de nº 28.549, de 31 de 

agosto de 2012, através de Resolução do Conselho 

Municipal de Educação - CME 

SEMED 2.0 2019 2020   
 

Profissional 
 

24 
Acompanhamento de convênios e contratos com outras 

entidades públicas e privadas. 
SEMED  2019 2020   Profissional  

25 

Análise, acompanhamento, avaliação e orientação da 

elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico, 

elaborado com a participação de todos os segmentos da 

comunidade escolar, respeitando as especificidades de 

cada instituição educacional. 

SEMED 2.2 2019 2020   
 

Profissional 
 

Total  
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Objetivo: priorização da manutenção do Ensino Fundamental, Proporcionar educação de qualidade aos alunos do Ensino Fundamental 

Nº Descrição da Ação Executor META 2;0 Período E. Despesa Programa de trabalho 
Descrição 

recurso 

Custo Total 

144.000,00 

01 

Implantação do programa de atualização e aperfeiçoamento 

aos profissionais da educação e aquisição de livros 

Paradidáticos e didáticos. 

SEMED 2.0 2019 2020   Profissional  

02 Construção e manutenção física das unidades escolares. SEMED 2.0 2019 2020   Profissional  

03 

Indicação dos títulos dos livros didáticos de 6ª ao 9º ano para 

instituições de ensino do Ensino Fundamental – convenio 

MEC/FNDE/SEMED 

SEMED 2.0 2019 2020   Profissional  

04 

Acompanhamento, controle e avaliação dos procedimentos 

de entrega, recebimento e remanejamento de livros didáticos 

necessários ao suprimento do ensino fundamental 2019, 

convenio MEC/FNDE/SEMED 

SEMED 2.0 2019 2020   Profissional  

05 

Realização de atividades extracurriculares previsto no 

Projeto Político Pedagógico de caráter, cultural, esportivo, 

artístico   e informativo à comunidade escolar de todo o 

ensino fundamental. 

SEMED 2.0 2019 2020   Profissional  

06 

Promoção de oficinas com professores do ensino 

fundamental – anos finais dos diversos componentes 

curriculares afim de que cada área do conhecimento valorize 

a história dos povos africanos e da cultura afro – brasileira. 

SEMED 
2,14 

2.16 
2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

07 

Promoção pelos coordenadores locais de projetos que 

promovam o desenvolvimento de valores agregados em 

termos de auto estima e respeito as diferenças raciais 

SEMED 2,14 2019 2020   Profissional  

08 
Acompanhamento da formação de professores para 

implantação do programa ciência na escola. 
SEMED 2.16 2019 2020   Profissional  

09 
Realização periódicas as instituições de ensino para 

monitoramento e supervisão pedagógica. 
SEMED 2.16 2019 2020   Profissional  
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10 
Participação de técnicos em eventos promovidos pela 

Secretaria Estadual de Educação e entidades parceiras. 
SEMED 2.0 2019 2020   Profissional  

11 

Participação de técnicos da Secretaria Municipal de 

Educação em seminários, congressos e eventos de 

atualização profissional. 

SEMED 2.0 2019 2020   Profissional  

12 

Concessão de premiação para professores e alunos que se 

destacarem em projetos de desenvolvimento da pratica 

pedagógica e desempenho da aprendizagem. 

SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

13 
Aquisição de softwares educacionais gratuitos da língua 

portuguesa. 
SEMED 2.0 2019 2020   Profissional  

14 

Organização de um grupo de trabalho em matemática em 

parceria com a Secretaria Municipal de Educação, as 

instituições de ensino e uma universidade, para 

acompanhamento do currículo do ensino fundamental e 

políticas para o desenvolvimento profissional docente. 

SEMED 2.0 2019 2020   Profissional  

15 
Aquisição de softwares educacionais gratuitos de 

matemática. 
SEMED 2.0 2019 2020   

Profissional 

 
 

16 

Realização dos encontros periódicos com os coordenadores 

escolares dos núcleos de monitoramento pedagógico e 

coordenadores locais de 80 escolas do ensino fundamental 

para desenvolver uma nove visão de currículo e avaliação 

escolar propiciando atitudes inovadoras na pratica 

pedagógica. 

SEMED 2.16 2019 2020   Profissional  

17 

Realização de estudos temáticos junto aos coordenadores 

intermediários com o objetivo de fomentar o trabalho 

cooperativo permanente visando levar aos professores 

regentes, metodologias de ensino atuais e novas práticas 

pedagógicas. 

SEMED 2.16 2019 2020   Profissional  

18 

Realização de encontros com coordenadores locais para 

promover estudos sobre fundamentos, conceitos, técnicas e 

métodos de pesquisa a serem repassados para os 

professores regentes dos professores do Ensino 

Fundamental –anos finais. 

SEMED 2,16 2019 2020   Profissional  

19 

Realização de oficinas temáticas nas escolas objetivando 

informar o processo educativo dos centros de Ensino 

Fundamental, visando à formação integral do aluno. 

SEMED 2.0 2019 2020   
. E. 

Fund./FUNDEF 
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20 

Contratação de empresa especializada para organização de 

um workshop objetivando expor criações de alunos 

talentosos no estabelecimentos de Ensino Fundamental, nos 

gêneros: poesia, estória em quadrinhos e pintura, 

experimentos científicos realizados em sala de aula pelos 

alunos do Ensino Fundamental; 

SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

21 

Contratação de empresa gráfica para impressão e 

reprodução de material especifico contendo criações 

literárias, material especifico contendo projetos inovadores 

dos professores de matemática do Ensino Fundamental – 

anos finais no desenvolvimento curricular expor os melhores 

experimentos científicos realizados em sala de aula pelos 

alunos do Ensino Fundamental; 

SEMED 2.0 2019 2020   E. Fund./FUNDEF  

22 

Acompanhamento de convênios firmados entre a secretaria 

de Estado de Educação do Maranhão e outros organismos e 

entidades parceiras. 

SEMED 2.0 2019 2020   Profissional  

23 

Promoção de acesso e permanência dos alunos ao ensino, 

oferecendo transporte mediante a concessão transporte para 

alunos rurais. 

SEMED 2,11 2019 2020   Profissional  

Total  
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4.2.3 Marco – Critico - Evasão Escolar no Ensino Fundamental 

Objetivo: implementar os programas permanentes de chamada escolar e de frequência com o objetivo de manter todas as crianças na escola - Ensino Fundamental 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período 

De Execução 

Elemento 

de. Despesa 

Programa de 

trabalho 
Descrição recurso 

Custo Total 

30.000,00 

01 
Participação do Conselho da Criança e do Adolescente 

e do Conselho Tutelar. 
SEMED 

2.8 

2,14 
2019 2020   Profissional  

02 
Oferecer ensino público que atenda as especificações 

dos adolescentes em situações de risco pessoal 
SEMED 2.3 2019 2020   Profissional  

03 
Participação, interação e implantação com a rede de 

informação tecnológica com o estado. 
SEMED 2.17 2019 2020   Profissional  

04 

Monitoramento, acompanhamento e controle por meios 

de relatórios das salas de recursos multifuncionais, 

educação inclusiva quanto a frequência dos alunos. 

SEMED 

2,1 

4.2 

4.7 

2019 2020   Profissional  

05 

Promoção anual de festivais e torneios desportivos em 

contra turno e finais de semana, tendo em vista 

minimizar o tempo ocioso dos alunos das escolas 

SEMED 2.12 2019 2020   
E. Fund./FUNDEF 

 
 

06 
Aquisição de material de premiação para torneios e 

festivais. 
SEMED 2;12 2019 2020   

E. Fund./FUNDEF 

 
 

07 
Difundir a ideia de respeito às desigualdades por meio 

de atividades esportivas 
SEMED 2.10 2019 2020   Profissional  

08 

Garantia do acesso e controle dos alunos devidamente 

matriculados nas dependências da instituição 

educacional da rede pública de ensino de Tutoia por 

meio de diários escolares. 

SEMED 2.4 2019 2020   Profissional  

09 
Controle de frequência do aluno, com o objetivo de 

manutenção do transporte escolar 
SEMED 2.11 2019 2020   Profissional  

Total  
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Objetivo: adotar políticas de chamada escolar visando à universalização dessa etapa de ensino - Ensino Fundamental) 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 

Elemento de. 

Despesa 

Programa 

de trabalho 
Descrição recurso 

Custo Total 

0,00 

01 

Cadastramento de alunos beneficiários da Bolsa família 

por instituição de ensino, agrupados em modalidades de 

ensino. 

SEMED 2.15 2019 2020   Profissional  

Total  
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Objetivo: reduzir a evasão escolar e aumentar as notas médias do ensino fundamental no período de quatro anos, construindo uma educação de qualidade aos estudantes dão sistema municipal 

de ensino de Tutoia – MA 

Nº Descrição da Ação Executor PME Período 
Elemento de 

Despesa 

Programa de 

trabalho 
Descrição recurso 

Custo Total 

40.000,00 

01 

Realização de fóruns permanentes com os professores 

do ensino fundamental- anos finais incorporando temas 

de formação humana nos diversos componentes 

curriculares visando a mudança de atitude da 

transmissão passiva do saber para construção 

participativa do conhecimento. 

SEMED 2.0 2018 2020   
E. Fund./FUNDEF 

 
 

02 

Acompanhamento do rendimento escolar do ensino 

fundamental – anos finais visando identificar se os 

métodos avaliação de desempenho dos alunos 

condizem com as propostas emanadas pelas diretrizes 

de avaliação. 

SEMED 2.1 2018 2020   Profissional  

03 

Analise do rendimento e a proposição de estratégias 

para soluções dos problemas apresentados e melhoria 

para soluções dos problemas apresentados e melhoria 

do processo de ensino aprendizagem mediante 

realização dos fóruns de rendimento escolar em debate 

dos alunos que sem justificativa, tenham 3 faltas 

consecutivas ou 05 alternadas no mês, por meio de 

visitas domiciliares, 

SEMED 2.6 2018 2020   Profissional  

04 
Escolha de coordenadores e assistentes escolares para 

desenvolver as visitas domiciliares 
SEMED 2.19 2018 2020   Profissional  

05 

Seleção e treinamento de 20 alunos monitores, dentre 

os alunos do ensino fundamental anos finais, que não 

foram reprovados em nenhuma disciplina no ano 

anterior. 

SEMED 2.1 2018 2020   Profissional  

06 

Identificação semanal dos alunos do ensino 

fundamental, que se enquadram no programa, junto as 

instituições educacionais, para resgate do aluno faltoso. 

SEMED 2.19 2018 2020   Profissional  

07 

Identificação dos motivos que se afastarem os alunos 

da instituição educacional com posterior 

encaminhamento ao setor competente. 

SEMED 2.19 2018 2020   Profissional  
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Total  

Objetivo: manutenção do programa Bolsa Família– garantir a permanência dos alunos da rede pública de ensino, por meio de auxilio as famílias beneficiadas e distribuição de material didático 

pedagógico e assistência médico odontológica aos alunos do Ensino Fundamental 

Nº Descrição da Ação 
Executo

r 
PME 

Período 

De Execução 

Elemento de 

Despesa 

Programa de 

trabalho 
Descrição recurso 

Custo Total 

1.200.000,00 

01 

Parceria com a Secretaria de Saúde na execução do 

Programa Saúde na Escola para atendimento médico 

odontológico e nutricional destinado aos alunos do 

ensino fundamental priorizando os beneficiários   do 

programa bolsa família. 

SEMED 
2.8 

2.15 
2019 2020   Profissional  

02 

Aquisição de material escolar, uniforme, mochila, tênis 

e meia destinados aos estudantes do ensino 

fundamental priorizando os beneficiários do programa 

bolsa família,11. 041 alunos do Ensino Fundamental 

SEMED 
2.10 

 
2019 2020   

E. Fund./FUNDEF 

. 
 

03 

Controle da frequência e desempenho escolar dos 

alunos beneficiários por meio das informações 

cadastradas pelas instituições educacionais, no modulo 

operacional do programa via web e por meio de 

documentos enviados mensalmente a Secretaria 

municipal Educação. 

SEMED 2.10 2019 2020   Profissional  

04 

Encaminhamento dos beneficiários com pendência ou 

suspensões a Coordenação da bolsa escola para 

realização de visitas. 

SEMED 2.10 2019 2020   Profissional  

05 

Atualização permanente de dados dos beneficiários por 

meio de documentos enviados pelas entidades 

educacionais. 

SEMED 2.10 2019 2020   Profissional  

06 

Controle acompanhamento e avaliação da execução 

das atividades de desenvolvimento e manutenção do 

sistema informatizado do programa. 

SEMED 2.10 2019 2020   Profissional  

07 
Recebimento e entrega de material escolar, uniforme e 

tênis e armazenamento em local apropriado. 
SEMED 

2.0 

2.6 

 

2019 2020   Profissional  

08 
Elaboração de estratégia para distribuição do material 

escolar, uniforme aos responsáveis beneficiários do 
SEMED 

2.0 

2,6 
2019 2020   Profissional  
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programa bolsa família.  

09 

Controle da frequência dos alunos por meio de banco 

de dados via web e documentos enviados pelas 

escolas. 

SEMED 2;10 2019 2020   Profissional  

Total  
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4.2.4 Marco Critico - Repetência no Ensino Fundamental 

Objetivo:   manter a universalização do Ensino Fundamental, garantindo não somente o acesso, mas também a permanência e o sucesso de todas as crianças na escola até a conclusão dessa 

etapa de ensino      

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 

Elemento de. 

Despesa 

Programa 

de trabalho 

Descrição 

recurso 

Custo Total 

109.000,00 

01 

Monitoramento semestral do desempenho dos alunos do Ensino 

Fundamental, que apresentam dificuldades de aprendizagem, de 

forma a construir estratégias de assessoramento ao trabalho dos 

professores e de acompanhamento do processo ensino –

aprendizagem dos alunos. 

SEMED 
2.1 

2,2 
2019 2020   Profissional  

02 

Elaboração do relatório de desempenho com o desempenho 

alcançado pelos alunos do Ensino Fundamental que apresentam 

dificuldades de aprendizagem com as respectivas intervenções 

realizadas. 

SEMED 
2.1 

2,2 
2019 2020   Profissional  

03 

Realização de encontros periódicos dos coordenadores das 

escolas com a coordenação pedagógica da Secretaria Municipal 

de Educação para acompanhamento do processo ensino 

aprendizagem. 

SEMED 2,1 2019 2020   Profissional  

04 

Realização de estudos junto aos   coordenadores das escolas com 

a coordenação pedagógica da Secretaria Municipal de Educação 

com o objetivo de orientar a aplicação de novas metodologias no 

Ensino Fundamental. 

SEMED 2.1 2019 2020   Profissional  

05 

Participação em reuniões, encontros, oficinas e palestras 

realizadas pelas Regionais de Ensino do Estado e outras 

entidades. 

SEMED 
2,1 

2.9 
2019 2020   Profissional  

06 

Participação nos Fóruns de Rendimento Escolar dos alunos do 

Ensino Fundamental realizados pelas Regionais de Ensino do 

Estado e outras entidades. 

SEMED 
2.1 

2.9 
2019 2020   Profissional  

07 

Promoção de estudos aos coordenadores das escolas municipais 

em parceria com a UNDIME e Estado para implementação da 

grade curricular do Ensino Fundamental. 

SEMED 
2,0 

2.9 
2019 2020   Profissional  

08 

Oferta de cursos de capacitação e aperfeiçoamento para 

professores do Ensino Fundamental voltado para novas 

metodologias de ensino. 

SEMED 
2,9 

2,16 
2019 2020   

E. 

Fund./FUNDEF 
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09 

Contratação de uma empresa especializada em eventos para 

organização de um congresso do Ensino Fundamental para todos 

os professores da rede municipal 

SEMED 2.0 2019 2020   

E. 

Fund./FUNDEF 

 

 

10 

Contratação de palestrantes qualificados para a participação no 

Congresso do Ensino Fundamental para os professores da rede 

municipal. 

SEMED 2.0 2019 2020   

E. 

Fund./FUNDEF 

 

 

11 

Organização de um grupo de trabalho em língua portuguesa em 

Parceria com o Estado, universidades   ou outros órgãos para 

acompanhamento da implementação da grade curricular do Ensino 

Fundamental e políticas para o desenvolvimento profissional dos 

docentes 

SEMED 
2,9 

2,16 
2019 2020   Profissional  

12 
Acompanhamento da formação de professores para a implantação 

do projeto de Ciências 
SEMED 

2,9 

2,16 
2019 2020   Profissional  

13 
Realização de visitas periódicas as unidades escolares para 

monitoramento das Coordenações escolares. 
SEMED 2,0 2019 2020   Profissional  

14 

Participação dos profissionais de apoio (administrativos) em 

eventos e seminários promovidos pela Secretaria Municipal de 

Educação; 

SEMED 2.0 2019 2020   Profissional  

15 

Concessão de premiação   para ___ professores e alunos que se 

destacarem em projetos na área de língua portuguesa (Olimpíada 

Língua Portuguesa.) 

SEMED 
2.2 

2,20 
2019 2020   

E. 

Fund./FUNDEF 

 

 

16 
Aquisição de softwares educacionais gratuitos da língua 

portuguesa. 
SEMED 2.0 2019 2020   Profissional  

17 

Organização de um grupo de trabalho em matemática em Parceria 

com o Estado, universidades   ou outros órgãos para 

acompanhamento da implementação da grade curricular do Ensino 

Fundamental e políticas para o desenvolvimento profissional dos 

docentes 

SEMED 
2,9 

2,16 
2019 2020   Profissional  

18 

Concessão de premiação para ___ professores e alunos que se 

destacarem em projetos na área de matemática (Olimpíada de 

Matemática.) 

SEMED 
2.2 

2,20 
2019 2020   

E. 

Fund./FUNDEF 

 

 

19 Aquisição de softwares gratuitos de matemática. SEMED 2.0 2019 2020   Profissional  

20 

Realização de encontros periódicos com os coordenadores das 

escolas do Ensino Fundamental para desenvolver uma nova visão 

de currículo e avaliação escolar proporcionando atitudes 

inovadoras na pratica pedagógica. 

SEMED 
2,1 

2.20 
2019 2020   Profissional  

21 
Realização de estudos temáticos juntos aos coordenadores das 

escolas com o objetivo de fomentar o trabalho cooperativo 
SEMED 

2,1 

2.20 
2019 2020   Profissional  
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permanente visando levar aos professores em sala de aula 

metodologias de ensino atual e novas práticas pedagógicas. 

22 

Realizações de encontros com as coordenações das escolas para 

promover estudos sobre os fundamentos, conceitos, técnicas e 

métodos de pesquisa a serem repassados para os professores em 

sala de aula do ensino fundamental. 

SEMED 
2.0 

2.20 
2019 2020   Profissional  

23 

Realização de oficinas temáticas nos 04 Polos objetivando 

melhorar o processo educativo das escolas de ensino 

fundamental, visando à formação integral do aluno. 

SEMED 
2.1 

2.20 
2019 2020   

E. 

Fund./FUNDEF 

 

 

24 

Contratação de uma empresa especializada em Workshop 

objetivando melhorar o processo educativo das escolas nos 

gêneros poesia, estórias em quadrinhos e pintura. 

SEMED 
2.12 

2.20 
2019 2020   

E. 

Fund./FUNDEF 

 

 

25 

Contratação de empresa gráfica para a impressão e reprodução 

de material especifico contendo 50 criações literárias dos alunos 

das escolas; 

SEMED 

2.0 

2,12 

2.20 

2019 2020   

E. 

Fund./FUNDEF 

 

 

26 

Contratação de uma empresa especializada para oferecer oficinas 

aos professores de matemática das escolas do ensino 

fundamental para compreensão dos conceitos e desenvolvimento 

de competências e habilidades especificas 

SEMED 
2.0 

2.12 
2019 2020   

E. 

Fund./FUNDEF 

 

 

27 

Contratação de empresa gráfica para a impressão e reprodução 

de material especifico contendo 50 projetos inovadores dos 

professores de matemáticas do Ensino Fundamental no 

desenvolvimento curricular 

SEMED 
2.1 

2.20 
2019 2020   

E. 

Fund./FUNDEF 

 

 

28 

Parceria com a Coordenação de Comunicação da Prefeitura 

Municipal de Tutoia para organizar e divulgar um Workshop 

objetivando expor os melhores experimentos científicos realizados 

em sala de aula pelos alunos do Ensino Fundamental. 

SEMED 2.20 2019 2020   Profissional  

29 

Contratação de empresa gráfica para a impressão e reprodução 

de material especifico contendo 50 experiências cientificas 

produzidas por alunos do Ensino Fundamental 

SEMED 
2.0 

2.20 
2019 2020   

E. 

Fund./FUNDEF 

 

 

30 
Acompanhamento dos convênios firmados entre a Secretaria de 

Estado de Educação e outras entidades e o município de Tutoia. 
SEMED 2.0 2019 2020   Profissional  

31 
Promoção de acesso e permanência dos alunos ao Ensino 

Fundamental, oferecendo o transporte público. 
SEMED 2.11 2019 2020   Profissional  

Total  
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4.2.5 Marco critico: Distorção idade x série – nos Ensino Fundamental 

Objetivo: assegurar a correção do fluxo escolar, por meio de classes de aceleração, visando ao sucesso do aluno com a redução das taxas de repetências de evasão e de abandono na 

modalidade do Ensino Fundamental. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 

Elemento de 

Despesa 

Programa de 

trabalho 

Descrição 

recurso 

Custo Total 

150.000,00 

01 

Acompanhamento pedagógico compartilhada com 

as instituições de ensino e nas instituições 

educacionais do projeto intervenção metodológico 

para correção de fluxo 

SEMED 

2,5 

2.16 

2.20 

3.4 

2019 2020   Profissional  

02 

Elaboração de relatórios avaliativos do projeto 

intervenção metodológico para correção de fluxo 

escolar. 

SEMED 

2.5 

2,20 

3.4 

2019 2020   Profissional  

03 

Contratação de empresa para aquisição de 

(material didático- pedagógico (livros) complementar 

especifico uso dos alunos não alfabetizados, com 

idade entre 9 e 14 anos, e professores, 

coordenadores /supervisores pedagógicos e equipe 

técnica do programa de correção de fluxo – anos 

inicias. 

SEMED 
2.5 

3.4 
2019 2020   

E. Fund./FUNDEF 

 
 

04 

Contratação de empresa para aquisição de 

(material didático livros, cadernos) pedagógico 

complementar especifico, para uso dos alunos 

alfabetizados1º, 2ºanos iniciais e professores, 

coordenadores/supervisores pedagógicos e equipe 

técnica do programa de correção de fluxo – anos 

iniciais 

SEMED 
2.5 

3.4 
2019 2020   

E. Fund./FUNDEF 

 
 

05 

Implementação de programa de correção de fluxo 

escolar no ensino fundamental –series final para 

redução da distorção idade série na rede pública 

municipal conforme pacto firmado com o governo 

federal em 2018 

SEMED 
2.5 

3.4 
2019 2020   Profissional  
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06 

Reprodução de cartazes didáticos específicos para 

uso do professor para acompanhamento mensal 

desenvolvimento dos alunos dos programas de 

correção de fluxo do Ensino Fundamental – anos 

iniciais. 

SEMED 
2..5 

3.4 
2019 2020   

E. Fund./FUNDEF 

 
 

07 

Capacitação de todos os profissionais envolvidos no 

programa de correção de fluxo de Ensino 

Fundamental – anos iniciais 

SEMED 

2.5 

2.16 

3.4 

2019 2020   
E. Fund./FUNDEF 

 
 

08 

Reprodução de teste diagnostico de alfabetização 

para levantamento dos alunos não alfabetizados do 

Ensino Fundamental – anos iniciais. 

SEMED 
2.5 

3.4 
2019 2020   

E. Fund./FUNDEF 

 
 

09 
Aplicação de teste diagnóstico de alfabetização e 

analise de resultados. 
SEMED 

2.5 

3.4 
2019 2020   

Profissional 

 
 

10 
Monitoramento quinzenal dos dados gerenciais do 

programa de correção de fluxo. 
SEMED 

2..5 

3.4 
2019 2020   Profissional  

11 

Realização de encontros periódicos com os 

coordenadores lotados nas escolas e da Secretaria 

Municipal de Educação responsável pelos 

programas de correção de fluxo para 

acompanhamento do processo de ensino – 

aprendizagem. 

SEMED 
2.5 

3.4 
2019 2020   Profissional  

12 

Visita as instituições educacionais para 

acompanhamento do rendimento escolar dos alunos 

do ensino fundamental – anos iniciais, que 

participam dos programas de correção de fluxo. 

SEMED 
2.5 

3.4 
2019 2020   Profissional  

13 

Elaboração de relatório de acompanhamento do 

programa de correção de fluxo escolar – classes de 

aceleração – anos finais. 

SEMED 
2.5 

3.4 
2019 2020   Profissional  

14 

Acompanhamento por meio de visitas aos centros 

de Ensino Fundamental a melhoria da 

aprendizagem dos alunos das classes de 

aceleração – anos finais. 

SEMED 
2.5 

3.4 
2019 2020   Profissional  

Total  
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Objetivo: Assegurar o atendimento da Educação Básica à população de Tutoia, independentemente de faixa etária. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período 

De Execução 

Elemento 

de 

Despesa 

Programa de trabalho Descrição recurso 
Custo Total 

16.000,00 

01 

Aprovação de matérias relativas à organização, 

autorização de funcionamento de cursos e outras 

atividades, ao credenciamento e ao recredenciamento de 

instituições educacionais (Conselho Municipal de 

Educação) 

SEMED 
2.0 

 
2019 2020   Profissional  

02 

Aprovação de políticas, planos, projetos e programas 

educacionais propostos para educação de Tutoia 

(Conselho Municipal de Educação) 

SEMED 
2,0 

 
2019 2020   Profissional  

03 

Definição de normas para organização e funcionamento do 

sistema de ensino de Tutoia (Conselho Municipal de 

Educação) 

SEMED  2019 2020   Profissional  

04 

Acompanhamento da execução das etapas de matricula, 

cadastramento, renovação, remanejamento, captação de 

vagas e matriculas novas. Projeto de Matricula 

SEMED 2,1 2019 2020   Profissional  

05 

Contratos de carro de som, radio para divulgação da 

matricula dos alunos da rede municipal, bem como a 

reprodução de material de divulgação, por meio de 

publicidade. Projeto de Matricula 

SEMED 2.0 2019 2020   
E. Fund./FUNDEF 

 
 

06 

Definir juntamente com a coordenação e os 

estabelecimentos educacionais o formato do plano de ação 

de 2018 a 2020. 

SEMED 2.0 2019 2020   Profissional  

07 
Avaliação do processo de matricula 2019 e coleta de 

proposta para 2020 
SEMED 2.0 2019 2020   Profissional  

08 
Elaboração de diretrizes para renovação de matriculas, 

remanejamento escolar e matriculas novas para 2019. 
SEMED 2.0 2019 2020   Profissional  

09 

Encaminhamento do documento de estratégia de matricula 

2019 para deliberação e aprovação pela Secretaria 

Municipal de Educação. 

SEMED 2.0 2019 2020   Profissional  

10 

Elaboração e implementação de projetos lúdicos 

desportivos que estimulem a participação dos alunos do 

período noturno das instituições de ensino e aquisição de 

material didático esportivo. 

SEMED 2.12 2019 2020   
E. Fund./FUNDEF 
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11 
Estimular o habito de verificação da frequência diária, bem 

como reinserir o aluno faltoso as atividades desportivas. 
SEMED 2.0 2019 2020   Profissional  

12 
Participação nos jogos escolares, vivenciando a conquista 

da vitória. 
SEMED 2.12 2019 2020   Profissional  

Total  
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Objetivo: elaborar e implantar programas de correção de fluxo, reduzindo as taxas de repetência e de evasão. Visando ao aumento da produtividade do processo (Ensino Fundamental) 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 

Elemento de. 

Despesa 

Programa de 

trabalho 
Descrição recurso 

Custo Total 

0,00 

01 

Implementação de programa de correção de fluxo 

escolar no ensino fundamental para redução da 

distorção idade e serie na rede pública municipal de 

Tutoia, conforme contrato ou convenio a ser firmado em 

2019. 

SEMED 
2.5 

3.4 
2019 2020   Profissional  

02 

Elaboração e implementação de programa de correção 

do fluxo, reduzindo as taxas de repetência e de evasão, 

visando ao aumento da produtividade do processo no 

ensino fundamental. 

SEMED 3,4 2019 2020   Profissional  

Total  
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4.2.6 Marco Crítico: Exclusão Social (violência) 

Objetivo: Implantar política para redução da violência nas instituições e promoção da cultura da paz e da ética. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período 

De Execução 

Elemento 

de   

Despesa 

Programa de 

trabalho 

Descrição 

recurso 

Custo Total 

50.000,00 

01 
Criação de um projeto educacional de resistência às drogas e 

violência. 
SEMED 2.10 2019 2020   Profissional  

02 
Participação, parceria e acompanhamento das ações do conselho 

tutelar contra as drogas, violência infantil e abuso sexual. 
SEMED 2.10 2019 2020   Profissional  

03 
Coordenação e atuação nas ações de promoção da cultura e da 

paz e a ética 
SEMED 2.10 2019 2020   Profissional  

04 
Adesão, coordenação e atuação no programa federal escola 

aberta. 
SEMED 2.10 2019 2020   Profissional  

05 

Realização de atividades extracurriculares de caráter cultural, 

esportivo, artístico e informativo à comunidade escolar de todo 

ensino fundamental. 

SEMED 
2.10 

2.12 
2019 2020   Profissional  

06 
Definição de critérios para levantamento das regiões carentes 

para oferta da merenda escolar. 
SEMED 2.0 2019 2020   Profissional  

07 

Atendimento com duas refeições por turno nas regiões mais 

carentes onde a escola não esteja participando da educação 

integral, atendendo assim uma necessidade básica do aluno, 

contribuindo consequentemente para a redução da violência. 

Atendimento de alunos. 

SEMED 2.0 2019 2020   PNAE  

08 

Criação de projetos de combate a obesidade infantil e ginástica 

corretiva para os alunos com necessidades educacionais 

especiais, como fornecimento de refeições especiais. PNAE e 

Programa Saúde Na Escola) 

SEMED 2.0 2019 2020   Profissional   



70 
 

PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO – PAE 

PRECATÓRIOS FUNDEF 2018 - 2020 
 

09 

Manutenção dos projetos de combate a obesidade dos alunos e 

ginástica corretiva para os alunos com necessidades 

educacionais especiais. 

SEMED 
2.0 

4.0 
2019 2020   Profissional  

10 

Manutenção dos projetos de combate a obesidade e ginástica 

corretiva utilizando as academias de saúde em parceria com a 

Secretaria Municipal de Saúde. 

SEMED 2.0 2019 2020   
Profissional e 

Inter setorial 
 

11 

Viabilização de um ambiente educacional com segurança ao de 

um ambiente educacional com segurança e desejável pelos 

servidores e alunos das instituições de ensino 

SEMED 2.10 2019 2020   Profissional  

12 
Aquisição de livros didáticos voltado ao combate às drogas para 

educação do ensino fundamental II; 
SEMED 2.10 2019 2020   

E. Fund./FUNDEF 

 
 

Total  
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4.3 EIXO I - ENSINO  
MODALIDADE – EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS  
 
 

Ai de nós, educadores, se deixarmos de sonhar sonhos possíveis [...]Os profetas 
são aqueles ou aquelas que se molham de tal forma nas águas de sua cultura e 
da sua história, da cultura e da história do seu povo, que conhecem o seu aqui e o 
seu agora e, por isso, podem prever o amanhã, que eles mais do que adivinham, 
realizam. (FREIRE) 
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Eixo Norteador 
das Ações 

Marcos Críticos Documento Objetivos  

4.3 Educação de 
Jovens e 
Adultos 

4.3.1 Analfabetismo 

PME/PG 
Elevar a taxa de alfabetização em 80% da população com 15 anos ou mais, em Tutoia até 2020 e, 
até o final da vigência do Plano municipal de Educação erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir 
em 50 o analfabetismo funcional. 

18.000,00 

PME/PG 
Reduzir o analfabetismo entre jovens, adultos e Idosos, por meio de projetos e parcerias com 
entidades federias estaduais e sociedade civil. 

0,00 

4.3.2 Inexistências da oferta 
(da Educação de Jovens e 

Adultos) 
PME/PG 

Ampliar a oferta da Educação de Jovens e Adultos de Tutoia, em parceria com as organizações da 
sociedade civil, privilegiando as comunidades de baixa renda e garantindo assistência educacional 
aos jovens trabalhadores 

0,00 

4.3.3 Limitações de oferta da 
Educação de Jovens e 

Adultos 

PME/PG 
Universalizar a oferta da Educação de Jovens e Adultos e assegurar o acesso e a permanência do 
aluno a essa etapa 

0,00 

PME/PG 
Ampliar a oferta da educação aos portadores de necessidades especiais na Educação de Jovens e 
Adultos. 

20.000,00 

PME/PG Ofertar a Educação Profissional, em diferentes etapas, atendendo à demanda de Tutoia. 60.000,00 

PME/PG 
Universalizar a oferta e os atendimentos aos jovens situadas na faixa etária da Educação de Jovens 
e Adultos. 

0,00 

PME/PG Universalizar o acesso a da Educação de Jovens e Adultos 0,00 

PME/PG 
Priorização da manutenção da Educação de Jovens e Adultos – proporcionar educação de 
qualidade aos alunos. 

100.000,00 

PME/PG 
Priorização da manutenção da educação especial – proporcionar educação aos alunos portadores 
de necessidades educacionais, matriculados na rede pública de ensino na modalidade Jovem e 
Adulto. 

10.000,00 

4.3.4  Evasões na Educação 
de Jovens, Adultos e Idosos 

- EJAI. 

PME/PG 
Reduzir evasão escolar e aumentar as notas médias da Educação de Jovens e adultos no período 
de quatro anos, construindo uma educação de qualidade aos estudantes do sistema de educação 
municipal de Tutoia. 

96.000,00 

PME/PG Priorização da manutenção do EJA– proporcionar educação de qualidade aos alunos do EJA 50.000,00 

4.3.5  Baixo Rendimento 
Escolar – na educação de 

Jovens e Adultos 

PME/PG 
Implementar programas de atendimento pedagógico, destinado alunos portadores de dificuldades 
especificas de aprendizagem 

48.000,00 

PME/PG 
Assegurar o atendimento da educação básica à população de Tutoia, na educação de jovens e 
Adultos e idosos. 

105.000,00 

PME/PG 
Implementar os programas permanentes de chamada escolar e de frequência com o objetivo de 
manter todos os alunos da Educação de Jovens e Adultos na escola 

25.000,00 

4.3.6 Exclusões Sociais 
(violência) 

PME/PG 
Implantar política para redução da violência nas instituições e promoção da cultura da paz e da 
ética. 

50.000,00 

TOTAL 582.000,00 
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4.3.1 Marco critico: Analfabetismo 

Objetivo: elevar a taxa de alfabetização em 80% da população com 15 anos ou mais, em Tutoia até 2020 e, até o final da vigência do Plano municipal de Educação erradicar o analfabetismo 

absoluto e reduzir em 50 o analfabetismo funcional. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período 

De Execução 

Elemento 

de Despesa 

Programa de 

trabalho 

Descrição 

recurso 

Custo To9tal 

18.000,00 

01 

Realizar diagnóstico dos jovens e adultos e Idosos com Ensino 

Fundamental incompleto, promovendo-se busca ativa em parceria 

com a sociedade civil. 

SEMED 

10,4 

10,5 

11.1 

11,2 

2019 2020   Profissional  

02 
Assegurar a Coordenação das atividades Brasil alfabetizado em 

parceria com o governo federal. 
SEMED 10.1 2019 2020   Profissional  

03 
Coordenação das atividades de implantação do programa Brasil 

Alfabetizado continua 
SEMED 10.1 2019 2020   Profissional  

04 

Oferta do 1º segmento da educação de jovens e adultos - EJA, com 

características especificas para os alunos oriundos do projeto Brasil 

alfabetizado ou que se encontram em situações similares, 

SEMED 10,2 2019 2020   Profissional  

05 

Estabelecer e assegurar convenio com o Estado com entidades sem 

fins lucrativos para execução do programa ofertando o estudo gratuito 

inclusive diurno da Educação de Jovens e Adultos e Idosos como um 

direito a quem não teve acesso a uma educação na idade certa. 

Inclusive aqueles que estão em privação de liberdade e adolescentes 

em cumprimento de medidas sócias educativas assim como medida 

cautelar. 

SEMED 

10.1 

10,3 

11.3 

2019 2020   Profissional  

06 

Ampliação do número de turmas de alfabetização (1º segmento) 

inserindo alunos oriundos do programa Brasil Alfabetizado e outras 

demandas 

SEMED 10.2 2019 2020   Profissional  

07 
Garantir o acesso de jovens e Adultos e idosos as Tecnologias de 

informação e comunicação    – TICS, no ambiente escolar, 
SEMED 

10,14 

10.15 
2019 2020   Profissional  

08 
Interpretação em libras nos vídeos e nos programas produzidos pela 

coordenação de Educação Inclusiva; 
SEMED 

10.14 

4.11 

4.12 

2019 2020   Profissional  

09 
Produção de vídeos e outros materiais pedagógicos que contribuam 

com o processo de erradicação do analfabetismo. 
SEMED 

10.0 

10.14 
2019 2020   EJA/FUNDEF  

Total  
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Objetivo: Reduzir o analfabetismo entre jovens, adultos e Idosos, por meio de projetos e parcerias com entidades federias estaduais e sociedade civil. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período 

De Execução 

Elemento 

de. 

Despesa 

Programa de 

trabalho 

Descrição 

recurso 
Custo Total 

01 

Organizar as turmas de Alfabetização de Jovens, Adultos 

e Idosos como etapa do primeiro segmento do Ensino 

Fundamental, com recursos oriundos do FUNDEB e 

outros recursos. 

SEMED 10.2 2019 2020   Profissional  

02 

Executar, em regime de colaboração com a União e 

Estado, ações de atendimento ao estudante da Educação 

de Jovens adultos e Idosos por meio de programas 

suplementares de transporte. Alimentação e saúde, 

inclusive atendimento oftalmológico e fornecimento 

gratuito de óculos, em articulação com a saúde na esfera 

da união, estadual e municipal. 

SEMED 
10.7 

11.6 
2019 2020   Profissional  

03 

Instituir currículos adequados às especificações dos 

alunos da Educação de Jovens, adultos e Idosos – EJAI, 

incluindo temas que valorizem os ciclos fases da vida e 

promover a inserção no mundo do trabalho e participação 

social. 

SEMED 

10.9 

10.11 

11.9 

2019 2020   Profissional  

04 

Atendimento especializado nas 19 salas de recursos da 

demanda dos alunos da Educação de Jovens e Adultos e 

Idosos. 

SEMED 

10.0 

11.5 

4.1 

2019 2020   Profissional  

Total 0,00 
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4.3.2 Marco critico: Limitação de oferta 

Objetivo: Universalizar a oferta da Educação de Jovens e Adultos e assegurar o acesso e a permanência do aluno a essa etapa 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 

Elemento de 

Despesa 

Programa de 

trabalho 

Descrição 

recurso 

Custo Total 

0,00 

01 

Realização de seletivo para suprimento de cargos do 

quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação 

para educação de Jovens e Adultos 

SEMED 

10.0 

11.0 
2019 2020 

  FPM  
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Objetivo: Ampliar a oferta da educação aos portadores de necessidades especiais na Educação de Jovens e Adultos. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 
E. Despesa Programa de trabalho Descrição recurso 

Custo Total 

20.000,00 

01 

Disponibilização de vagas no programa de atendimento de 

currículo adaptado da Educação de Jovens e Adultos e 

oficinas pedagógicas para alunos acima de 14 anos de e 

idade sem escolarização ou que receberam terminal idade 

especifica de ensino fundamental nas classes especiais. 

SEMED 

10.11 

11.4 

4.1 

4.3 

4.8 

2019 2020   EJA/FUNDEF  

02 

Articulação junto a Secretaria Municipal de Educação e as 

instituições de Ensino para previsão de estratégia de 

matricula de espaço físico adequado para matricula do 

aluno da Educação de Jovens e Adultos. Para a ampliação 

do atendimento dessa modalidade de ensino. 

SEMED 
10.4 

11.4 
2019 2020   Profissional  

03 

Solicitação junto às instituições de ensino a inclusão das 

atuais 19 salas de recursos de altas habilidades e 

superlotação na estratégia de matricula das escolas de 

ensino regular, integrando-as a proposta pedagógica dês 

respectivas escolas voltadas para educação de jovens e 

Adultos. 

SEMED 

10.0 

11.4 

4.3 

4.6 

2019 2020   Profissional  

04 

Aquisição e distribuição de gêneros alimentícios que 

atendam às restrições alimentares de aproximadamente 50 

alunos portadores de necessidades especiais (diabetes, 

doença celíaca, intolerância a lactose, dificuldades de 

deglutição e outros), independente da faixa etária. 

SEMED 
10,0 

11.0 
2019 2020   

EJA/FUNDEF 

EJA/PNAE 

 

 

05 
Planejamento e suporte técnico operacional e tecnológico  

a Educação de Jovens e adultos 
SEMED 

10,0 

11.8 
2019 2020   Profissional  

Total 0,00 
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Objetivo: Ofertar a Educação Profissional, em diferentes etapas, atendendo à demanda de Tutoia. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 

Elemento de 

Despesa 
Programa de trabalho Descrição recurso 

Custo Total 

60.000,00 

01 

Estimular a diversificação curricular, integrando a 

formação à preparação para o mundo do trabalho e 

estabelecendo inter-relação entre teoria e prática, nos 

eixos ciência, trabalho, da tecnologia e da cultura e 

cidadania, adequando à organização do tempo e do 

espaço pedagógico. 

SEMED 

9.2 

10.0 

11.0 

2019 2020   Profissional  

02 

Subsidiar a oferta gratuita de Educação Profissional, em 

regime de colaboração com o Estado e por meio de 

parcerias com as entidades privadas de serviço social e 

de formação profissional vinculada ao sistema sindical, de 

forma concomitante ao ensino ofertado na rede escolar 

pública, para os segmentos populacionais considerados. 

SEMED 

9.3 

10.0 

11.0 

2019 2020   Profissional  

03 

Autorização ou não da movimentação dos servidores do 

quadro pessoal da Secretaria Municipal de Educação para 

turmas de Educação Jovens Adultos. 

SEMED 
10.0 

11.0 
2019 2020   Profissional  

04 

Realização de consultorias para implantação 

implementação de cursos profissionalizantes:... A fim de 

atender as demandas de Tutoia 

SEMED 
10.9 

11.1 
2019 2020   EJA/FUNDEF  

Total  
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Objetivo: Universalizar a oferta e os atendimentos aos jovens situadas na faixa etária da Educação de Jovens e Adultos. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 

Elemento de. 

Despesa 

Programa de 

trabalho 
Descrição recurso 

Custo Total 

0,00 

01 
Interação com órgãos componentes para a ampliação do 

atendimento para da Educação de Jovens e Adultos 
SEMED 

10.5 

10.8 

11.4 

2019 2020   Profissional  

02 
Ampliação do atendimento da Educação de Jovens e Adultos 

Tutoia 
SEMED 

10.1 

10..6 
2019 2020   Profissional  

03 
Avaliação do processo de vagas para a educação de jovens e 

adultos. 
SEMED 10.6 2019 2020   Profissional  

Total  
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Objetivo: Universalizar o acesso a da Educação de Jovens e Adultos 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 

Emento 

de. 

Despesa 

Programa de 

trabalho 
Descrição recurso 

Custo Total 

0,00 

01 

Aquisição e distribuição de gêneros alimentícios para 

atendimento da Educação de Jovens e Adultos de forma a 

atender as necessidades nutricionais dos alunos da 

Educação dos Jovens e Adultos. 

SEMED 

10,0 

11.0 
2019 2020 

  PNAE - EJA  

Total   
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Objetivo: Priorização da manutenção da Educação de Jovens e Adultos – proporcionar educação de qualidade aos alunos 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 

Elemento 

de. 

Despesa 

Programa de trabalho Descrição recurso 
Custo Total 

100.000,00 

01 

Orientação pedagógica aos professores de forma 

individualizada na escolha do vídeo da Educação de 

Jovens e Adultos, também quanto ao momento do 

desenvolvimento da atividade ao qual o mesmo servira de 

apoio no trabalho em sala de aula. 

SEMED 
10.13 

11.10 
2019 2020   Profissional  

02 

Aquisição da série de títulos de programas educativo-

culturais, em mídia de DVD e multe mídias, voltados da 

Educação de Jovens e Adultos. 

SEMED 

10.13 

10.16 

11.9 

2019 2020   EJA/FUNDEF  

03 
Acompanhamento controle e supervisão das instituições 

da Educação de Jovens e Adultos 
SEMED 

10.0 

11.10 
2019 2020   Profissional  

04 
Acompanhamento e orientação do processo de 

coordenação dos níveis, central, intermediário e local. 
SEMED 10.0 2019 2020   Profissional  

05 

Aquisição de material didático pedagógico para   20 

instituições que ministram a Educação de Jovens e 

Adultos 

SEMED 

10.0 

10.16 

11.9 

2019 2020   EJA/FUNDEF  

06 
Implantação do currículo da Educação de Jovens e 

Adultos nas escolas públicas de Tutoia. 
SEMED 

10.0 

11.8 
2019 2020   Profissional  

Total  
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Objetivo: priorização da manutenção da educação especial – proporcionar educação aos alunos portadores de necessidades educacionais, matriculados na rede pública de ensino na modalidade 

Jovens e Adultos. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 

Elemento de. 

Despesa 
Programa de trabalho 

Descrição 

recurso 

Custo Total 

10.000,00 

01 

Acompanhamento dos termos de cooperação técnica 

firmados entre a Secretaria Municipal de Educação, outras 

secretarias e instituições externas que desenvolvem 

atividades voltadas para o atendimento aos alunos com 

necessidades educacionais especiais matriculados na rede 

pública de ensino. 

SEMED 
10.17 

11.4 
2019 2020   Profissional  

02 

Execução dos convênios firmados entre a secretaria 

municipal de educação e o fundo nacional de 

desenvolvimento da educação/ministério da educação para 

financiar a aquisição de materiais, equipamentos e 

capacitação de servidores, visando aprimorar o atendimento 

aos alunos com necessidades educacionais especiais 

matriculados na rede pública de ensino. 

SEMED 

10.0 

10.13 

10.17 

11.9 

2019 2020   Profissional  

03 

Elaborar e acompanhar os projetos de capacitação no uso 

de tecnologias de informação e comunicação para 

professores lotados nas 19 salas de recursos multifuncionais 

que atendam alunos portadores de necessidades 

educacionais especiais, matriculados na rede pública de 

ensino na modalidade Jovens e Adultos. 

SEMED 

10.0 

4.3 

4.6 

4.11 

11;4 

11.9 

2019 2020   Profissional  

04 

 Possibilitar o acesso ao centro de atendimento 

especializado aos alunos com transtorno global de 

desenvolvimento que sejam portadores de necessidades 

educacionais especiais, matriculados na rede pública de 

ensino na modalidade Jovens e Adultos  

SEMED 

10.0 

11.4 

4.3 

2019 2020   Profissional  

05 

Implantação do serviço de tecnologia assistiva e produção 

de material didático nas salas de recurso que atendam 

alunos portadores de necessidades educacionais especiais, 

matriculados na rede pública de ensino na modalidade 

Jovens e Adultos s. 

SEMED 

10.0 

10.14 

10.15 

11.9 

2019 2020   Profissional  

Total   
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4.3.3 Marco Critico: Insuficiência da oferta (Educação de Jovens e Adultos 

Objetivo: ampliar a oferta da Educação de Jovens e Adultos de Tutoia, em parceria com as organizações da sociedade civil e Sindicatos, privilegiando as comunidades de baixa renda e 

garantindo assistência educacional aos jovens trabalhadores. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 

Elemento 

de Despesa 

Programa de 

trabalho 
Descrição recurso 

Custo Total 

0,00 

01 

Interação com as organizações da sociedade civil, 

Sindicatos para ampliação da matricula dos alunos na 

modalidade da Educação de Jovens e Adultos; 

SEMED 

10,4 

10.5 

11.01 

2019 2020   Profissional  

02 
Avaliação do processo de ampliação da matricula da 

Educação de Jovens e Adultos 
SEMED 

10.4 

 
2019 2020   Profissional  

Total  
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4.3.4 Marco Critico: Evasão na Educação de Jovens, Adultos - EJA 

Objetivo: reduzir evasão escolar e aumentar as notas médias da Educação de Jovens e adultos no período de quatro anos, construindo uma educação de qualidade aos estudantes do sistema de 

educação municipal de Tutoia. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 

Elemento de. 

Despesa 
Programa de trabalho 

Descrição 

recurso 

Custo Total 

96.000,00 

01 
Participação no programa Brasil Alfabetizado do Governo 

Federal. 
SEMED 

10.0 

 
2019 2020   Profissional  

02 

Trazer a participação do Conselho do Idoso municipal e 

Promotoria Pública com vistas à convivência familiar e 

comunitária 

SEMED 
10.17 

11.0 
2019 2020   Profissional  

03 

Elaborar, acompanhar os projetos de capacitação no uso 

de tecnologias de informação e comunicação para 

professores da Educação de Jovens e Adultos da rede 

pública de ensino. 

SEMED 

10.14 

10.15 

 

2019 2020   EJAFUNDEF  

04 

Oferecer em regime de colaboração com o Estado e 

estabelecimentos Penais e unidades de medidas sócias 

educativas a educação de Jovens e adultos, nas primeiras 

etapas do ensino fundamental, assegurando-as formação 

especifica aos professores, monitores e agentes de 

execução penal, bem como material especifico em parceria 

com a secretaria de Segurança Estadual. 

SEMED 

10.1 

10.3 

10.8 

10.12 

11.3 

2019 2020   Profissional  

05 

Coordenar, acompanhar e avaliar e financiar os projetos de 

capacitação desenvolvidos pelos Núcleos de Tecnologia 

Educacional e instituições educacionais de ensino no uso 

de tecnologias da informação e comunicação. 

SEMED 
10.15 

11;4 
2019 2020   EJA/FUNDEF  

06 

Desenvolver e garantir políticas para educadores e 

Educando da modalidade Educação de Jovens, Adultos 

Idosos, visando o aperfeiçoamento da pratica pedagógica 

que possibilite a construção de novas estratégias de 

ensino e uso das tecnologias Ticos. 

SEMED 
10,15 

11.5 
2019 2020   Profissional  
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07 

Acompanhamento e avaliação dos projetos, atendimento 

sistematizado aos professores que participam das oficinas 

pedagógicas para validação e replanejamento das atividades. 

SEMED 

10.13 

10.15 

11.8 

2019 2020   Profissional  

08 

Aquisição de materiais de pesquisa, criação e adaptação, 

revisão e reprodução dos materiais pedagógicos produzidos 

pela oficina pedagógica de formação continuada em 

atendimento aos professores da Educação de jovens, Adultos 

e idosos da pública de ensino. 

SEMED 
10.13 

11.9 
2019 2020   EJA/FUNDEF  

09 

Fomentar a produção de material didático especifico e 

pedagógico para a Educação de Jovens, Adultos e Idosos, 

bem como metodologia diferenciada para o desenvolvimento 

dos alunos dessa modalidade de ensino. 

SEMED 10.16 2019 2020   EJA/FUNDEF  

10 

Participação em encontros, reuniões de coordenação e visitas 

as oficinas pedagógicas para acompanhamento das atividades 

desenvolvidas. 

SEMED 
10.0 

10.15 
2019 2020   Profissional  

11 

Orientação teórica e metodológica aos professores que atuam 

nas oficinas pedagógicas por meio de Seminário e encontros 

voltados a Educação de Jovens, Adultos e idosos. 

SEMED 
10.0 

10.15 
2019 2020   Profissional  

12 

Orientação pedagógica aos professores, de forma 

individualizados, na escolha do vídeo e utilização de materiais 

de apoio pedagógico, de acordo com a faixa etária, adequado 

à educação básica e também quanto ao momento do 

desenvolvimento da atividade ao qual o mesmo servira de 

apoio no trabalho em sala de aula 

SEMED 

10.0 

10.15 

11,0 

2019 2020   Profissional  

13 

Institucionalizar, em regime de colaboração com a União e o 

Estado, programa municipal de assistência ao Estudante da 

EJAI, assegurando ações sociais, saúde, financeira e de apoio 

Psicopedagogo que contribuam para garantir o acesso, a 

permanência, a aprendizagem e a conclusão com êxito. 

SEMED 

10.17 

11.6 

4.3 

2019 2020   Profissional  

14 

Produção de cadernos pedagógicos e a viabilização de sua 

acessibilidade ao público alvo (professores e alunos das 

instituições educacionais de ensino de Tutoia – EJA). 

SEMED 
10.16 

11.9 
2019 2020   EJA/FUNDEF  
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15 

Realizar anualmente, avaliação com vistas ao levantamento 

dos indicadores de alfabetização da população de Jovens, 

adultos e idosos, com mais de 15 anos promovendo-se 

Monitoramento do rendimento escolar dos alunos da Educação 

de Jovens e adultos a partir dos dados do censo, divulgando 

dados relativos à educação e orientando as instituições 

educacionais na adoção das práticas pedagógicas que 

aumentam o rendimento e reduzam a evasão. 

SEMED 
10.11 

11.2 
2019 2020   Profissional  

16 

Realização de coordenação pedagógicas compartilhada entre 

Secretaria Municipal de Educação e instituições educacionais 

com foco na aprendizagem a fim de aumentar o rendimento 

escolar e reduzir a evasão dos alunos EJAI. 

SEMED 
10.15 

11.0 
2019 2020   Profissional  

17 

Realização de encontros Bimestrais com os professores da 

rede pública municipal de ensino para o estudo do currículo e 

solução de dificuldades enfrentadas pelos mesmos em suas 

práticas pedagógicas na modalidade Educação de Jovens, 

adultos e Idosos - EJAI. 

SEMED 
10.15 

11.0 
2019 2020   Profissional  

18 

Acompanhamento e melhoramento de implementação nº 

10.639/2003, que estabelece as Diretrizes e bases de 

educação nacional para incluir no currículo da rede de ensino a 

obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro- brasileira 

e indígena, nas escolas da educação Básica na Educação de 

Jovens e Adultos”. 

SEMED 
10.15 

11.6 
2019 2020   Profissional  

19 

Assegurar, em regime de colaboração com o Estado e União, a 

construção de escolas adequadas à metodologia da 

alternância em Casa Familiar Rural, em Escolas familiares 

agrícolas, áreas de assentamento, quilombolas e comunidades 

rurais, para atendimento dos segmentos populacionais 

considerados. 

SEMED 
10.0 

11.0 
2019 2020   Profissional  

20 

Acompanhamento de convênios e contratos com outras 

entidades públicas e privadas voltados a Educação de Jovens 

e Adultos. 

SEMED 
10.0 

11.0 
2019 2020   Profissional  

21 

Analise acompanhamento, avaliação e orientação da 

elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico, 

elaborado com a participação de todos os segmentos da 

comunidade escolar, respeitando as especificidades de cada 

instituição educacional. 

SEMED 
10.15 

11.8 
2019 2020   Profissional  

Total  



86 
 

PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO – PAE 

PRECATÓRIOS FUNDEF 2018 - 2020 
 

 

Objetivo: Priorização da manutenção do EJ A– proporcionar educação de qualidade aos alunos do EJA 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 
E. Despesa Programa de trabalho Descrição recurso 

Custo Total 

50.000,00 

01 

Implantar o programa de atualização e aperfeiçoamento 

aos profissionais da educação e aquisição de livros 

Paradidáticos e didáticos. 

SEMED 
10.16 

11.9 
2019 2020   

Profissional 

EJA/FUNDEF 
 

02 

Indicação dos títulos dos livros didáticos de Alfabetização 

de Jovens e adultos e1ª e 2ª Etapa do EJA instituições de 

ensino convenio MEC/FNDE/SEMED 

SEMED 
10.16 

11.9 
2019 2020   Profissional  

03 

Ampliação da oferta da educação de Jovens e Adultos e 

garantir o acesso e a permanência da EJAI no Ensino 

fundamental com isonomia de condições às outras 

modalidades da educação básica. 

SEMED 
10.10 

11.9 
2019 2020   Profissional  

04 

Acompanhamento, controle e avaliação dos procedimentos de 

entrega, recebimento e remanejamento de livros didáticos 

necessários ao suprimento da Educação de jovens e adultos, 

convenio MEC/FNDE/SEMED. 

SEMED 
10.16 

11.9 
2019 2020   Profissional  

05 

Realização de atividades extracurriculares de caráter, cultural, 

esportivo, artístico e informativo à comunidade escolar de todo 

a Educação de Jovens e Adultos inseridos no projeto político 

Pedagógico PPP. 

SEMED 
10.16 

11.6 
2019 2020   Profissional  

06 

Promover oficinas com os professores da Educação de 

Jovens e Adultos dos diversos componente curricular afim de 

que cada área do conhecimento valorize a história dos povos 

africanos e da cultura afro – brasileira. 

SEMED 
10.15 

11,1 
2019 2020   EJA/FUNDEF  

07 

Elaborar e promover com os coordenadores das escolas 

projetos que promovam o desenvolvimento de valores 

agregados em termos de autoestima e respeito às diferenças 

raciais 

SEMED 
10.15 

11.10 
2019 2020   Profissional  

08 

Realizar visitas periódicas as instituições de ensino para 

monitoramento e supervisão das práticas pedagógica 

aplicadas nas escolas. 

SEMED 
10.15 

11.0 
2019 2020   Profissional  
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09 

Participação de técnicos em eventos promovidos pela 

Secretaria Estadual de Educação e entidades parceiras 

quando o tema for Educação de Jovens, adultos e Idosos. 

SEMED 
10.15 

11.10 
2019 2020   Profissional  

10 

Participação de técnicos da Secretaria Municipal de Educação 

em seminários, congressos e eventos de atualização 

profissional para alunos oriundos da Educação de jovens e 

Adultos. 

SEMED 
10.15 

11.10 
2019 2020   Profissional  

11 

Realizar encontros periódicos com os coordenadores lotados 

na Secretaria Municipal de Educação, responsáveis pelo 

monitoramento pedagógico e os coordenadores lotados nas 

20 escolas da Educação de Jovens e Adultos para 

desenvolver uma nova visão de currículo e avaliação escolar 

propiciando atitudes inovadoras na pratica pedagógica. 

SEMED 

10.15 

10.16 

11.10 

2019 2020   Profissional  

12 

Realizar estudos temáticos junto aos coordenadores das 

escolas com o objetivo de fomentar o trabalho cooperativo 

permanente visando levar aos professores regentes, 

metodologias de ensino atuais e novas práticas pedagógicas. 

SEMED 
10.15 

11.10 
2019 2020   Profissional  

13 

Realização de encontros com coordenadores locais para 

promover estudos sobre fundamentos, conceitos, técnicas e 

métodos de pesquisa a serem repassados para os 

professores regentes dos professores da educação de jovens 

e Adultos; 

SEMED 

10.15 

10.16 

11.10 

2019 2020   EJA/FUNDEF  

14 

Contratação de empresa especializada para organização de 

um workshop objetivando expor criações de alunos talentosos 

nos estabelecimentos da Educação de Jovens e Adultos, nos 

gêneros: poesia, Teatro, estória em quadrinhos e pintura. 

SEMED 

10.15 

10.16 

11;10 

2019 2020   EJA/FUNDEF  

15 

Contratação de empresa gráfica para impressão e reprodução 

de material especifica contendo criações literárias dos alunos 

das escolas da Educação de Jovens e Adultos. 

SEMED 

10.15 

10.16 

11.9 

2019 2020   EJA/FUNDEF  

16 

Acompanhamento de convênios firmados entre a Secretaria 

de Estado de Educação do Maranhão e outros organismos e 

entidades parceiras. 

SEMED 
10.17 

11.9 
2019 2020   Profissional  

17 

Promoção de acesso e permanência dos alunos ao 

ensino, oferecendo transporte mediante a disponibilização 

ônibus aos estudantes rurais. 

SEMED 
10.7 

11.00 
2019 2020   Profissional  
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Total  
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4.3.5 Marco Critico: Baixo Rendimento Escolar – na Educação de Jovens e Adultos 

Objetivo: Implementar programas de atendimento pedagógico, destinado alunos portadores de dificuldades especificas de aprendizagem 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 

E. 

Despesa 
Programa de trabalho Descrição recurso 

Custo Total 

48.000,00 

01 
Elaborar projetos referentes ao uso das tecnologias 

da informação e comunicação. 
SEMED 

10.14. 

11.5 

6.0 

2019 2020   Profissional  

02 

Coordenação e acompanhamento dos programas 

da Secretaria Municipal e dos que são realizados 

em parceria com o Governo Federal referente ao 

uso das tecnologias da informação e Comunicação 

na Educação na Educação de Jovens e Adultos. 

SEMED 

10.14 

11.5 

 

2019 2020   Profissional  

03 
Coordenação das atividades desenvolvidas pelas 

19 salas multifuncionais. 
SEMED 

10.14 

11.10 

4.3 

2019 2020   Profissional  

04 

Encaminhamento à coordenação de educação 

inclusiva da SEMED, o acompanhamento e a 

avaliação dos projetos de capacitação desenvolvido 

palas salas multifuncionais e pelas 19 instituições 

educacionais de ensino que possuem laboratórios 

de informática. 

SEMED 

10.14 

11.4 

11.5 

4.3 

2019 2020   Profissional  

05 

Atendimento técnico e pedagógico os 19 salas 

multifuncionais, às instituições educacionais de 

ensino que possuem laboratório de informática e 

aquelas que estão implantando e/ou 

implementando. 

SEMED 

10.0 

10.14 

11.5 

4.3 

2019 2020   Profissional  

06 

Realização da semana pedagógica, com palestras 

e oficinas para todos os membros das equipes 

multidisciplinares da rede pública de ensino, sobre 

as características do trabalho junto às instituições 

educacionais do EJA – 1ª ETAPA. 

SEMED 
10.13 

11.01 
2019 2020   EJA/FUNDEF  
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07 

Orientações Pedagógicas das equipes pedagógicas 

com aprofundamento epistemológico, teórico, 

conceitual, técnico e metodológico. 

SEMED 
10.15 

11.01 
2019 2020   Profissional  

08 

Realizações de reuniões mensais com as 

coordenações de cada escola, para orientação das 

ações desenvolvidas pela coordenação 

pedagógicas, no acompanhamento do processo de 

ensino – aprendizagem dos alunos. 

SEMED 
10.15 

11.0 
2019 2020   Profissional  

09 

Realização visitas de supervisão técnica ao 

trabalho das coordenações pedagógicas, visando 

orientar o desenvolvimento de estratégias 

educacionais diferenciadas. 

SEMED 
10.15 

11.0 
2019 2020   Profissional  

10 
Analise e tabulação dos projetos desenvolvidos 

pelos coordenadores pedagógicos. 
SEMED 

10.15 

11.0 
2019 2020   Profissional  

11 

Divulgação de projetos realizados pelos 

coordenadores pedagógicos para intercâmbio entre 

as instituições educacionais 

SEMED 
10.15 

11.0 
2019 2020   Profissional  

12 

Realização de ciclos de palestras com os 

professores das escolas Da Educação de Jovens e 

Adultos objetivando promover a melhoria das 

condições pedagógicas a fim de adequá-las as 

necessidades da comunidade local em consonância 

com o contexto das novas tecnologias de 

informação e comunicação 

SEMED 
10.15 

11.0 
2019 2020   Profissional  

13 

Realização de projetos musicais – Veleiros do 

Infinito nas escolas que atendam a modalidade 

Educação de Jovens e Adultos. 

SEMED 
10.15 

11.0 
2019 2020   EJA/FUNDEF  

Total  
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Objetivo: Assegurar o atendimento da educação básica à população de Tutoia, na educação de jovens e Adultos e idosos. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 

E. 

Despesa 
Programa de trabalho 

Descrição 

recurso 

Custo Total 

105.000,00 

01 

Aprovação de matérias relativas à organização, 

autorização de funcionamento de cursos e outras 

atividades, ao credenciamento e ao recredenciamento de 

instituições educacionais na modalidade da Educação de 

Jovens e Adultos. 

SEMED 
10.0 

11.0 
2019 2020   Profissional  

02 

Aprovação de políticas, planos, projetos e programas 

educacionais propostos para educação de Jovens e 

adultos do município de Tutoia; 

SEMED 
10.0 

11.0 
2019 2020   Profissional  

03 
Definição de normas para organização e funcionamento 

do sistema de ensino de Tutoia 
SEMED 

10.0 

11.0 
2019 2020   Profissional  

04 

Acompanhamento da execução das etapas de matricula, 

cadastramento, renovação, remanejamento, captação de 

vagas e matriculas novas. 

SEMED 

10.5 

10.6 

11.2 

2019 2020   Profissional  

05 

Contrato de carro de som e rádio para divulgação da 

matricula dos alunos da rede municipal, bem como a 

reprodução de material de divulgação, por meio de 

publicidade. 

SEMED 
10.5 

11.2 
2019 2020   EJA/FUNDEF  

06 

Definir juntamente com os estabelecimentos educacionais 

o formato do plano de ação de 2018, as ações que 

contemplam a Educação de Jovens e Adultos. 

SEMED 
10.0 

11.0 
2019 2020   Profissional  

07 

Avaliação do processo de matricula 2018 da modalidade 

Educação de Jovens e adultos e coleta de proposta d\ 

matricula para 2019. 

SEMED 

10.5 

10.6 

11.2 

2019 2020   Profissional  

08 
Elaboração de diretrizes para renovação de matriculas, 

remanejamento escolar e matriculas novas para 2019. 
SEMED 

10.5 

10.6 

11.2 

2019 2020   Profissional  

09 

Encaminhamento do documento de estratégia de matricula 

2018 para deliberação e aprovação pela supervisão e 

coordenação da Educação de Jovens e Adultos. 

SEMED 

10.5 

10.6 

11.2 

2019 2020   Profissional  

10 
Fardamento escolar para 1000 alunos da Educação de 

Jovens e Adultos 
SEMED 

10.5 

 
2019 2020   EJA/FUNDEF  

Total  
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Objetivo: Implementar os programas permanentes de chamada escolar e de frequência com o objetivo de manter todos os alunos da Educação de Jovens e Adultos na escola 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 
E. Despesa 

Programa de 

trabalho 
Descrição recurso 

Custo Total 

25.000,00 

01 

Participação do conselho Idoso e da promotoria pública 

nos projetos de matriculas e permanência dos idosos na 

escola. 

SEMED 
10.0 

11.0 
2019 2020   Profissional  

02 

Oferecer ensino publica que atenda as especificações 

dos adolescentes e idosos em situações de risco 

pessoal 

SEMED 
10.0 

11.0 
2019 2020   Profissional  

03 
Participação, interação e implantação com a rede de 

informação tecnológica com o Estado. 
SEMED 

10.14 

11.5 
2019 2020   Profissional  

04 

Monitoramento, acompanhamento e controle por meios 

de relatórios das salas de recursos multifuncionais, 

educação inclusiva quanto à frequência dos alunos. 

SEMED 

10.14 

10.15 

11.4 

4.3 

2019 2020   Profissional  

05 

Promoção anual de festivais e torneios desportivos em 

contra turno e finais de semana, tendo em vista 

minimizar o tempo ocioso e proporcionar qualidade de 

vida os alunos da Educação de Jovens e Adultos, 

SEMED 
10.15 

10,16 
2019 2020   EJA/FUNDEF  

06 

Aquisição de material de premiação para torneios e 

festivais oferecidos nas escolas na modalidade da 

Educação de Jovens e Adultos. 

SEMED 

10.15 

10.16 

11.0 

2019 2020   EJA/FUNDEF  

07 
Difundir a ideia de respeito às desigualdades por meio 

de atividades esportivas 
SEMED 

1.15 

10.16 
2019 2020   Profissional  

08 

Garantia do acesso e controle dos alunos devidamente 

matriculados nas dependências da instituição 

educacional da rede pública de ensino de Tutoia por 

meio de diários escolares. 

SEMED 
10.15 

11.0 
2019 2020   Profissional  

09 
Controle de frequência do aluno, com o objetivo de 

manutenção do transporte escolar. 
SEMED 

10.7 

11.0 
2019 2020   Profissional  

Total  
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4.3.6 Marco Critico: Exclusão Social (violência) 

Objetivo: Implantar política para redução da violência nas instituições e promoção da cultura da paz e da ética 

Nº Descrição da Ação Executor Meta 
Período de 

Execução 

Elemento de. 

Despesa 

Programa de 

trabalho 

Descrição 

recurso 

Custo Total 

36.000,00 

01 
Criação de um programa educacional de resistência às 

drogas e violência entre os jovens e adultos. 
SEMED 

10.1 

10.15 

11;0 

2019 2020   
 

EJA/FUNDEF 
 

02 

Participação, parceria e acompanhamento das ações do 

conselho tutelar contra as drogas, violência infantil e abuso 

sexual. 

SEMED 

10.1 

10.15 

11.0 

2019 2020   Profissional  

03 
Coordenação e atuação nas ações de promoção da cultura 

e da paz e a ética 
SEMED 

10.15 

11.0 
2019 2020   Profissional  

04 

Realização de atividades extracurriculares de caráter 

cultural, esportivo, artístico e informativo à comunidade 

escolar da Educação de Jovens e Adultos previstos no 

Projeto Político Pedagógico das Escolas; 

SEMED 
10.15 

11.0 
2019 2020   Profissional  

05 
Definição de critérios para levantamento das regiões 

carentes para oferta da merenda escolar. 
SEMED 

10.15 

11.0 
2019 2020   EJA/PNAE  

06 

Criação de projetos que serão inseridos do Projeto Político 

Pedagógico de combate à obesidade das idosa e ginástica 

corretiva para os alunos com necessidades educacionais 

especiais, como fornecimento de refeições especiais. 

SEMED 

10.15 

11.0 

4.0 

2019 2020   EJA/FUNDEF  

07 

Disponibilidade de transporte para manutenção dos projetos 

combate a obesidade Nos jovens e adultos e ginásticos 

corretivos. 

SEMED 
10..7 

11.0 
2019 2020   Profissional  

08 
Viabilização de um ambiente educacional com segurança 

aos pelos servidores e alunos das instituições de ensino 
SEMED 

10.0 

11.0 
2019 2020   Profissional  

Total  
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5 EIXO II 

GESTÃO 

 
A gestão democrática exige a compreensão em profundidade dos problemas postos 
pela prática pedagógica. Ela visa romper com a separação entre concepção e 
execução, entre o pensar e o fazer, entre teoria e prática. Busca resgatar o controle 
do processo e do produto do trabalho pelos educadores. (VEIGA, 2002) 
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EIXO Marcos Críticos Documento Objetivos  

5 GESTÃO 
5.1 Desconhecimento do 

Universo de Atuação 

PME/PG 
Diversificar a metodologia de oferta de cursos na educação básica para portadores de 
necessidades especiais, utilizando não só a T V escola, mas também as estratégias de 
Educação a Distancia 

00,00 

PME/PG 
Desenvolver, na unidade prisional e nos estabelecimentos que atendam adolescentes e 
adultos infratores, programas especiais de educação, visando à formação escolar de 
nível fundamental. 

00,00 

PME/PG 

Incentivar a criação de programas adequados às particularidades do aluno trabalhador, 
bem como assegurar condições para recepção de programas de tele educação e 
educação com conectividade nos órgãos e entidades do poder público, nas empresas 
privadas, inclusive na zona rural na Educação de Jovens e Adultos. 

00,00 

PME/PG 
Implantar e Implementar programas especiais de atendimento a Jovens e Adultos, nas 
modalidades presenciais e a distância, para atender à heterogeneidade da clientela. 

00,00 

PME/PG 
Propor uma agenda de discussão permanente sobre indicadores da qualidade na 
Educação de Tutoia 

00,00 

PME/PG 

Criar mecanismos de cooperação com instituições que desenvolvem políticas de 
educação para o trabalho, em parceria com organizações governamentais e não 
governamentais, para o desenvolvimento de programas de qualificação profissional para 
alunos portadores de necessidades especiais, visando à sua inserção no mercado de 
trabalho. 

00,00 

PME/PG 
Implantar um sistema de informações sobre a clientela potencial da educação especial, 
com base em levantamentos censitários 

00,00 

PME/PG 
Oferecer apoio adequado aos alunos com necessidades educacionais especiais, com 
base em diagnósticos elaborados em parceria com outras áreas de atendimento a essa 
clientela. 

100.000,00 

PME/PG 
Universalizar o ensino da língua brasileira de sinais para os alunos surdos e sempre que 
possível, para seus familiares e para profissionais que atuam na unidade escolar, 
mediante um programa em parceria com organizações não governamentais 

28.000,00 
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PME/PG 
Implementar o atendimento dos alunos deficientes auditivos/surdos e os alunos cegos e 
de baixa visão da rede pública de Educação 

00,00 

PME/PG 
Implementar gradativamente os programas de atendimento aos alunos com habilidades 
especificas nas áreas artísticas, intelectual ou psicomotora. 

250.000,00 

PME/PG Implementar projetos específicos para atender alunos superdotados. 00,00 

5.2 Ausências de avaliação 
institucional (de Aprendizagem 
em Gestão) 

PME/PG 
Promover parcerias com instituições públicas e privadas, especialmente universidades, 
para consolidação da educação como oportunidade de diversificação da oferta de 
ensino-aprendizagem 

56.000,00 

PME/PG Elaborar Programas e Projetos para definição de indicadores da qualidade de ensino.  46.000,00 

PME/PG 
Implementar estratégias de preservação do meio ambiente, compatíveis com os 
programas de desenvolvimento sustentável 

45.000,00 

PME/PG 
Implantar programa de avaliação, no modelo da gestão compartilhada, do desempenho 
das escolas. 

00,00 

PME/PG 
Priorização da manutenção da educação de Jovens e Adultos – implementar o currículo 
e promover exames supletivos, propiciando a jovens e adultos, oportunidades 
educacionais. 

00,00 

PME/PG 
Aperfeiçoar e ampliar o Sistema de certificação de competências para atender a 
diversidade da demanda de prosseguimento de estudos, do mercado de trabalho ou 
mesmo de realização pessoal Educação de Jovens e Adultos EJA 

12.000,00 

PME/PG 
Estimular a articulação entre o poder público e a sociedade civil, com objetivo de 
acompanhar, avaliar e reformular, quando necessário, a educação profissional. 

00,00 

  PME/PG 
Implantar um sistema de avaliação institucional que garanta o redimensionamento das 
ações, programas e projetos, visando a melhoria na qualidade do processo ensino 
aprendizagem. 

00,00 

  PME/PG 
Estimular a parceria entre setores da administração e/ou iniciativa privada para melhoria 
do atendimento aos usuários dos serviços educacionais. 

145.000,00 

  PME/PG 
Realizar estudos e pesquisa sobre o sistema de ensino de Tutoia, visando a captação e 
à disseminação de dados de informações para subsidiar políticas de melhoria da 

10.000,00 
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qualidade de ensino. 

 

5.3  Limitações do Ensino 
Formal para a formação do 
cidadão (educação Integral) 

PME/PG Implantar a política de Educação Integral 20.000,00 

 GESTÃO PME/PG 
Ampliar progressivamente a jornada escolar com vistas a implantação do ensino em 
tempo integral (Ensino Fundamental) 

00,00 

 PME/PG 
Dotar as instituições educacionais de laboratórios, de salas especiais, de equipamentos 
de esporte e lazer e outros para garantia não só da melhoria da qualidade da educação, 
mas também a formação do cidadão (EF) 

30.000,00 

 PME/PG 
Estimular as políticas entre a secretaria de educação e da cultura, integrando o 
conhecimento escolar ao contexto cultural de Tutoia 

35.000,00 

 

PME/PG 
Manutenção da Educação Inclusiva – promover a inclusão escolar do aluno portador de 
necessidades especiais, propiciando o desenvolvimento acadêmico e a superação da 
deficiência, orientando e apoiando o trabalho pedagógico realizado nas escolas. 

8.000,00 

PME/PG 

Implantação de cursos profissionalizantes. Preparar os alunos da rede pública de ensino 
para o mercado do trabalho. Proporcionando a sua iniciação na sua formação 
profissional e aumentando significativamente a inserção dos alunos do EJA no mercado 
do trabalho. 

00,00 

PME/PG 
Promover a melhoria da qualidade do ensino para educação integral dos alunos, seu 
pleno desenvolvimento como pessoas, preparo para exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho, com a participação da família e colaboração da sociedade. 

77.000,00 

5.4  insuficiências de Gestão 

PME/PG 

Ampliar/criar, progressivamente, o quadro de recursos humanos das escolas com a 
participação de profissionais como: orientadores educacionais, supervisores 
pedagógicos, assistentes sociais, inspetores de ensino, psicólogos, dentre outros, para 
assegurar a formação do educando 

00,00 

PME/PG 
Formular e implementar políticas educacionais para valorização social e profissional dos 
docentes e demais profissionais da educação, bem como para melhoria das condições 
salariais da classe 

26.000,00 

PME/PG Assegurar recursos financeiros para melhorar a qualidade do ensino educação. 30.000,00 

PME/PG 
Reformular a estrutura da Secretaria Municipal de Educação para atender às 
necessidades do contexto. 

159.000,00 
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 PME/PG 
Manter programas de formação continuada para o aperfeiçoamento e a atualização dos 
profissionais da educação que atuam na Educação de Tutoia. 

90.000,00 

 PME/PG Oferecer cursos de gestão escolar 120.000,00 

 PME/PG 
: Promover cursos de capacitação profissional para o docente que atuam na educação 
profissional, em parcerias com instituições do poder público e da iniciativa privada. 

20.000,00 

 PME/PG 
Assegurar a implementação dos conselhos escolares e outras formas de participação 
visando p envolvimento da comunidade na tomada de decisões 

00,00 

 PME/PG Implementar estratégias para formação inicial e continuada dos gestores escolares 25.000,00 

 PME/PG 
Instituir um processo sistemático de programas de aperfeiçoamento dos profissionais da 
educação. 

65.000,00 

 PME/PG 
Implantar políticas de valorização dos profissionais de Educação da Secretaria Municipal 
de Educação mediante reformulação do Plano de Carreira e criação de outros cargos. 

20.000,00 

 PME/PG 
Oferecer cursos específicos de capacitação a fim de atender a demanda de profissionais 
para atuar na Educação de Jovens e Adultos, na Educação Profissional e na Educação 
Especial 

100.000,00 

 PME/PG 
Implantar política de desenvolvimento gerenciamento e manutenção dos sistemas de 
informação Secretaria Municipal de Educação. 

12.000,00 

 PME/PG Implantar política de informatização das instituições educacionais da rede pública. 12.000,00 

 

PME/PG 

 

Informatização do sistema escolar – implantar soluções tecnológicas, a atender a 
demanda de informações e o aprimoramento da gestão educacional em Tutoia 
utilizando meios que permitam acompanhar a celeridade do processo tecnológico. 

50..000,00 

PME/PG 
Implementar e aperfeiçoar os mecanismos de gestão da Secretaria Municipal de 
Educação, quanto os aspectos didático pedagógicos, administrativos, de tratamento da 
informação, da infraestrutura de informática e de comunicação 

5.974.633,45 

PME/PG Valorizar e reestruturar as carreiras de Magistério e de apoio a educação. 00,00 

PME/PG 
Prêmio ao profissional da Secretaria Municipal de Educação incentivar os profissionais a 
desenvolverem pesquisas pedagógicas e administrativas objetivando a melhoria da 

100.000,00 
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qualidade de ensino 

TOTAL 7.689.653,45 
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Eixo Norteador: Gestão 

5.1 Marco Crítico: Desconhecimento do Universo de Atuação 

Objetivo: Implantar um sistema de informações sobre a clientela potencial da educação especial, com base em levantamentos censitários 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

execução 

Elemento de 

Despesa 

Programa de 

trabalho 
Descrição recurso 

Custo Total 

0,00 

01 

Estabelecer parceria com a Secretaria Municipal de 

Saúde e Secretaria Municipal de Assistência social para 

definição de estratégias de levantamento de dados de 

clientela potencial para ser atendida na educação 

especial. 

SEMED 

4.4, 

7.3, 

7.10 

2019 2020   Profissional  

02 
Busca ativa dos alunos beneficiários do BPC na escola 

para matricula dos alunos com necessidades especiais. 
SEMED 

1.0, 

4.1 
2019 2020   Profissional  

03 

Levantamento e cadastramento geral dos alunos 

beneficiários do BPC em parceria com a Secretaria 

Municipal de Assistência Social. 

SEMED 
4,1, 

7;3 
2019 2020   Profissional  

Total  

  



101 
 

PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO – PAE 

PRECATÓRIOS FUNDEF 2018 - 2020 
 

Objetivo: Oferecer apoio adequado aos alunos com necessidades educacionais especiais, com base em diagnósticos elaborados em parceria com outras áreas de atendimento a essa clientela 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

execução 

Elemento 

de. 

Despesa 

Programa de 

trabalho 
Descrição recurso 

Custo Total 

180.000,00 

01 

Realização do projeto oficinas pedagógicas de inclusão 

nas escolas regulares, para troca de experiências de 

sucesso de inclusão de alunos especiais na escola 

comum. 

SEMED 4.8 2019 2020   Profissional  

02 

Contratação de empresas especializada para recuperação 

e manutenção preventiva e corretiva das salas 

multifuncionais. 

SEMED 4.0 2019 2020   
E inclusiva 

/FUNDEF 
 

03 

Institucionalizar o atendimento educacional especializado 

nos projetos políticos pedagógicos-PPP das escolas da 

Rede Municipal de Ensino, assegurando o atendimento 

dos alunos, público alvo da educação especial da 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de 

Jovens Adultos e Idosos – EJAI. 

SEMED 4.8 2019 2020   Profissional  

04 

Parceria com as Secretarias de Saúde e Assistência 

Social para elaboração dos testes de anamneses das 

crianças da educação inclusiva do município, 

SEMED 
4.0, 

7.10 
2019 2020   Profissional  

Total  
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Objetivo: Universalizar o ensino da língua brasileira de sinais para os alunos surdos e sempre que possível, para seus familiares e para profissionais que atuam na unidade escolar, mediante um 

programa em parceria com organizações não governamentais. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

execução 

Elemento. 

Despesa 
Programa de trabalho Descrição recurso 

Custo Total 

28.000,00 

01 
Formação oferecida pela Secretaria Municipal de 

Tutoia aos de instrutores de LIBRAS 
SEMED 

4.11 

,5.8 
2019 2020   

Ed. Inclusiva/Ed. Infantil/E. 

Fund. /EJA/FUNDEF 
 

02 

Curso de capacitação em LIBRAS para os 

funcionários da rede municipal ministrado pela 

equipe Multidisciplinar. 

SEMED 4.12 2019 2020   Profissional  

Total  
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Objetivo: Implementar o atendimento dos alunos deficientes auditivos/surdos e os alunos cegos e de baixa visão da rede pública de Educação. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

execução 

Elemento 

de. 

Despesa 

Programa de trabalho 
Descrição 

recurso 

Custo Total 

0,00 

01 

Implantação do serviço de orientação para o trabalho com 

alunos deficientes auditivos e visuais para 

encaminhamento ao mercado de trabalho. 

SEMED 
4.0 

11.4 
2019 2020   Profissional  

02 

Criação e Viabilização do funcionamento dos núcleos dos. 

Núcleo de convivência, núcleo de produção de material e 

núcleo de capacitação. 

SEMED 4.10 2019 2020   Profissional  

03 

Orientação pedagógica aos profissionais de: sala de 

recurso, atendimento curricular especifico, interprete, guia 

interprete, itinerante, 

SEMED 4.0 2019 2020   Profissional  

Total  
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Objetivo: Implementar gradativamente os programas de atendimento aos alunos com habilidades especificas nas áreas artísticas, intelectual ou psicomotora. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

execução 

Elemento 

de. 

Despesa 

Programa de trabalho 
Descrição 

recurso 

Custo Total 

250.000,00 

01 

Acompanhamento e apresentação de registros, 

semestralmente, do desempenho acadêmico dos 

alunos com altas habilidades/ super dotados 

atendidos nas salas de recursos. 

SEMED 4.16 2019 2020   Profissional  

02 

Reestruturação das salas de recursos existentes, 

transformando- a da Secretaria Municipal de 

Educação em as em Núcleo de educação especial 

para o talento nas escolas que possuem salas de 

recursos de altas habilidades e superlotação  

SEMED 4.20 2019 2020   

Ed. Inclusiva/Ed. 

Infantil/E. 

Fund./FUNDEF 

 

03 

Monitoramento e supervisão do processo pedagógico 

desenvolvido nas salas de recursos de altas 

habilidades por meio de reuniões quinzenais com os 

professores itinerantes e psicólogos e de visitas de 

acompanhamento com base no projeto de 

revitalização do programa já iniciado. 

SEMED 
4.0 

4.20 
2019 2020   Profissional  

04 

Realização de amostras e exposições de trabalhos e 

projetos, acadêmicos e de talento, dos alunos das 

salas de recursos de altas habilidades/superlotação. 

SEMED 4.0 2019 2020   Profissional  

05 

Disseminação das experiências de Tutoia na área de 

altas habilidades/superdotação, nas escolas 

municipais, como meio de ampliar conhecimentos 

sobre as práticas adotadas nas salas de recursos. 

SEMED 4.0 2019 2020   Profissional  

06 

Monitoramento pedagógico desenvolvido pela 

Secretaria Municipal de Educação por meio de 

reuniões mensais com os coordenadores e visitas de 

acompanhamento. 

SEMED 4;8 2019 2020   Profissional  

Total  
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Objetivo: Implementar projetos específicos para atender alunos superdotados. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

execução 

Elemento 

de 

Despesa 

Programa de 

trabalho 

Descrição 

recurso 

Custo Total 

0,00 

01 

Formalizar parceria com instituições para atendimento 

especifico nas áreas de talento musical, danças e 

psicomotor. 

SEMED 4.17 2019 2020   Profissional  

02 

Formalizar de parcerias com instituições de ensino 

superior e outras instituições que possam subsidiar 

projetos de pesquisa dos alunos atendidos pelas salas 

de recursos. 

SEMED 
4.16 

4,21 
2019 2020   Profissional  

Total 3  
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Objetivo: Diversificar a metodologia de oferta de cursos na educação básica para portadores de necessidades especiais, utilizando não só a T V escola, mas também as estratégias de Educação a 

Distância. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

execução 

Elemento 

de. 

Despesa 

Programa de 

trabalho 

Descrição do 

Recurso 

Custo Total 

0,00 

01 

Realização de cursos para os alunos com necessidades 

especiais em salas ambientes. Utilizando as salas de 

informáticas e multimídias. 

SEMED 

Meta 

10.14 

4.14 

2019 2020   Profissionais  

02 

Implementação do serviço de gestão para o trabalho, para 

o monitoramento e supervisão do aluno com necessidade 

especial no mercado de trabalho. 

SEMED 

Meta 

11.1 

11.4 

4.0 

2019 2020   Profissional  

Total  
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Objetivo: Criar mecanismos de cooperação com instituições que desenvolvem políticas de educação para o trabalho, em parceria com organizações governamentais e não governamentais, para o 

desenvolvimento de programas de qualificação profissional para alunos portadores de necessidades especiais, visando à sua inserção no mercado de trabalho. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

execução 

Elemento 

de Despesa 
Programa de trabalho 

Descrição 

recurso 

Custo Total 

0,00 

01 

Estabelecer de parceria com entidade não 

governamental APAE, PESTOLOZZI e outros para 

atendimento de curso profissionalizante dos alunos 

com necessidades especiais. 

SEMED 

4.0 

10.7 

11.5 

2019 2020   Profissional  

02 

Estabelecer parceria com universidades e 

entidades não governamentais e sindicatos para o 

processo de criação de uma cooperativa de 

produção e comercialização dos produtos voltados 

para agricultura familiar   originados dos cursos 

(oficinas) profissionalizantes aos alunos da 

educação de jovens e adultos. 

SEMED 
10.9 

11.8 
2019 2020   EJA/FUNDEF  

Total  
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Objetivo: Desenvolver, na unidade prisional e nos estabelecimentos que atendam adolescentes e adultos infratores, programas especiais de educação, visando à formação escolar de nível 

fundamental. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

execução 

Elemento de 

Despesa 

Programa de 

trabalho 
Descrição recurso 

Custo Total 

0,00 

01 

Cursos profissionalizantes em parceria com o Estado- 

mediante Termo de Cooperação Técnica entre A 

Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria de 

Segurança do Estado. 

SEMED 
10.1 

11.3 
2019 2020   Profissional  

02 

Fazer um levantamento criterioso quais os cursos a 

ser ofertado aos adolescentes e adultos infratores nas 

unidades prisionais; 

SEMED 11.2 2019 2020   Profissional  

03 

Realizar anualmente a chamada publica da população 

de 15 a 24 anos que necessitem iniciar ou concluir 

sua escolarização nas etapas e Ensino Fundamental 

na modalidade de Educação de Jovens, Adultos 

profissionalizantes. 

SEMED 11.3 2019 2020   Profissional  

Total  
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Objetivo: Incentivar a criação de programas adequados às particularidades do aluno trabalhador, bem como assegurar condições para recepção de programas de tele educação e educação com 

conectividade nos órgãos e entidades do poder público, nas empresas privadas, inclusive na zona rural na Educação de Jovens e Adultos. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

execução 

Elemento de 

Despesa 

Programa de 

trabalho 
Descrição recurso 

Custo Total 

0,00 

01 

Participação e implementação das diretrizes da 

educação a distância Conselho Municipal de 

Educação. 

SEMED 11.4 2019 2020   Profissional  

02 
Participação na comissão estadual de combate ao 

trabalho infantil 
SEMED 11.0 2019 2020   Profissional  

03 

Participação nos programas de combate e 

enfretamento à violência e exploração sexual contra a 

criança e ao adolescente. 

SEMED 11.00 2019 2020   Profissional  

04 

Ofertar escolarização para os adolescentes, jovens e 

adultos em situação de risco pessoal e 

vulnerabilidade social. 

SEMED 
10,1 

10.3 
2019 2020   Profissional  

Total  
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Objetivo: Implantar e Implementar programas especiais de atendimento a Jovens e Adultos, nas modalidades presenciais e a distância, para atender à heterogeneidade da clientela. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

execução 

Elemento 

de. Despesa 
Programa de trabalho Descrição recurso 

Custo Total 

0,00 

01 

Elevação da matricula nas turmas de Alfabetização de 

Jovens e Adultos por instituições governamentais e não 

governamentais, conveniadas e colaboradoras. 

SEMED 

10.2 

10.4 

10.5 

10.7 

10.8 

2019 2020   Profissional  

02 
Elevação do índice de aprovação dos alunos de 

EJA/EAD 
SEMED 

10;0 

11.0 
2019 2020   Profissional  

03 
Desenvolvimento de estratégia Para acompanhamento 

do aluno no curso a distância via on-line. 
SEMED 

10.0 

11.0 
2019 2020   Profissional  

04 
Divulgação do curso de Educação de Jovens e Adultos 

EJA na comunidade escolar 
SEMED 

10.5 

11;2 
2019 2020   Profissional  

05 

Articulação com órgãos governamentais e não 

governamentais interessados em oferecer o curso de 

Educação de Jovens e Adultos - EJA aos seus 

servidores. 

SEMED 
10.-0 

11.1 
2019 2020   Profissional  

06 

Articulações com as instituições de ensino, para a 

utilização dos laboratórios de informática das 

instituições educacionais pelos alunos de Educação de 

Jovens e Adultos. 

SEMED 

10.14 

10.15 

11;5 

2019 2020   Profissional  

07 

Articulação com instituições de ensino e entidades não 

governamentais o atendimento de alunos deficientes 

mentais maiores de 14 anos para educação de jovens e 

adultos – EJA a distância.  

SEMED 

4.0 

10.0 

11.4 

2019 2020   Profissional  

Total  
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Objetivo: Propor uma agenda de discussão permanente sobre indicadores da qualidade na Educação de Tutoia 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período 

De execução 
E. Despesa 

Programa de 

trabalho 
Descrição recurso 

Custo Total 

36.000,00 

01 

Promoção de reuniões com dirigentes da Secretaria 

Municipal de Educação para discutir, analisar e sanar 

permanentemente os indicadores de qualidade de 

educação de Tutoia.  Avaliação de relatórios e 

indicadores das ações executadas e pendentes dos 

setores da Secretaria Municipal de Educação. 

SEMED 20.0     Profissional  

02 

Levantamento de instituições parceiras, 

colaboradores e voluntários que ofertam escolaridade 

e estagio a alunos de educação de jovens e adultos – 

EJA. 

SEMED 
10.0 

11.0 
    Profissional  

03 

Campanha de mobilização da sociedade com relação 

à importância do estudo em qualquer idade. E a 

busca ativa dos alunos da Educação de Jovens e 

Adultos. 

SEMED 
10.5 

11.2 
    Ed.inclusiva/EJA/FUNDEF  

04 

Articulação entre os órgãos responsáveis pela 

administração e instituições que atendam 

adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas de internação e a Secretaria de 

Municipal de educação, cabendo às ambas a 

responsabilidade pela gestão e pela coordenação 

desta oferta. 

SEMED 

10;3 

10.8 

10.12 

11.3 

 

    Profissional  

05 
Disponibilização de material didático da modalidade 

de Educação de Jovens e Adultos – EJA. 
SEMED 

10.16 

11.9 

 

    EJA/FUNDEF  

06 
Elaboração e discussão dos indicadores de 

qualidade da alimentação escolar. 
SEMED 10.7     Profissional  

Total  
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5.2 Marco crítico: Ausência de avaliação institucional (de Aprendizagem em Gestão) 

Objetivo: Promover parcerias com instituições públicas e privadas, especialmente universidades, para consolidação da educação como oportunidade de diversificação da oferta de ensino-

aprendizagem. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

execução 

Elemento 

de. 

Despesa 

Programa de trabalho Descrição recurso 
Custo Total 

56.000,00 

01 

Formação continuada das equipes da Secretaria 

Municipal de Educação – multimídias, dos núcleos 

de tecnologia educacional e dos professores da 

rede pública de ensino das instituições educacionais 

que possuem laboratórios de informática. 

SEMED 

1.0 

2.0 

10.0 

4.14 

17.1 

2019 2020   
Profissional 

Ed. Inclusiva/FUNDEF 
 

02 

Coordenação das atividades desenvolvidas pelas 

salas de recursos viabilizando as iniciativas para 

capacitação a distância e ensino virtual. 

SEMED 4.4 2019 2020   Profissional  

03 

Oferta de um programa de capacitação à distância e 

presencial para os profissionais das equipes 

multidisciplinares que atuam com ensino 

fundamental – anos iniciais. 

SEMED 4.4 2019 2020   Ed. Inclusiva/FUNDEF  

04 

Capacitação à distância e presencial de todos os 

profissionais das equipes multidisciplinares da rede 

pública municipal que atuam com o ensino 

fundamental- anos iniciais, por meio do projeto 

permanente de extensão integração 

universidade/psicologia escolar. 

SEMED 4.4 2019 2020   Ed. Inclusiva/FUNDEF  

Total  
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Objetivo: Elaborar Programas e Projetos para definição de indicadores da qualidade de ensino 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

execução 

Elemento 

de. 

Despesa 

Programa de trabalho Descrição recurso 
Custo Total 

46.000,00 

01 

Contratação de empresa especializada para a 

elaboração dos referenciais de qualidade para 

educação infantil de Tutoia. 

SEMED 

8.1 

1.0, 

2.0 

4;0, 

10.0 

11.0 

2019 2020   Ed. Infantil/FUNDEF  

02 

Contratação de empresa especializada para criação e 

reprodução gráfica dos parâmetros de qualidade da 

Educação de Tutoia. 

SEMED 

8.1 

1.0 

2.0 

4;0 

10.0 

11.0 

2019 2020   Ed. infantil/FUNDEF  

03 
Implantação dos referenciais de qualidade para a 

Educação de Tutoia. 
SEMED 

8.1 

1.0 

2.0 

4;0 

10.0 

11.0 

2019 2020   Ed. Infantil/FUNDEF  

Total  
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Objetivo: Implementar estratégias de preservação do meio ambiente, compatíveis com os programas de desenvolvimento sustentável 

Nº Descrição da Ação 
Executo

r 
PME 

Período de 

execução 

Elemento 

de   

Despesa 

Programa de 

trabalho 
Descrição recurso 

Custo Total 

161.000,00 

01 

Implantar em toda Rede Municipal de Ensino, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação em 

Direitos Humanos DCNEDH (Resolução CNE/CP 

01/2012. Diário Oficial da União, Brasília, 31 de março 

de 2012, seção 1 –p .48) e o que estabelece as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para educação 

Ambiental 9 Resolução nº 02, de 15 de junho de 2012). 

SEMED 7.1 2019 2020   Profissional  

02 

Implementar a lei nº 9.279, de 20 de outubro de 2010, 

que institui a Política Estadual de educação Ambiental, 

conforme Decreto Estadual dec. 28.549, de 31 de 

agosto de 2012, através da Resolução do Conselho 

Municipal de Educação CME; 

SEMED 7.2 2019 2020   Profissional  

03 

Implantar na Secretaria Municipal de Educação um setor 

ou equipe técnica especializada e multidisciplinar, da 

diversidade com objetivo de realizar, acompanhar e 

monitorar as atividades referentes à educação em 

direitos humanos, à educação para as relações étnicas- 

raciais, para as relações de gênero e diversidade sexual, 

educação ambiental, educação fiscal, cultural na escola, 

fortalecendo parcerias entre organismos públicos não 

governamentais e com movimentos sociais. 

SEMED 7,7 2019 2020   Profissional  

04 

Realizar formação Inicial e continuada, presencial e /ou 

a distância, para os profissionais de Educação 

(gestores, professores e pedagogos), da rede municipal, 

em todos os Níveis, etapas e modalidades de ensino à 

luz dos direitos humanos, à educação para as relações 

étnicas- raciais, para as relações de gênero e 

diversidade sexual, educação ambiental, educação 

fiscal, cultural na escola, que reconheçam e valorizem a 

diversidade e a democracia participativa. 

SEMED 7.9 2019 2020   
Ed. Infantil/Efunda. 

/EJA/FUNDEF 
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05 

Produzir e adquirir e distribuir, materiais didáticos e para 

didáticos específicos e regionais, em regime de 

colaboração com o Estado e a União, referentes a 

educação em direitos humanos, relações étnicos- 

raciais, de gênero e diversidade sexual, educação 

ambiental, educação fiscal, cultural na escola, 

fortalecendo parcerias entre organismos públicos não 

governamentais e com movimentos sociais 

SEMED 7.11 2019 2020   
Educ. Infantil/Ens. 

Fund./EJA/FUNDEF 
 

06 

Fomentar produção de materiais pedagógicos 

específicos e diferenciados de referência, 

contextualizados às realidades sócias culturais para 

professores e alunos, contemplando à educação em 

direitos humanos, à educação para as relações étnicas- 

raciais, para as relações de gênero e diversidade sexual, 

educação ambiental, educação fiscal, cultural na escola, 

fortalecendo parcerias entre organismos públicos não 

governamentais e com movimentos sociais 

SEMED 7.15 2019 2020   
Ed. Infantil/Efunda. 

/EJA/FUNDEF 
 

07 

Estimular projetos de intervenção nas unidades 

escolares na dimensão da gestão, do currículo e do 

espaço físico para promoção da sustentabilidade sócio 

ambiental. 

SEMED 7.17 2019 2020   Profissional  

Total  
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Objetivo: Implantar programa de avaliação, no modelo da gestão compartilhada, do desempenho das escolas. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

execução 

Elemento de 

Despesa 

Programa de 

trabalho 
Descrição recurso 

Custo Total 

0,00 

01 

Gerenciamento dos seguintes projetos: Gestão 

compartilhada, sistema de avaliação –, sistema banco de 

professores substitutos, gestão- recrutamento de gestores 

escolares, plano de carreira, e implantação institucional, 

disseminação de informações educacionais, bem como o 

apoio institucional. 

SEMED 
8.1 

8.2 
2019 2020   Profissional  

02 

Realização de avaliação de Políticas educacionais 

compartilhadas redimensionando e adequando ações da 

supervisão e coordenações com vistas ao alcance das 

metas propostas pelo Governo Federal e municipal para 

educação. 

SEMED 8.0 2019 2020   Profissional  

Total  

 

  



117 
 

PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO – PAE 

PRECATÓRIOS FUNDEF 2018 - 2020 
 

Objetivo: Priorização da manutenção da educação de Jovens e Adultos – implementar o currículo e promover exames supletivos, propiciando a jovens e adultos, oportunidades educacionais. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

execução 

Elemento 

de. 

Despesa 

Programa de 

trabalho 

Descrição 

recurso 

Custo Total 

0,00 

01 

Acompanhamento de políticas educacionais para 

ampliação do atendimento da educação de jovens e 

adultos –EJA. 

SEMED 
8.11 

10.5 
2019 2020   Profissional  

02 
Estabelecimento de cronograma de visitas aos polos 

educacionais e escolas municipais. 
SEMED 10.15 2019 2020   Profissional  

03 

Acompanhamento, controle e supervisão das 

instituições educacionais da educação de jovens e 

adultos. 

SEMED 
8.2 

10,15 
2019 2020   Profissional  

04 
Diagnostico das disfunções dificuldades existentes na 

oferta da educação de jovens e adultos.  EJA 
SEMED 

8,1 

10.4 
2019 2020   Profissional  

05 

Analise das sugestões, problemas e informações 

emanadas das visitas de inspeção as escolas 

municipais que ofertam educação de jovens e adultos – 

EJA com a finalidade de solucionar os problemas desta 

modalidade de ensino. 

SEMED 
8,2 

10.4 
2019 2020   Profissional  

06 

Colaboração na realização do exame nacional para 

certificação de competência de jovens e adultos –

ENCEJA 

SEMED 
10;0 

11.0 
2019 2020   Profissional  

07 Divulgação dos resultados do ENCEJA SEMED 
10.0 

11.0 
2019 2020   Profissional  

08 

Acompanhamento das instituições educacionais 

autorizadas na emissão de histórico/certificado aos 

alunos que realizaram as provas do ENCCEJA 

SEMED 
10.0 

11.0 
2019 2020   Profissional  

Total  
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Objetivo: Aperfeiçoar e ampliar o Sistema de certificação de competências para atender a diversidade da demanda de prosseguimento de estudos, do mercado de trabalho ou mesmo de 

realização pessoal Educação de Jovens e Adultos EJA 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

execução 

Elemento 

de. Despesa 
Programa de trabalho 

Descrição 

recurso 

Custo Total 

12.000,00 

01 Acompanhamento da certificação aos alunos do EJA SEMED 
10.0 

11.0 
2019 2020   Profissional  

02 

Elaboração de projeto interventivo para os alunos 

matriculados nos 1º e 2º segmentos de EJA nas 

instituições educacionais da rede pública de Tutoia, que 

devem até 3 componentes curriculares para conclusão 

de seus estudos considerados na articulação curricular 

dos cursos, de formação inicial e continuada e dos 

cursos técnicos que podem ser oferecidos em parceria 

com a Secretaria Municipal de Educação. 

SEMED 
10.11 

11.1 
2019 2020   EJA/FUNDEF  

Total  
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Objetivo: estimular a articulação entre o poder público e a sociedade civil, com objetivo de acompanhar, avaliar e reformular, quando necessário, a educação profissional. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

execução 

Elemento 

de Despesa 

Programa de 

trabalho 
Descrição recurso 

Custo Total 

0,00 

01 

Acompanhamento e avaliação nas instituições 

educacionais de ensino, a gestão quanto a guarda 

patrimonial; controle de transportes de alunos, execução 

do programa – dinheiro direto na 

escola/PDDE/FNDE/MEC; utilização dos recursos 

materiais e de gêneros alimentícios e inserção de dados 

na solução de gestão educacional na elaboração do 

projeto político pedagógico das Escolas municipais PPP. 

SEMED 20.7 2019 2020   Profissional  

02 

Verificação da regularidade da prestação de contas dos 

recursos repassados no exercício de 2018 pelo – FNDE 

as escolas só Ensino Fundamental da rede pública de 

Tutoia. Por meio do dinheiro direto na escola. PDDE e 

das ações desenvolvidas, planejadas e executadas pelo 

Plano de Ações articuladas - PAR. 

SEMED 
20.0 

2.7 
2019 2020   Profissional  

03 

Acompanhamento do cumprimento dos prazos para o 

encaminhamento ao Fundo Nacional de Desenvolvimento 

de Educação FNDE/MEC, da prestação de contas dos 

recursos repassados no exercício de 2017as escolas do 

Ensino Fundamental da rede pública de Tutoia por meio 

do Programa dinheiro Direto na Escola e das ações 

desenvolvidas, planejadas e executadas pelo Plano de 

Ações articuladas - PAR. 

SEMED 2,7 2019 2020   Profissional  

04 

Verificação da regularidade da composição do processo 

de prestação de contas anual do ordenador de despesa e 

Fiscal de Licitação. 

SEMED 21.0 2019 2020   Profissional  

05 

Verificação da regularidade das licitações nas 

modalidades: convite, tomada de preços, concursos e 

concorrências. 

SEMED 21.0 2019 2020   Profissional  
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06 
Acompanhamento das diligencias dos órgãos de controle 

interno e externo. 
SEMED 21.0 2019 2020   Profissional  

07 

Acompanhamento e avaliação dos lançamentos das 

licenças médicas, pagamentos de gratificações da 

carreira do magistério e dos aspectos de legalidade e 

legitimidade na concessão de abonos. 

SEMED 19.0 2019 2020   Profissional  

08 

Acompanhamento da execução dos contratos e 

convênios celebrados pela Secretaria Municipal de 

Educação, sob os aspectos da legalidade, legitimidade e 

eficácia. 

SEMED 

 
21.0 2019 2020   Profissional  

09 

Acompanhamento, junto aos setores da secretaria 

Municipal de Educação, das faltas apontadas em 

relatórios de auditoria interna e externa. 

SEMED 

 
21.0 2019 2020   Profissional  

10 Instruir os processos de danos ao patrimônio público. 
SEMED 

 
21,0 2019 2020   Profissional  

Total  

 

  



121 
 

PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO – PAE 

PRECATÓRIOS FUNDEF 2018 - 2020 
 

Objetivo: implantar um sistema de avaliação institucional que garanta o redimensionamento das ações, programas e projetos, visando a melhoria na qualidade do processo ensino aprendizagem. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

execução 

Elemento 

de 

Despesa 

Programa de trabalho 
Descrição 

recurso 

Custo Total 

30.000,00 

01 

Implementação do processo de avaliação da 

educação básica no sistema de ensino de Tutoia, 

subsidiando a tomada de decisões quanto às políticas 

educacionais adotadas por esta Secretaria Municipal 

de Educação. 

SEMED 8.8 2019 2020   
E. Fund., 

/FUNDEF 
 

02 

Realização de avaliação nas esferas das políticas 

educacionais, da gestão compartilhada, da gestão 

escolar regimental da instituição educacional e do 

rendimento escolar discente. 

SEMED 

 
8.8 2019 2020   Profissional  

03 

Analise e comparação do desempenho das 

instituições educacionais, redirecionando e 

adequando ações dos polos e escolas, com vistas ao 

alcance das metas propostas pelo governo municipal 

de Tutoia no Plano de Ação Estratégico para 

educação, até o ano 2020. 

SEMED 

 
8.2 2019 2020   Profissional  

04 

Estudos para elaboração avaliação do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar do aluno visando 

ampliar e aprofundar as ações de atendimento ao 

aluno em parceria com a União e o Estado. 

SEMED 

 
8,16 2019 2020   Profissional  

Total  
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Objetivo: Estimular a parceria entre setores da administração e/ou iniciativa privada para melhoria do atendimento aos usuários dos serviços educacionais. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

execução 

Elemento 

de 

Despesa 

Programa de 

trabalho 
Descrição recurso 

Custo Total 

205.000,00 

01 

Criação de um projeto de cooperação técnico com 

entidades governamentais e não governamentais, 

visando a implantação da política de Educação Integral, 

redução da evasão escolar e a estruturação de um 

sistema de disseminação e tratamento das informações 

da Secretaria Municipal de Educação. 

SEMED 
6.1 

6.3 
2019 2020   Ensino Fund./FUNDEF  

02 

Participação em reuniões com conselhos e órgãos 

colegiados a fim de discutir a implementação da nova 

política para Educação Integral na educação de Tutoia. 

SEMED 

1.14 

2.0 

11.6 

6.1 

2019 2020   Profissional  

03 
Participação em Seminário em Educação em parceria 

com a União, Estado e outras entidades - 
SEMED  2019 2020   Profissional  

04 
Realização da olimpíada brasileira de matemática 

2018/OBMEP em Tutoia. 
SEMED 

2.0 

8.0 
2019 2020   Fundef  

05 

Realização do evento do aniversário de Tutoia – 29/03, 

com a participação e presença das escolas municipais, 

autoridades, secretarias de Tutoia, com distribuição de 

lanches para 1000 alunos da rede que apresentarão a 

culminância das atividades (esportivas e culturais) que 

estão inseridas no projeto político da Escola. 

SEMED 

1,0 

2.2 

2.8 

4.0 

6.9 

8.6 

10.0 

11.0 

2019 2020   Profissional  

06 

Realização da semana cultural, com atividades voltadas 

aos alunos e servidores da Secretaria Municipal de 

Educação de Tutoia. 

SEMED 

1.17 

2.2 

4.0 

6.9 

2019 2020   Fundef  

07 
Realização dos jogos escolares com apoio das 

atividades da Secretaria municipal de esportes. 
SEMED 

1.17 

2.2 

4.0 

6.9 

2019 2020   Profissional  
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08 

Realização do evento da independência – 7 de 

setembro, com a participação das escolas municipais de 

Tutoia. 

SEMED 

1,0 

2.2 

2.8 

4.0 

6.9 

8.6 

10.0 

11. 

2019 2020   Administração  

09 
Seminário para os servidores da Secretaria Municipal de 

Educação de Tutoia. 

SEMED 

 
 2019 2020   FUNDEF  

10 
Realização de inaugurações de escolas e entrega das 

escolas reformadas e novas para a comunidade escolar 

SEMED 

 
 2019 2020   Profissional  

11 

Realização de condecorações e entrega de medalhas ou 

diplomas para os professores que atingiram os melhores 

índices em educação. 

SEMED 

 
 2019 2020   Profissional  

12 
Realização de eventos de posses de diretores, vice-

diretores e professores da rede pública de ensino. 

SEMED 

 

20.1 

 
2019 2020   Profissional  

13 
Realização, de assinaturas de convênios de parcerias 

nas escolas. 

SEMED 

 
21 2019 2020   Profissional  

14 

Realização de passeios turísticos, cívicos e pedagógicos 

em parcerias com entidades públicas e privadas 

previstas no Projeto Político Pedagógico 

SEMED 

 

2;2 

8.0 

18.5 

20.7 

2019 2020   
Ed. Infantil/ E. Fundamental /Ed. 

Inclusiva/EJA/FUNDEF 
 

15 

Realização de eventos diversos, conforme a 

necessidade da Secretaria Municipal de Educação no 

ano 2018 a 2020, 

SEMED 

 
 2019 2020   Profissional  

16 

Promoção por meio de parceria com a Secretaria de 

Saúde para atendimento de alunos da educação infantil 

(creche e pré-escola). Previstos no político Pedagógico 

da Escola e no Projeto Saúde na Escola. 

SEMED 8.0 2019 2020   Profissional  
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17 

Promoção por meio de parceria com a Secretaria 

Municipal de Cultura para o atendimento de 600 alunos 

da pré-escola previstos no político Pedagógico da 

Escola 

SEMED 8.0 2019 2020   Profissional  

18 

Promoção por meio de parceria com a Secretaria de 

Assistência Social para o atendimento de 700 alunos da 

Educação Infantil. Previstos no Projeto Político 

Pedagógico da Escola 

SEMED 8.0 2019 2020   Profissional  

19 

Avaliação e acompanhamento das atividades 

concernentes às parcerias estabelecidas com as 

secretarias de saúde e de Assistência Social 

SEMED 8.0 2019 2020   Profissional  

20 

Elaboração em conjunto com outras secretarias do 

município proposta de implantação do programa de 

atendimento sócio educativo nas salas de recursos para 

alunos maiores de 21 anos. Educação de Jovens e 

Adultos. 

SEMED 8;0 2019 2020   Profissional  

Total  
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Objetivo: realizar estudos e pesquisa sobre o sistema de ensino de Tutoia, visando a captação e à disseminação de dados de informações para subsidiar políticas de melhoria da qualidade de 

ensino 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

execução 

Elemento 

de 

Despesa 

Programa de 

trabalho 

Descrição 

recurso 

Custo Total 

14.000,00 

01 

Levantamento e atualização técnica e pedagógica dos 

laboratórios de informática por meio do núcleo de 

tecnologia educacional. NTE 

SEMED 

8.0 

8.12 

8.13 

2019 2020   Profissional  

02 

Realização de parcerias para contribuir na realização 

de pesquisas e levantamento de dados sobre a 

situação dos laboratórios de informática. 

SEMED 

8.12 

8.13 

8.18 

2019 2020   Profissional  

03 

Realização da análise dos resultados da provinha 

Brasil em parceria com os coordenadores pedagógicos 

da Secretaria Municipal de Educação, a fim de 

acompanhar e subsidiar o processo de ensino – 

aprendizagem das crianças em fase de alfabetização. 

SEMED 

8.0 

8.8 

8.9 

2019 2020   Profissional  

04 
Preparação e encaminhamento dos formulários do 

censo escolar para as escolas municipais, 
SEMED 8.0 2019 2020   Profissional  

05 

Conferencia, digitação e emissão de relatórios do 

atendimento escolar e movimento/rendimento e do 

censo escolar para escolas municipais. 

SEMED 8.0 2019 2020   Profissional  

06 

Acompanhamento do educa censo (modulo situação 

do aluno) – movimento e rendimento 2018 das redes 

públicas, particulares e conveniados. 

SEMED 8.0 2019 2020   Profissional  

07 
Treinamento e acompanhamento com as escolas 

municipais para realização do censo 2019 
SEMED 8.0 2019 2020   FUNDEF  

08 Preparação do censo 2019 SEMED 8.0 2019 2020   Profissional  
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09 

Criação e impressão do caderno de matriculas, do 

folder estatísticas de Tutoia e o caderno números da 

educação com dados estatísticos a partir do censo 

escolar. 

SEMED 8.0 2019 2020   FUNDEF  

10 
Construção do cadastro das escolas municipais de 

ensino de Tutoia em um banco de dados. 
SEMED 8.0 2019 2020   Profissional  

11 

Organização e arquivamento dos instrumentos de 

coleta utilizados no censo escolar e no atendimento 

escolar. 

SEMED 8.0 2019 2020   Profissional  

12 
Atendimento as solicitações setores internos e de 

órgãos externos a Secretaria municipal de Educação 
SEMED 8.0 2019 2020   Profissional  

13 

Realização de pesquisas, visando a disseminação de 

dados e informações atualizadas sobre o sistema de 

ensino da rede pública municipal. 

SEMED 
8.1 

8.9 
2019 2020   FUNDEF  

14 
Elaboração de pesquisa para verificação do impacto da 

alimentação escolar no desempenho do aluno. 
SEMED 8.0 2019 2020   Profissional  

Total  
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5.3 Marco crítico: Limitação do ensino formal para a formação do cidadão - Educação Integral 

Objetivo: ampliar progressivamente a jornada escolar com vistas a implantação do ensino em tempo integral (Ensino Fundamental) 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 

Elemento 

de 

Despesa 

Programa de 

trabalho 

Descrição 

recurso 

Custo Total 

0,00 

01 

Ampliar gradativamente à jornada escolar, com o objetivo de 

implantar a escola de tempo integral que abranja um 

período de, pelo menos, sete horas diárias, considerando 

atividades que desenvolvam as múltiplas dimensões 

humanas e disponibilizando a infraestrutura física, humana e 

de material às respectivas unidades de ensino. 

SEMED 6.14 2019 2020   Profissional  

02 

Orientar, na forma do art.13 §1º, inciso I, da lei nº 12.101, de 

21 de novembro 2009, a aplicação em gratuidade em 

atividades de ampliação de jornada escolar de alunos 

matriculados nas escolas da rede pública de Educação 

Básica, de forma concomitante e em articulação com a rede 

pública de ensino; 

SEMED 6.11 2019 2020   Profissional  

03 

Ampliar e garantir gradativamente a oferta de Educação 

Integral em jornada ampliada nas escolas públicas, por meio 

de atividades de acompanhamento pedagógicas e 

multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas a fim de 

que o tempo de permanência na escola ou sob sua 

responsabilidade passe a ser igual ou superior a sete horas 

diárias no decorrer do ano letivo. 

SEMED 6.2 2019 2020   Profissional  

04 

Garantir ações pedagógicas para orientação do estudo 

(estudo dirigido) nas salas de leitura, nos processos de 

ensino aprendizagem, na utilização de recursos para o 

aprimoramento da linguagem oral, escrita e visual. 

SEMED 6.5 2019 2020   Profissional  

05 

Promover a articulação da escola com os diferentes 

espaços educativos, culturais e esportivos, e equipamentos 

públicos como centros comunitários, bibliotecas, praças, 

parques, museus, teatros, cinemas e planetários 

proporcionando a extensão cultural, por meio de visitas e 

SEMED 6.9 2019 2020   Profissional  



128 
 

PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO – PAE 

PRECATÓRIOS FUNDEF 2018 - 2020 
 

programas, projetos e ações similares. 

06 

Atender as escolas do campo de comunidades quilombolas, 

na oferta da Educação Integral em jornada ampliada, com 

base em consulta prévia e informada considerando-se as 

peculiaridades locais. 

SEMED 6.12 2019 2020   Profissional  

07 

Garantir a Educação Integral em jornada ampliada para 

pessoas com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou super. dotação. 

SEMED 6.13 2019 2020   Profissional  

08 

 

Promover ações pedagógicas voltadas à ampliação do 

universo escolar, sobretudo das crianças das camadas 

populares, cujas famílias não tiveram acesso à escolaridade 

fundamental para apoiá-las no acompanhamento das 

atividades escolares. 

SEMED 6.4 2019 2020   Profissional  

09 

 

Garantia de uma alimentação nutritiva e balanceada aos 

alunos das escolas municipais na Educação Integral. 
SEMED 6.0 2019 2020   Profissional  

10 
Viabilizar atendimento diferenciado a grupos de alunos com 

habilidades e dificuldades especificas de aprendizagem. 
SEMED 6.6 2019 2020   Profissional  

Total  
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Objetivo: Dotar as instituições educacionais de laboratórios, de salas especiais, de equipamentos de esporte e lazer e outros para garantia não só da melhoria da qualidade da educação, mas 

também a formação do cidadão (EF) 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 

Elemento 

de 

Despesa 

Programa de trabalho 
Descrição 

recurso 

Custo Total 

230.000,00 

01 

Coordenar, acompanhar a implantação e 

implementação de laboratórios de informática com 

internet e ciências em todas as instituições 

educacionais da rede pública de ensino de Tutoia a 

afim de atender todas as modalidades de ensino. 

SEMED 

2,17 

6.3 

6,8 

8.13 

8.15 

8,18 

2019 2020   Profissional  

02 

Dotar as instituições educacionais com jogos 

pedagógicos para educação nutricional objetivando o 

acesso à informação correta sobre alimentação para 

garantir a formação integral do aluno implantando 

projetos para elaboração e fornecimento de material 

de educação nutricional. 

SEMED 8.15 2019 2020   FUNDEF  

03 

Dotar as instituições educacionais com jogos 

pedagógicos para educação   para o transito 

objetivando o acesso à informação correta sobre 

transito para garantir a formação integral do aluno 

implantando projetos para elaboração e fornecimento 

de material de educação no transito. 

SEMED 8.15 2019 2020   FUNDEF  

04 

Dotar as instituições educacionais com jogos 

pedagógicos para educação   para a educação afro   

objetivando o acesso à informação correta sobre a 

cultura afro brasileira e indígena para garantir a 

formação integral do aluno implantando projetos para 

elaboração e fornecimento de material de educação 

afro brasileira e indígena 

SEMED 
8.15 

8.19 
2019 2020   FUNDEF  

05 
Adquirir laboratórios de ciências para as escolas do 

municipal de Tutoia 
SEMED 8.15 2018 2020   FUNDEF  

Total  
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Objetivo: Estimular as políticas entre a secretaria de educação e da cultura, integrando o conhecimento escolar ao contexto cultural de Tutoia 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 

Elemento de 

Despesa 
Programa de trabalho 

Descrição 

recurso 

Custo Total 

55.000,00 

01 

Promover a Criação de uma feira de livro em Tutoia 

em consonância com as diretrizes do Plano Nacional 

do Livro e da Leitura, buscando a formação de leitores 

e, fazendo a cobertura das diversas atividades do 

evento, dando ênfase às atividades que envolvam os 

professores e alunos das escolas municipais de 

ensino. 

SEMED 
5,5 

7,1 
2019 2020   

Profissional 

FUNDEF 
 

02 

Contratação de empresa gráfica para reprodução de 

material didático- pedagógico para a feira cultural e do 

livro do município de Tutoia. 

SEMED 

1.0 

2.0 

4.0 

10.0 

5.3 

5,5 

2019 2020   FUNDEF  

03 

Apoiar, em regime de colaboração com o Estado e 

União, a alfabetização de crianças dos povos do 

campo, quilombolas e de populações itinerantes, com 

produção de      materiais      didáticos      específicos, 

além      do desenvolvimento de instrumentos de 

acompanhamento que    consideram    o    uso    da    

língua    materna    das comunidades 

SEMED 
5,3 

7,1 
2019 2020   Profissional  

04 

Aquisição de material especifico, para uso dos 

professores e alunos na Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Educação Inclusiva e Educação de 

Jovens e Adultos. 

SEMED 

1.0 

2.0 

4.0 

7.1 

8.4 

10.0 

2019 2020   FUNDEF  
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05 

Concessão de premiação aos alunos e professores 

dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental que 

se destacarem na feira cultural. 

SEMED 
2,0 

8.0 
2019 2020   FUNDEF  

06 

Realização e participação em reuniões, encontros, 

oficinas e palestras culturais com as equipes da 

supervisão, coordenação e gestores buscando a 

valorização da cultura de Tutoia em espaços      

educativos, culturais      e      esportivos, e 

equipamentos    públicos    como    centros    

comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, 

teatros, cinemas e planetários propiciando a extensão 

cultural, por meio de visitas, programas, projetos e 

ações similares. 

SEMED 

1.0 

2.0 

4.0 

6,9 

10.0 

2019 2020   Profissional  

07 

Projetos em parceria com o SEBRAE e outros órgãos 

para levantamento e resgate do artesanato, comidas, 

músicas e danças típicas do município oferecendo 

cursos e oficinas para os alunos da educação integral 

SEMED  2019 2020   FUNDEF  

Total  
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Objetivo: Implantar a política de Educação Integral 

Nº Descrição da Ação Executor 
Metas 

PME 

Período de 

Execução 

Elemento 

de Despesa 
Programa de trabalho 

Descrição 

recurso 

Custo Total 

30.000,00 

01 

Garantir a oferta de Educação Integral, mediante a 

adoção     de     currículos, pedagogias, didáticas     e 

metodologias propiciadoras de uma educação unitária 

efetivamente formadora para a cidadania, com conteúdo 

e práticas que respondam às exigências do momento do 

Ensino Fundamental. ·. 

SEMED 6,1 2019 2020   Profissional  

02 

Ampliação da jornada escolar. Para no mínimo 7 horas. 

Diárias no decorrer do Ano letivo por meio de atividades 

de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, 

inclusive culturais e esportivas 

SEMED 6.2 2019 2020   Profissional  

03 

Aquisição de materiais esportivos, culturais, didático 

pedagógico e para os   laboratórios para atender as 

necessidades das escolas. Na jornada ampliada 

SEMED 6.2 2019 2020   FUNDEF  

04 

Estabelecer parcerias com instituições Federias, 

Estadual públicas, privadas e sociedade civil e a 

Secretaria Municipal de Educação, visando integrar o 

conhecimento escolar ao contexto cultural. 

SEMED 
6.3 

6.10 
2019 2020   Profissional  

05 

Implantação de estratégias de ações políticas da 

Educação Integral definidas em todos os setores de 

ensino da Secretaria de Educação. 

SEMED 6.1 2019 2020   Profissional  

06 

Instituição de projetos que promovam o exercício da 

cidadania a que sejam comprometidas com a realidade 

escolar e a comunidade. 

SEMED 6.12 2019 2020   Profissional  

07 
Analise de políticas de alimentação saudável nas escolas 

com participação de nutricionistas. 
SEMED 6.0 2019 2020   Profissional  

 Total  
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Objetivo: Manutenção da Educação Inclusiva – promover a inclusão escolar do aluno portador de necessidades especiais, propiciando o desenvolvimento acadêmico e a superação da deficiência, 

orientando e apoiando o trabalho pedagógico realizado nas escolas. 

Nº Descrição da Ação Executor 
Metas 

PME 

Período de 

Execução 

Elemento 

de Despesa 
Programa de trabalho 

Descrição 

recurso 

Custo Total 

8.000,00 

01 

Realização de monitoramento pedagógico das 

ações das salas de recursos e do atendimento 

educacional especializado –AEE nas instituições 

educacionais da educação infantil, ensino 

fundamental e Educação de Jovens e Adultos. 

Buscando tornar todas as escolas do município, 

em escolas inclusivas. 

SEMED 4,8 2019 2020   Profissional  

02 

Implantação do projeto família Presente nas 

escolas, coordenado pelo coordenador educacional 

da instituição. 

SEMED 4.0 2019 2020   Profissional  

03 
Monitoramento e acompanhamento das ações 

pedagógicas das salas de recursos. 
SEMED 4.8 2019 2020   Profissional  

04 
Monitoramento e acompanhamento das ações 

pedagógicas dos alunos especiais. 
SEMED 4.8 2019 2020   Profissional  

05 
Aquisição de material de consumo para apoio ao 

programa de inclusão 
SEMED 

4.0 

8.15 
2019 2020   

Ed. 

Inclusiva/FUNDEF 
 

06 
Planejamento e suporte técnico operacional. Para 

Educação Inclusiva. 
SEMED 

4.0 

8.15 
2019 2020   Profissional  

Total  
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Objetivo: Implantação de cursos profissionalizantes. Preparar os alunos da rede pública de ensino área o mercado do trabalho. Proporcionando a sua iniciação na sua formação profissional e 

aumentando significativamente a inserção dos alunos do EJA no mercado do trabalho. 

Nº Descrição da Ação Executor 
Metas 

PME 

Período de 

Execução 

Elemento 

de Despesa 

Programa de 

trabalho 
Descrição recurso 

Custo Total 

0,00 

01 

Firmar parceria, convênios do sistema S - SENAC, SESC, 

SENAI, SEBRAE, SENAR   sindicatos Rurais e de Pescas 

e outros órgãos, com o objetivo de oferecer cursos 

profissionalizantes para os alunos do EJA 

SEMED 
10.8 

111 
2019 2020   

Profissional 

 
 

02 
Monitoramento das frequências dos alunos do EJA que 

participam dos cursos profissionalizantes 
SEMED 10,5 2019 2020   

Profissional 

 
 

03 

Implantar programas vinculados a uma política de 

emprego para os egressos dos cursos de Educação de 

Jovens e Adultos. 

SEMED 10.9 2019 2020   
Profissional 

 
 

Total  
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Objetivo: Promover a melhoria da qualidade do ensino para educação integral dos alunos, seu pleno desenvolvimento como pessoas, preparo para exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho, com a participação da família e colaboração da sociedade. 

Nº Descrição da Ação Executor 
Metas 

PME 

Período de 

Execução 

Elemento 

de Despesa 

Programa de 

trabalho 

Descrição 

recurso 

Custo Total 

113.000,00 

01 

Aquisição de material de consumo para confecção de 

100 kits multimídias contendo materiais didáticos – 

pedagógicos sobre Tutoia e suas respectivas regiões; 

SEMED 

5,4 

6.9 

8.16 

 

2019 2020   E. Fund./ FUNDEF  

02 
Contratação de uma empresa para confecção de 

embalagem para 100 kits de multimídias 
SEMED 

5,4 

6.9 

8.16 

 

2019 2020   E. Fund./ FUNDEF  

03 

Elaboração do relatório com os resultados, das 

atividades desenvolvidas nas escolas municipais a partir 

de instrumento de avaliação entregue juntamente com o 

kit no ano letivo 2018 

SEMED 
6.9 

16;12 
2019 2020   Profissional  

04 

Aquisição de livros técnicos para uso dos 

coordenadores da Secretaria Municipal de Educação. E 

orientadores educacionais das escolas. 

SEMED 

7.6 

8.16 

16.0 

2019 2020   
E.  Fund./l 

FUNDEF 
 

05 

Organização de palestras e fóruns permanentes sobre 

orientação educacional por meio de oficinas 

pedagógicas temáticas. 

SEMED 

6.0 

8.4 

16,3 

16;12 

2019 2020   
E. Fundamental/ 

FUNDEF 
 

06 

Capacitação dos coordenadores da Secretaria Municipal 

de Educação e de orientadores educacionais das 

escolas por meio oficinas temáticas. 

SEMED 

7.9 

8.4 

16.3 

2019 2020   
E. Fundamental/ 

FUNDEF 
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07 

Capacitação de orientadores educacionais que atuam 

nas escolas municipais do ensino fundamental por meio 

de oficinas pedagógicas temáticas. 

SEMED 

7.9 

8.4 

8.16 

16.3 

2019 2020   
E.Fundamental 

/FUNDEF 
 

08 

Desenvolvimento e implementação de um sistema de 

apoio a atividade docente via internet para suprir 

necessidades de planejamento do ensino para todos os 

professores do ensino fundamental em parceria com a 

plataforma freire. 

SEMED 
7.9 

16.0 
2019 2020   

E. Fundamental 

/FUNDEF 
 

09 

Realização de eventos envolvendo escolas do ensino 

fundamental – anos finais com os anos iniciais visando a 

promoção de intercambio e experiência educacionais. 

SEMED 16.0 2019 2020   
E. Fundamental/ 

FUNDEF 
 

10 
Contratação de empresa gráfica especializada em 

reprodução de material pedagógico. 
SEMED 

8.16 

16.0 
2019 2020   

E.Fundamental/ 

FUNDEF 
 

11 

Realização de um fórum sobre cooperativismo e 

empreendedorismo em parceria com associações 

especificas. 

SEMED 6.0 2019 2020   
E. Fundamental 

/FUNDEF 
 

Total  
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5.4 Marco crítico: Insuficiência da gestão 

Objetivo: ampliar/criar, progressivamente, o quadro de recursos humanos das escolas com a participação de profissionais como: coordenadores educacionais, supervisores pedagógicos, 

assistentes sociais, psicopedagogos, dentre outros, para assegurar a formação do educando 

Nº Descrição da Ação Executor 
Metas 

PME 

Período de 

Execução 

Elemento de. 

Despesa 

Programa de 

trabalho 

Descrição 

recurso 

Custo Total 

0,00 

01 

Ampliação progressiva do quadro de apoio a educação. 

Desta coordenação de apoio logístico, em especial o 

cargo de apoio técnico administrativo 

SEMED 
4.18 
4.19 
16.7 

2019 2020   Profissional  

Total  
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Objetivo: formular e implementar políticas educacionais para valorização social e profissional dos docentes e demais profissionais da educação, bem como para melhoria das condições salariais 

da classe. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 

Elemento 

de despesa. 
Programa de trabalho Descrição recurso 

Custo Total 

26.000,00 

01 

Acompanhamento dos projetos e processos de 

interesse da Secretaria Municipal de Educação 

junto aos órgãos públicos Poder Judiciário e 

Poder legislativo. 

SEMED 
16.0 

18.0 
2019 2020   Profissional  

02 
Implantação de um programa aos servidores do 

município para perícia médica-odontológica.. 
SEMED 

16.2 

16.10 

18.0 

2019 2020   Profissional  

03 
Levantamento dos riscos ambientais no local de 

trabalho. 
SEMED 16.10 2019 2020   Profissional  

04 

Palestras educativas sobre riscos e suas medidas 

preventivas para os servidores da Secretaria 

Municipal de Educação. 

SEMED 16.10 2019 2020   FUNDEF  

05 
Confecção de folder informativo dos 

procedimentos da perícia médica-odontológica. 
SEMED 16.10 2019 2020   FUNDEF  

06 

Reuniões da junta médica-odontológica do 

programa Saúde na Escola com todas as escolas 

municipais para levantamento e conscientização 

das dificuldades com relação ao setor. 

SEMED 16.10 2019 2020   Profissional  

07 

Divulgação de procedimentos de perícias aos 

diversos setores da Secretaria Municipal de 

Educação 

SEMED 16.10 2019 2020   Profissional  

08 

Confecção de Informativo sobre saúde dos 

trabalhadores   para divulgação a todos os 

servidores. 

SEMED 16.10 2019 2020     

Total  
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Objetivo: Implantar políticas de valorização dos profissionais de Educação da Secretaria Municipal de Educação mediante reformulação do Plano de Carreira e criação de outros cargos.  

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 

Elemento 

de 

Despesa 

Programa de 

trabalho 
Descrição recurso 

Custo Total 

50.000,00 

01 

Realização de reuniões com sindicatos e 

dirigentes da Secretaria Municipal de 

Educação. 

SEMED 18.0 2019 2020   Profissional  

02 

Controle, acompanhamento e correção dos 

pagamentos de vencimentos aos servidores de 

Secretaria Municipal de Educação. 

SEMED 18.1 2019 2020   Profissional  

03 

Contratação de empresa para realização de 

análise e proposição de sistema que 

informatize os dados do Setor de Recursos 

Humanos da Educação 

SEMED 18.0 2019 2020   FUNDEF  

TOTAL  
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Objetivo: Assegurar recursos financeiros para melhorar a qualidade do ensino educação. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 

Elemento 

de 

Despesa 

Programa de trabalho 
Descrição 

recurso 

Custo Total 

30.000,00 

 

01 

Aquisição de material permanente para uso na Secretaria 

Municipal de Educação, conselho Municipal de Educação e nas 

secretarias das escolas. 

SEMED 21.0 2019 2020   FUNDEF  

02 
Funcionamento das unidades executoras existentes nas escolas 

em conformidade com a legislação vigente 
SEMED 21.0 2019 2020   Profissional  

03 
Promoção da atualização dos dados relativos as escolas 

municipais da rede pública. 
SEMED 21.0 2019 2020   Profissional  
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Objetivo: Reformular a estrutura da Secretaria Municipal de Educação para atender às necessidades do contexto. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 

Elemento 

de. Despesa 

Programa de 

trabalho 

Descrição 

recurso 

Custo Total 

159.000,00 

01 

Valorização do docente mediante cursos de 

capacitação e atualização em todas as áreas de 

ensino. 

SEMED 16.0 2019 2020   FUNDEF  

02 

Implementar a coordenação de controle e 

manutenção do transporte escolar e de serviços 

gráficos respectivamente, para otimizar o 

desempenho da rotina de trabalho das referidas 

coordenações. 

SEMED 16.0 2019 2020   Profissional  

Total  
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Objetivo: Manter programas de formação continuada para o aperfeiçoamento e a atualização dos profissionais da educação que atuam na Educação de Tutoia. 

Nº Descrição da Ação 
Executo

r 
PME 

Período de 

Execução 

Elemento 

de. Despesa 
Programa de trabalho 

Descrição 

recurso 

Custo Total 

198.000,00 

01 

Realização do 1º encontro multimídia na educação com a 

participação das escolas com centro tecnológico, onde será 

promovida   troca de experiências no uso das tecnologias de 

informação e comunicação nas escolas da rede pública municipal 

que possuem laboratórios de informática. 

SEMED 16.0 2019 2020   
Profissional 

FUNDEF 
 

02 
Realização de parcerias para o 1º encontro multimídia na educação 

de Tutoia. 
SEMED 16.0 2019 2020   FUNDEF  

03 

Realização de parcerias para contribuir na realização de 

capacitações, eventos e divulgação do uso de tecnologias de 

informação e comunicação na educação. 

SEMED 16.0 2019 2020   Profissional  

04 

Aquisição de material de consumo para colaborar no processo de 

formação continuada das equipes de gerencia de multimídia da 

tecnologia educacional e dos professores das escolas da rede 

pública de ensino que possuem laboratórios de informática. 

SEMED 21;0 2019 2020   FUNDEF  

05 
Realização 04 cursos de formação em gerenciamento técnico 

pedagógico para os professores que atuam nas 23 salas de leitura. 
SEMED 18.0 2019 2020   FUNDEF  

06 
Realização 04 cursos sobre práticas de leitura para 170 professores 

que atuam nas salas de leituras. 
SEMED 

16.0 

 
2019 2020   FUNDEF  

07 

Projeto Tecnológicos ________________ para produção de 

programas na área de informática e viabilizar sua acessibilidade ao 

público – alvo (professores e alunos da rede pública de Tutoia) 

SEMED 16.0 2019 2020   FUNDEF  

08 

Implantação de projetos de oficinas de vídeo para professores e 

alunos das instituições educacionais da rede pública de ensino 

visando ampliar o ensino em tempo integral. 

SEMED 16.0 2019 2020   Profissional  

Total  
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Objetivo: Oferecer cursos específicos de capacitação a fim de atender a demanda de profissionais para atuar na Educação de Jovens e Adultos, na Educação Profissional e na Educação Especial 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 

Elemento de. 

Despesa 
Programa de trabalho 

Descrição 

recurso 

Custo Total 

100.000,00 

01 

Capacitação de todos os profissionais envolvidos no 

acompanhamento a execução das atividades realizadas 

na Educação de Jovens e Adultos, na Educação 

Profissional e na Educação Especial com o objetivo 

de tornar as escolas inclusivas.. 

SEMED 16.0 2019 2020   FUNDEF  

02 

Promoção de cursos de atualização nas áreas de 

acidentes e de melhoria na qualidade de vida pessoal e 

profissional. 

SEMED 16.0 2019 2020   FUNDEF  

Total  
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Objetivo: Implantar política de desenvolvimento, gerenciamento e manutenção dos sistemas de informação Secretaria Municipal de Educação. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 

Elemento de 

Despesa 
Programa de trabalho Descrição recurso 

Custo Total 

12.000,00 

01 

Contratação de empresa especializada para 

implantação de sistemas operacionais, bancos 

de dados e de trabalho para usuários da 

Secretaria Municipal de Educação. 

SEMED 21 2019 2020   FUNDEF  

Total  
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Objetivo: implantar política de informatização das instituições educacionais da rede pública. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 
E. Despesa Programa de trabalho Descrição recurso 

Custo Total 

36.000,00 

01 

Modernização e reestruturação do arquivo 

documental da Secretaria Municipal de Educação 

digitalizando esses arquivos. 

SEMED 19.0 2019 2020   
Profissional 

FUNDEF 
 

02 

Atualização e capacitação dos servidores da 

Secretaria Municipal de Educação, polos e 

escolas municipais através de cursos de protocolo 

e arquivo. 

SEMED 
2.17 

19.0 
2019 2020   FUNDEF  

03 
Promoção workshop sobre sistema de protocolo 

da Secretaria Municipal de Educação. 
SEMED 19 2019 2020   FUNDEF  

Total  
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Objetivo: informatização do sistema escolar – implantar soluções tecnológicas, a atender a demanda de informações e o aprimoramento da gestão educacional em Tutoia utilizando meios que 

permitam acompanhar a celeridade do processo tecnológico. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 

Elemento 

de. 

Despesa 

Programa de trabalho Descrição recurso 
Custo Total 

200.000,00 

01 

Contratação de empresa especializada para compra 

de equipamentos de informática (microcomputadores e 

impressoras multifuncionais), para implantação da 

educação com conectividade. 

SEMED 
19.0 

21.0 
2019 2020   FUNDEF  

02 

Implantação, manutenção e atualização do cadastro 

das escolas, visando a celeridade de informações das 

escolas de Tutoia. 

SEMED 
19.0 

21.0 
2019 2020   Profissional  

03 

Suporte as unidades administrativas da Secretaria 

Municipal de Educação no desenvolvimento das ações 

de disseminação da informação. 

SEMED 
19.0 

21.0 
2019 2020   Profissional  

04 

Desenvolvimento de ações para treinamento dos 

profissionais da Secretaria Municipal de Educação que 

utilizam a tecnologia da informação no 

desenvolvimento de suas atividades. 

SEMED 
19.0 

21.0 
2019 2020   Profissional  

Total  
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Objetivo: prêmio ao profissional da Secretaria Municipal de Educação incentivar os profissionais a desenvolverem pesquisas pedagógicas e administrativas objetivando a melhoria da qualidade 

de ensino. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 

Elemento 

de Despesa 
Programa de trabalho 

Descrição 

recurso 

Custo Total 

110.000,00 

01 
Premiação aos servidores da Carreira. Apoio a 

educação que se destacaram em suas atividades 
SEMED 8.0 2019 2020   

Profissional 

FUNDEF 
 

02 

Premiação aos coordenadores   educacionais e 

supervisores educacionais que se destacaram em suas 

atividades 

SEMED 8;0 2019 2020   FUNDEF  

03 
Premiação aos professores que se destacaram em 

suas atividades. 
SEMED 8.0 2019 2020   FUNDEF  

04 

Contratação de empresa gráfica especializada em 

edição reprodução de trabalhos pedagógicos bem 

sucedidos de professores que atuam no ensino 

fundamental 

SEMED 8.0 2019 2020   FUNDEF  

05 

Divulgação e incentivo à participação dos alunos em 

eventos de cunho cientifico, a fim de divulgar 

experiência de sucesso e valorizar o ensino público de 

qualidade. 

SEMED 8.0 2019 2020   Profissional  

06 
Projeto de premiação para os profissionais da 

Educação. Que se destacaram nas suas áreas 
SEMED 8.0 2019 2020   FUNDEF  

Total  
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PRECATÓRIOS FUNDEF 2018 - 2020 
 

Objetivo: Valorizar e reestruturar as carreiras de Magistério e de apoio a educação. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 

Elemento de 

Despesa 

Programa de 

trabalho 
Descrição recurso 

Custo Total 

0,00 

01 

Instrução de expedientes relativos à concessão das 

gratificações e progressões previstas em lei, para os 

servidores ativos da Secretaria Municipal de 

Educação. 

SEMED 18.0 2019 2020  Profissional  

02 

Instrução de expedientes das diligências determinadas 

pelo tribunal de contas do Maranhão, dentro do prazo 

estipulado. 

SEMED 18.0 2019 2020  Profissional  

03 

Concessão de gratificações e progressões previstas 

em lei para os servidores ativos da Secretaria 

Municipal de Educação, 

SEMED 18.0 2019 2020  Profissional  

04 

Expedição periódica de relação de servidores que se 

encontram em estágio probatório, enviando às 

unidades responsáveis, para que sejam efetuadas as 

avaliações, com a finalidade de preparar a 

homologação do mesmo. 

SEMED 18.0 2019 2020  Profissional  

05 

Inserção no sistema único de gestão de recursos 

humanos, das habilitações apresentadas pelos 

professores admitidos para que haja evolução dentro 

do plano de carreira. 

SEMED 18.0 2019 2020  Profissional  

06 

Enquadramento correto dos servidores de carreira do 

magistério público de Tutoia – carreira de apoio à 

educação para a aposentadoria. 

SEMED 18.0 2019 2020  Profissional  

07 

Reenquadramento dos servidores das carreiras que 

por qualquer disfunção detectada, bem como em 

atendimento a diligências ou ordens judiciais, tenham 

correção em seu enquadramento. 

SEMED 18.0 2019 2020  Profissional  

08 

Análise da documentação apresentada para 

concessão de averbação e incorporação de tempo de 

serviço, bem como concessão de quinquênios aos 

servidores ativos da Secretaria Municipal de Educação 

e providências nas concessões efetuadas (jurídico). 

Profissional. 

SEMED 18.0 2019 2020  Profissional  

09 

Atendimento das diligências determinadas pelo 

tribunal de contas do estado e pela corregedoria geral 

da união, dentro do prazo estipulado quanto às 

SEMED 18.0 2019 2020  Profissional  
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ratificações e alterações pertinentes à averbação e 

incorporação de tempo. 

Total  
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PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO – PAE 

PRECATÓRIOS FUNDEF 2018 - 2020 
 

Objetivo: Implementar e aperfeiçoar os mecanismos de gestão da Secretaria Municipal de Educação, quanto os aspectos didático pedagógicos, administrativos, de tratamento da informação, da 

infraestrutura de informática e de comunicação. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 

Elemento 

de Despesa 
Programa de trabalho Descrição recurso 

Custo Total 

5.974.633,45 

01 
Coordenação e articulação dos procedimentos da 

Secretaria Municipal de Educação. 
SEMED 21 2019 2020   Profissional  

02 

Orientação dos servidores da Secretaria Municipal 

de Educação e promoção da troca de informações 

entre as comissões de processos administrativos 

(sindicância) e coordenação de procedimentos 

disciplinares aos servidores da educação 

SEMED 18 2019 2020   Profissional  

03 

Promoção de parceria entre as escolas e a 

comissão de processo administrativo disciplinar e 

sindicância, bem como a troca de informações para 

atualização de dados. 

SEMED 18 2019 2020   Profissional  

04 

Acompanhamento sistemático dos relatórios 

quantitativos enviados pelas comissões de 

comissão de processo administrativo disciplinar e 

sindicância. 

SEMED 18 2019 2020   Profissional  

05 
Elaboração de planos e promoção de reuniões 

sobre legislação vigente e suas alterações. 
SEMED 18 2019 2020   Profissional  

06 

Realização de reuniões periódicas de controle 

sobre a quantidade de processos existentes nas 

escolas. 

SEMED 18 2019 2020   Profissional  

07 

Elaboração e confecção de material necessário 

para encontros sobre processo administrativo 

disciplinar e sindicância. 

SEMED 
18 

21 
2019 2020   FUNDEF  

08 

Produção de programas de rádio (15 minutos), feito 

com a colaboração dos alunos e professores da 

rede inclusa nos projetos do Programa saúde na 

escola. 

SEMED 21 2019 2020   FUNDEF  

09 
Criação e manutenção de sítio eletrônico da 

Secretaria Municipal de Educação. 
SEMED 21 2019 2020   FUNDEF  
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PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO – PAE 

PRECATÓRIOS FUNDEF 2018 - 2020 
 

10 

Criação de um mecanismo direto de informação 

para os professores, em contraponto às reuniões e 

assembleias do sindicato dos professores por meio 

de cartas regulares, e-mails e boletim impresso e 

eletrônico. 

SEMED 21 2019 2020   Profissional  

11 

Concessão de ampliação e/ou redução de cargas 

horárias aos servidores, de conformidade com a 

legislação vigente, efetivando no sistema de 

recursos humanos – as alterações de dados 

funcionais pertinentes à mudança de jornada de 

trabalho (Plano de Carreira e Renumeração) 

SEMED 18 2019 2020   Profissional  

12 

Instrução de processo e concessão de licença para 

acompanhar cônjuge, bem como o registro no 

sistema de recursos humanos, à data da licença. 

SEMED 18 2019 2020   Profissional  

13 

Instrução de processo de licença para trato assunto 

particular, efetivação dos períodos das licenças 

autorizadas no sistema de recursos humanos 

baseado na legislação vigente.. 

SEMED 18.0 2019 2020   Profissional  

14 

Encaminhamento de servidores a outros órgãos por 

meio de convênios, respeitando os quantitativos 

previstos e a vigência dos mesmos. Efetivação da 

movimentação no sistema de recursos humanos. 

SEMED 18.0 2019 2020   Profissional  

15 
Controle e concessão de afastamentos diversos, de 

acordo com legislação vigente. 
SEMED 18.0 2019 2020   Profissional  

16 

Redução de jornada para acompanhamento à 

pessoa com deficiência, conforme legislação 

vigente. 

SEMED 18.0 2019 2020   Profissional  

17 

Pesquisa nos arquivos de dados funcionais 

relacionados aos servidores para instrução de 

processos de administrativos. 

SEMED 18.0 2019 2020   Profissional  
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18 

Movimentação de pessoal por meio de remoção de 

ofício, de remoção nutriz de permuta, de retorno 

por afastamento diverso, para assumir cargo 

comissionado ou função gratificada, bem como 

suas efetivações atualizando no sistema de 

recursos humanos. 

SEMED 18.0 2019 2020   Profissional  

19 
Pronunciamento quanto às demandas judiciais de 

todas as escolas municipais. 
SEMED 18.0 2019 2020   Profissional  

20 
Orientação jurídica aos servidores da Secretaria 

Municipal de Educação. 
SEMED 18.0 2019 2020   Profissional  

21 
Emissão de informações jurídicas em todos os 

processos de interesse desta pasta. 
SEMED 18.0 2019 2020   Profissional  

22 
Prestação de informações em mandados de 

segurança e disponibiliza-los quando necessário. 
SEMED 18.0 2019 2020   Profissional  

23 

Assessoramento a Secretaria Municipal de 

Educação e as demais escolas em assuntos 

legislativas. 

SEMED 
8,0 

20.0 
2019 2020   Profissional  

24 
Definição de diretrizes para organização e 

funcionamento do sistema de ensino de Tutoia. 
SEMED 

8.0 

20.0 
2019 2020   Profissional  

25 

Definição de diretrizes sobre supervisão, 

fiscalização e acompanhamento das escolas 

municipais. 

SEMED 
8,0 

20.0 
2019 2020   Profissional  

26 

Definição de critérios para autorização de cursos e 

outras atividades, credenciamento e 

recredenciamento de escolas municipais. 

SEMED 
8.0 

20.0 
2019 2020   Profissional  

27 
Definição de critérios para avaliação da educação 

de Tutoia. 
SEMED 

8,0 

20.0 
2019 2020   Profissional  

28 
Acompanhamento da implantação da política de 

educação de Tutoia. 
SEMED 

8.0 

20;0 
2019 2020   Profissional  
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29 
Manutenção dos serviços administrativos do 

conselho municipal de educação. 
SEMED 20.0 2019 2020     

30 

Criar a casa dos conselhos de educação ou similar 

com representantes dos conselhos das escolas 

públicas e de conselhos de outras políticas públicas 

relacionadas com a educação para a socialização 

de informações e a descentralização das tomadas 

de decisão a respeito da Educação Básica, 

contribuindo assim, para o fortalecimento do 

controle social 

SEMED 20,0 2019 2020   Profissional  

31 

Criar fóruns consultivos e deliberativos para o 

fortalecimento dos conselhos municipais, conselhos 

escolares ou equivalentes, conselhos de 

acompanhamento e controle do FUNDEB, da 

Alimentação Escolar e Conselho Alimentar e 

Nutricional, com representação dos setores 

envolvidos com a educação e com as instituições 

educativas 

SEMED 20,0 2019 2020   FUNDEF  

32 

Publicação de abertura e andamento das licitações 

em jornal de grande circulação, em Tutoia, e diário 

oficial da FAMEM. 

SEMED 20.0 2019 2020   Profissional  

33 
Acompanhamento das publicações referente aos 

procedimentos licitatórios. 
SEMED 20.0 2019 2020   Profissional  

34 
Acompanhamento de atualizações da legislação 

sobre licitações e contratos. 
SEMED 20.0 2019 2020   Profissional  

35 
Contratação de um sistema de diário eletrônico no 

sistema educacional de Tutoia . 
SEMED 21.0 2019 2020   

Ed. Infantile/Fund./Ed. 

Inclusiva/EJA/FUNDEF 
 

36 
Aquisição de material de consumo para impressos 

mensais 
SEMED 21.0 2019 2020   

Ed. 

Infantil/E.Fundamental/ 

Ed. Inclusiva/EJA/ 

FUNDEF 

 

 

37 Aquisição de material de consumo para confecção SEMED 21.0 2019 2020   Ed. Infantil/E.  
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e recuperação de mobiliário escolar. Fundamental/ 

Ed. 

Inclusiva/EJA/FUNDEF 

 

38 Aquisição de maquinas modernas de Xerox. SEMED 21.0 2019 2020   

Ed. Infantil/E. 

Fundamental/ 

Ed. 

Inclusiva/EJA/FUNDEF 

 

 

39 

Contratação de empresa ou técnico para dar 

suporte, manutenção e troca de peças das 

maquinas copiadoras 

SEMED 21.0 2019 2020   

Ed. Infantil/ 

E. Fundamental/ 

Ed. Inclusiva/EJA 

FUNDEF 

 

40 

Contratação de empresa para fornecimento de 

uniformes apropriados as merendeiras, monitores e 

motoristas. 

SEMED 21.0 2019 2020   

Ed. Infantil/ 

E. Fundamental/ 

Ed. Inclusiva/EJA 

FUNDEF 

 

41 
Recarga de extintores pó químico para a frota da 

Secretaria Municipal de Educação. 
SEMED 21.0 2019 2020   FUNDEF  

42 

Pagamento de seguros obrigatórios dos veículos 

pequenos e ônibus da frota da Secretaria Municipal 

de Educação. 

SEMED 21.0 2019 2020   FUNDEF  

43 
Confecção de placas automotivas para a frota da 

Secretaria Municipal de Educação. 
SEMED 21.0 2019 2020   FUNDEF  

44 
Aquisição de peças automotivas para a frota da 

Secretaria Municipal de Educação. 
SEMED 21.0 2019 2020   FUNDEF  

45 
Aquisição de pneus para a frota da Secretaria 

Municipal de Educação. 
SEMED 21.0 2019 2020   FUNDEF  

46 
Aquisição de câmaras de ar para a frota da 

Secretaria Municipal de Educação. 
SEMED 21.0 2019 2020   FUNDEF  

47 
Aquisição de óleo lubrificante, óleo para 

transmissão de diferencial, em tambor de 200 l 
SEMED 21.0 2019 2020   FUNDEF  
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48 
Contratação de serviços de capotaria para os 

bancos automotivos dos veículos da frota 
SEMED 21.0 2019 2020   FUNDEF  

49 

Pagamento das infrações de trânsitos dos veículos 

da frota da Secretaria Municipal de Educação junto 

ao DER 

SEMED 21.0 2019 2020   FUNDEF  

50 

Pagamento das infrações de transito, dos veículos 

da frota da Secretaria Municipal de Educação, junto 

ao DETRAM 

SEMED 21.0 2019 2020   FUNDEF  

51 
Aquisição de peças para a frota da Secretaria 

Municipal de Educação. 
SEMED 21.0 2019 2020   FUNDEF  

52 
Aquisição de baterias para a frota da Secretaria 

Municipal de Educação. 
SEMED 21.0 2019 2020   FUNDEF  

53 

Contratação de serviços com substituição de peças 

em veículos para a frota da Secretaria Municipal de 

Educação. 

SEMED 21.0 2019 2020   FUNDEF  

54 

Contratação de serviços de lanternagem e pintura 

em veículos para a frota da Secretaria Municipal de 

Educação. 

SEMED 21.0 2019 2020   FUNDEF  

55 

Contratação de serviços de alinhamento, 

balanceamento e cambassem em veículos para a 

frota da Secretaria Municipal de Educação. 

SEMED 21.0 2019 2020   FUNDEF  

56 
Pagamento de seguros obrigatórios dos caminhões 

da frota da Secretaria Municipal de Educação 
SEMED 21.0 2019 2020   FUNDEF  

57 
Recarga de extintores pó químico  para a frota do 

transporte escolar e escolas municipais  
SEMED 21.0 2019 2020   FUNDEF  

58 

Aquisição de veículos para suprir a frota da 

Secretaria Municipal de Educação 10 ônibus 

escolares, 04 Vans e 04 hilo traçada adaptada para 

o trans. porte escolar e 02 carros cabine dupla. 01 

caminhão traçado.. 

SEMED 21.0 2019 2020   FUNDEF  
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59 
Aquisição de peças automotivas da linha para a 

frota da Secretaria Municipal de Educação. 
SEMED 21.0 2019 2020   FUNDEF  

60 
Material de expediente para as escolas da 

Secretaria Municipal de Educação. 
SEMED 21.0 2019 2020   FUNDEF  

61 
Aquisição de material copa cozinha para as escolas 

da Secretaria Municipal de Educação. 
SEMED 21.0 2019 2020   FUNDEF  

62 

Aquisição de material de limpeza e higienização 

para as escolas da Secretaria Municipal de 

Educação. 

SEMED 21.0 2019 2020   FUNDEF  

63 
Aquisição de material elétrico eletrônico para as 

escolas da Secretaria Municipal de Educação. 
SEMED 21.0 2019 2020   FUNDEF  

64 
Aquisição de aparelhos de medição (balança) para 

as escolas da Secretaria Municipal de Educação. 
SEMED 21.0 2019 2020   FUNDEF  

65 

Aquisição de aparelhos e utensílios domésticos 

(geladeira freezer, liquidificador semi-industrial, 

circulador de ar, ventiladores de teto tipo tufão, l, 

botijão de gás). Para as escolas da Secretaria 

Municipal de Educação. 

SEMED 21.0 2019 2020   FUNDEF  

66 

Aquisição de equipamentos câmaras segurança 

para as escolas da Secretaria Municipal de 

Educação. 

SEMED 21.0 2019 2020   FUNDEF  

67 

Aquisição de equipamento de manobra sirene 

escolar para as escolas da Secretaria Municipal de 

Educação. 

SEMED 21.0 2019 2020   FUNDEF  

68 

Aquisição de maquinas e equipamentos de 

natureza industrial (fogão e liquidificador) Aquisição 

de material de limpeza e higienização para as 

escolas da Secretaria Municipal de Educação. 

SEMED 21.0 2019 2020   FUNDEF  

69 

Aquisição de equipamento de áudio, vídeo e foto 

(aparelho de televisão, aparelho de DVD, aparelho 

de som, micro system, caixa amplificadora e 

projetor de multimídia para as escolas da 

Secretaria Municipal de Educação. 

SEMED 21.0 2019 2020   FUNDEF  
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70 

Aquisição de maquinas e utensílios e 

equipamentos diversos (aparelho de ar 

condicionado, bebedouro elétrico. Ventilador de 

coluna e ventilador de teto tipo tufão.) para as 

escolas da Secretaria Municipal de Educação. 

SEMED 21.0 2019 2020   FUNDEF  

71 

Aquisição de maquinas e utensílios de escritório 

(máquina de calcular, grampeador, perfurador, 

arquivos) para as escolas da Secretaria Municipal 

de Educação. 

SEMED 21.0 2019 2020   FUNDEF  

72 

Aquisição de mobiliário em geral (armário 2 portas, 

arquivo, armário escaninho 6 portas, roupeiro, 

cadeira e carteira para par aluno, estantes para 

biblioteca, estante 6 prateleiras, estantes para 

cartolinário, mesa redonda, mesa de reunião, mesa 

de aço com 3 gavetas, mesa de aço com 6 gavetas 

e quadro de chaves) para as escolas da Secretaria 

Municipal de Educação. 

SEMED 21.0 2019 2020   FUNDEF  

73 

Aquisição de câmara frigorifica para 

armazenamento de gêneros alimentícios para as 

escolas da Secretaria Municipal de Educação. 

 21.0 2019 2020   FUNDEF  

74 

Elaboração do calendário Escolar 2018 para a rede 

pública de ensino de Tutoia para deliberação e 

aprovação ela Secretaria Municipal de Educação. 

SEMED 21.0 2019 2020   Profissional  

75 
Realização de visitas de inspeção escolar pelo 

conselho Municipal de Educação. 
SEMED  2019 2020   Profissional  

76 

Apoio, planejamento, coordenação e supervisão do 

Programa _______ de apoio aos alunos da Bolsa 

Família 

SEMED  2019 2020   Profissional  

77 
Acompanhamento e orientação as merendeiras 

existentes nas escolas 
SEMED  2019 2020   Profissional  

Total  
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Objetivo: Instituir um processo sistemático de programas de aperfeiçoamento dos profissionais da educação. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 

Elemento 

de. 

Despesa 

Programa de trabalho  
Custo Total 

55.000,00 

01 

Levantamento no 1º semestre e 2º semestre, junto 

aos servidores subordinados a essa Secretaria os 

cursos de seu interesse. 

SEMED 16.0 2019 2020   Profissional  

02 

Oferta de cursos, seminários, fóruns e atividades 

afins previstos pelas coordenações pedagógicas 

para formação continuada de profissionais da rede 

pública de ensino de Tutoia, bem como para 

profissionais que atuam em setores 

administrativos desta secretaria municipal de 

Educação 

SEMED 16.0 2019 2020   Profissional  

03 

Participação na agenda permanente de discussão 

sobre os indicadores de qualidade da educação de 

Tutoia. 

SEMED 8.0 2019 2020   Profissional  

04 
Aquisição de material didático para formação 

continuada dos profissionais da educação 
SEMED 

16.0 

21 
2019 2020   FUNDEF  

05 Aquisição de equipamentos para cursos e eventos SEMED 
16.0 

21 
2019 2020   FUNDEF  

06 Aquisição de acervo bibliográfico SEMED 21 2019 2020   FUNDEF  

Total  
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Objetivo: Promover cursos de capacitação profissional para o docente que atuam na educação profissional, em parcerias com instituições do poder público e da iniciativa privada. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 

Elemento 

de 

Despesa 

Programa de trabalho Descrição recurso 
Custo total 

20.000,00 

01 
Promoção de cursos de atualização para os 

servidores desta Secretaria Municipal de Educação. 
SEMED 16.0 2019 2020   FUNDEF  

Total  
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Objetivo: Assegurar a implementação dos conselhos escolares e outras formas de participação visando p envolvimento da comunidade na tomada de decisões 

Nº Descrição da Ação Executor 
Metas 

PME 

Período de 

Execução 

Elemento 

de. 

Despesa 

Programa de 

trabalho 
Descrição recurso 

Custo total 

0,00 

01 

Funcionamento dos conselhos escolares existentes 

nas instituições educacionais, em conformidade coma 

legislação vigente 

SEMED 20.0 2019 2020   Profissional  

02 

Promoção da atualização dos dados relativos aos 

conselhos escolares existentes nas escolas públicas 

de ensino de Tutoia 

SEMED 29.0 2019 2020   Profissional  

03 
Promoção da criação de conselhos escolares nas 

escolas públicas de ensino de Tutoia 
SEMED 29.0 2019 2020   Profissional  

Total  
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Objetivo: oferecer cursos de gestão escolar 

Nº Descrição da Ação Executor 
Metas 

PME 

Período de 

Execução 
E. Despesa Programa de trabalho 

Descrição 

recurso 

Custo Total 

120.000,00 

01 
Participação na implementação de estratégias para 

a formação continuada de gestores escolares. 
SEMED 

16.0 

20.00 
2019 2020   Profissional  

02 

Assegurar por meios de legislação vigente e 

gradativamente, a eleição direta para o cargo de 

gestor da escola públicas da rede municipal, com 

vistas a garantir condições para a efetiva 

participação das comunidades escolares. 

SEMED 
16.0 

20.8 
2019 2020   FUNDEF  

03 
Ofertar Capacitação de formação inicial e 

continuada para os gestores Escolares 
SEMED 

16.0 

20.0 
2019 2020   FUNDEF  

Total  
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Objetivo: Implementar estratégias para formação inicial e continuada dos gestores escolares 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

Execução 

Elemento de. 

Despesa 
Programa de trabalho  

Custo Total 

25.000,00 

01 

Encaminhamento a Diretoria de Ensino 

acompanhamento e avaliação dos projetos de 

capacitação desenvolvidos pelo NTE – Núcleo de 

Tecnologia Educacional e pelas escolas municipais de 

ensino que possuem laboratórios s de informática 

SEMED 
8.0 

16.0 
2019 2020   Profissional  

02 
Elaboração de projetos referentes ao uso de 

tecnologias da Informação e comunicação 
SEMED 16.0 2019 2020   Profissional   

03 
Capacitação para o uso de tecnologias da Informação e 

comunicação da educação 
SEMED 16.0 2019 2020   FUNDEF  

Total  
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6 EIXO III 
INFRAESTRUTURA 

 
 

[...] a perspectiva de uma gestão profissional de eficiência e eficácia ultrapassa os limites do estabelecimento de 
planos de ações e da disponibilização de recursos de infraestrutura. Exige concentração de esforços 
coordenados de planejamento, desenvolvimento e avaliação das ações. Logo, seu lugar é de significativo 
destaque na ação perene de acompanhamento, análise, intervenção nos processos implantados, avaliação e 
reelaboração, parcial ou total, no sentido de sempre acompanhar as mudanças e demandas da própria 
sociedade. 

Gersivaldo Barbosa Bonfim 
 (Gerente da Unidade SESI – Retiro, 2011): 
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Eixo Norteador  
das Ações 

Marcos Críticos 

Eixo Norteador das Ações 

Documento Objetivos  

6 Infraestrutura 

6.1 Inadequação de 
Espaço/equipamentos 

PME/PG 
Implementar programas de informações nas escolas de Tutoia equipando - as 
com computadores e estabelecendo conexões com a internet para possibilitar e 
instalação de rede nacional de informática na educação. 

270.000,00 

PME/PG 
Equipar as unidades que prestam atendimento a portadores de necessidades 
especiais com recursos de informática para apoiar a aprendizagem 

50.000,00 

PME/PG : informatizar todas as escolas municipais da rede pública de ensino de Tutoia 337.500,00 

PME/PG 
Garantir os meios para a instalação e o funcionamento adequado de bibliotecas, 
quadras esportivas e laboratórios para as escolas municipais 

60.000,00 

PME/PG 
Assegurar a manutenção da estrutura física da rede pública de ensino visando à 
segurança a ao bem estar de todos os usuários. 

30.000,00 

PME/PG 
Promover a ampliação e a equidade na oferta dos níveis e das modalidades de 
ensino, com vistas ao atendimento da demanda, a regularização do fluxo escolar 
e a ampliação da escolaridade da população de Tutoia. 

200.000,00 

6.2 insuficiências de 
material  
De apoio 

PME/PG 

Equipar as instituições de educação especial com obras literárias, Cd, livros. 
Didáticos falados, em braile e em caracteres ampliados e com recursos ópticos 
adequados, para que eles estejam disponíveis aos alunos cegos e aos de baixa 
visão. 

40.000,00 

PME/PG 
Equipar as escolas que atendam alunos surdos, cegos e de baixa visão com 
recursos que facilitem a aprendizagem, garantindo um efetivo sistema de apoio. 

10.000,00 

PME/PG 
Implantar projetos para elaboração e o fornecimento de material didático 
pedagógico adequado à clientela do ensino fundamental (EJA) 

100.000,00 

PME/PG   

TOTAL 1.097.500,00 
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6.1 Marco critico: Inadequação de Espaço/equipamentos 

Objetivo: implementar programas de informáticas nas escolas de Tutoia equipando - as com computadores e estabelecendo conexões com a internet para possibilitar e instalação de rede nacional 

de informática na educação. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período 

De execução 

Elemento 

de. 

Despesa 

Programa de trabalho 
Descrição 

recurso 

Custo Total 

270.000,00 

01 
Aquisição de material permanente e 

equipamentos de tecnologia, para 60 escolas 
SEMED 21 2019 2020   FUNDEF  

02 Aquisição de material de consumo SEMED 21 2019 2020   FUNDEF  

Total  
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Objetivo: Equipar as unidades que prestam atendimento a portadores de necessidades especiais com recursos de informática para apoiar a aprendizagem 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

execução 
E. Despesa Programa de trabalho Descrição recurso 

Custo Total 

50.000,00 

01 

Solicitação, junto a secretaria de obras, previsão de 

espaço físico adaptado, destinado a educação 

precoce, nos projetos de centros de educação infantil 

a serem construídos 

SEMED 
1.0 

21.0 
2019 2020   Profissional  

02 

Levantamento de materiais didáticos – pedagógico, 

permanente e de consumo, para uso dos professores 

e alunos no atendimento da educação em creches. 

SEMED 
1.0 

21.0 
2019 2020   Profissional  

03 

Solicitação, junto a secretaria de obras, avaliação das 

condições atuais, reforma e construção das escolas 

de educação infantil 

SEMED 
1.0 

21.0 
2019 2020   Profissional  

04 

Aquisição de materiais didático pedagógico, 

permanente e de consumo e equipamentos 

específicos, para uso dos professores e alunos no 

atendimento das salas de recursos de altas 

habilidades / Super. Dotação 

SEMED 
4.0 

21.0 
2019 2020   FUNDEF  

05 

Aquisição materiais didáticos pedagógicos, 

permanente e de consumo, para uso dos professores 

e alunos no atendimento das classes de educação 

inclusiva. 

SEMED 
4.0 

21.0 
2019 2020   FUNDEF  

Total  
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Objetivo: informatizar todas as escolas municipais da rede pública de ensino de Tutoia 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

execução 

Elemento 

de. Despesa 
Programa de trabalho 

Descrição 

recurso 

Custo Total 

337.500,00 

01 

Manutenção dos serviços de infraestrutura da rede 

elétrica e lógica para as unidades administrativas da 

Secretaria Municipal de Tutoia. 

SEMED 21.0 2019 2020   Profissional  

02 

Manutenção dos computadores, infraestrutura de 

segurança, de gestão, monitoramento, suporte e 

atendimento ao usuário. 

SEMED 21.0 2019 2020   Profissional  

03 

Equipar as salas de recursos e informáticas com 

computadores, impressoras novos e de última 

geração 

SEMED 21.0 2019 2020   FUNDEB  

04 
Aquisição de mobiliário para equipar as salas de 

informática e salas de recursos 
SEMED 21.0 2019 2020   FUNDEB  

Total  
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Objetivo: Garantir os meios para a instalação e o funcionamento adequado de bibliotecas, quadras esportivas e laboratórios para as escolas municipais 

Nº Descrição da Ação Executor PNE 
Período de 

execução 

Elemento de. 

Despesa 

Programa de 

trabalho 

Descrição 

recurso 

Custo Total 

60.000,00 

01 

Manutenção e aplicação da orientação pedagógica 

para salas de leitura estabelecendo configuração 

necessária relativa aos recursos estruturais, físicos, 

materiais e humanos para o efetivo funcionamento 

das 23 salas de leitura 

SEMED 8.0 2019 2020   Profissional  

02 

Solicitação de serviços elétricos de instalação, 

remanejamento e manutenção dos laboratórios de 

informática. 

SEMED 21.0 2019 2020   Profissional  

03 

Solicitação de serviços lógico de instalação e 

remanejamento e manutenção dos laboratórios de 

informática. 

SEMED 21.0 2019 2020   Profissional  

04 
Implantação do software de processamento técnico 

bibliográfico em 23 salas de leitura 
SEMED 21.0 2019 2020   FUNDEB  

05 
Elaboração de um projeto de música Veleiros do 

Amanhã para os alunos da rede municipal 
SEMED 21.0 2019 2020   FUNDEB  

06 
Criação de um projeto da utilização da sala de leitura 

e informáticas  pelos servidores das escolas. 
SEMED 8.0 2019 2020   Profissional  

Total  
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Objetivo: Assegurar a manutenção da estrutura física da rede pública de ensino visando a segurança a ao bem estar de todos os usuários. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

execução 

Elemento 

de. 

Despesa 

Programa de 

trabalho 
Descrição recurso 

Custo Total 

30.000,00 

01 

Contribuição para o aumento da qualidade do serviço 

prestado atuando como facilitador no processo de 

ensino aprendizagem 

SEMED .8.0 2019 2020   Profissional  

02 

Recebimento e exame de sugestões, reclamações, 

elogios e denúncias tanto dos cidadãos, com também 

dos servidores do órgão, bem como encaminhar aos 

setores competentes, acompanhando as providencias e 

garantindo retorno aos interessados 

SEMED  2019 2020   Profissional  

03 

Acompanhamento das obras de recuperação, reposição 

e construção nas escolas municipais. a serem realizadas 

por uma comissão instituída pelo poder publico 

SEMED 21.0 2019 2020   Profissional  

04 

Aquisição por meio de convênios com FNDE e outros 

órgãos , materiais laboratoriais, assinatura de revistas, 

enciclopédia, esporte e informática 

SEMED 21.0 2019 2020   Profissional  

05 

Promoção de ações educativas, voltadas à comunidade 

escolar, que visem a preservação patrimonial e 

segurança aos seus usuários 

SEMED 8.0 2019 2020   Profissional  

06 

 Acompanhamento dos projetos de adaptação de 

acessibilidade as escolas municipais para atendimento 

de alunos com necessidades especiais 

SEMED 21.0 2019 2020   Profissional  

07 

Contratação de empresa especializada para 

manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar 

condicionado e acompanhamento de execução de 

contrato. 

SEMED 21.0 2019 2020   FUNDEF  

TOTAL  
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Objetivo: Promover a ampliação e a equidade na oferta dos níveis e das modalidades de ensino, com vistas ao atendimento da demanda, a regularização do fluxo escolar e a ampliação da 

escolaridade da população de Tutoia 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

execução 

Elemento 

de. Despesa 

Programa de 

trabalho 

Descrição 

recurso 

Custo Total 

200.000,00 

01 

Readequação da oferta e atendimento nas unidades 

de ensino, a partir da análise de capacidade física e 

demanda. 

SEMED 21.0 2019 2020   Profissional  

02 
Solicitação de equipamentos de informática a 

Secretaria Municipal de Educação. 
SEMED 21.0 2019 2020   FUNDEF  

Total  
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6.2 Marco critico: insuficiência de material de apoio 

Objetivo: equipar as instituições de educação especial com obras literárias, disquete ou Cg, livros didáticos falados, em braile e em caracteres ampliados e com recursos ópticos adequados, para 

que eles estejam disponíveis aos alunos cegos e aos de baixa visão 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

execução 

Elemento 

de. 

Despesa 

Programa de trabalho 
Descrição 

recurso 

Custo Total 

40.000,00 

01 

Aquisição e distribuição de material didático 

pedagógico para subsidiar o atendimento 

educacional especializado 

SEMED 21.0 2019 2020   
Profissional 

FUNDEB 
 

02 

Aquisição e distribuição de material de consumo 

especializado para melhorar a qualidade de 

atendimento aos  deficientes visuais a serem 

atendidos nas salas de recursos. 

SEMED 21.0 2019 2020   FUNDEB  

Total  

 

  



172 
 

PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO – PAE 

PRECATÓRIOS FUNDEF 2018 - 2020 
 

Objetivo :Equipar as escolas que atendam alunos surdos, cegos e de baixa visão com recursos que facilitem a aprendizagem, garantindo um efetivo sistema de apoio. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

execução 

Elemento 

de Despesa 

Programa de 

trabalho 
Descrição recurso 

Custo Total 

20.000,00 

01 

Compra do equipamento audiômetro e cabines 

para suporte aos professores e alunos Secretaria 

Municipal de Educação com problema de audição. 

SEMED 21.0 2019 2020   FUNDEF  

Total  
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Objetivo: implantar projetos para elaboração e o fornecimento de material didático pedagógico adequado à clientela do ensino fundamental (EJA) 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 

execução 

Elemento de. 

Despesa 

Programa de 

trabalho 
Descrição recurso 

Custo Total 

100.000,00 

01 

Solicitação junto a Secretaria Municipal de Educação a 

aquisição de livros e apostilas didáticos – pedagógicos 

para uso nos 1º 2º e 3º segmentos da educação de jovens 

e adultos – EJA 

SEMED 21.0 2019 2020   Profissional  

Total  
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7 EIXO IV – SUPORTE 
 

A principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas 
novas, não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram. Homens que 
sejam criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da educação é 
formar mentes que estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo 
o que a elas se propõe. (PIAGET) 
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Eixo Norteador 
Das Ações 

Marcos Críticos 

Eixo Norteador das Ações 

Documento Objetivos  

7 Suporte 
7.1  Desestruturação Sócio – 

Financeira Familiar 

PME/PG 
Promover o aumento da saúde bucal dos alunos do ensino fundamental, por meio 
do programa saúde na escola. 

70.000,00 

PME/PG 
Manutenção do programa de alimentação Escolar – Garantir suplementação 
nutricional aos alunos da educação infantil, ensino fundamental e educação de 
jovens e adultos – EJA. 

150.000,00 

PME/PG 
Manutenção do programa de saúde na escola – contribuir para melhoria do 
desempenho escolar, promovendo assistência à saúde bucal, medica e 
oftalmológica dos alunos do ensino básico da rede pública de ensino. 

35.000,00 

PME/PG 
Concessão de transporte Escolar – proporcionar acesso aos alunos da rede 
pública, matriculados na educação básica, que residem na zona rural. 

00,00 

TOTAL 185.000,00 
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PLANO DE AÇÃO – 2011 

RELATORIO POR EIXO NORTEADOR 

EIXO NORTEADOR DAS AÇÕES :SUPORTE 

 

4.6.1 Marco Critico: desestruturação Sócia – Financeira Familiar 

Objetivo: promover o aumento da saúde bucal dos alunos do ensino fundamental, por meio do programa saúde na escola 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período 

De execução 
Elemento de 

Despesa 
Programa de 

trabalho 
Descrição recurso 

Custo Total 
70.000,00 

01 

Parceria com os profissionais da saúde para 
execução do projeto saúde na escola – bucal nas 
escolas municipais inseridos no Projeto Político 
pedagógico da escola  PPP 

SEMED 
4.4 

8.16 
9.6 

2018 2020   Profissional  

02 

Aquisição de materiais de consumo (kits) e 
distribuição dos kits de higiene bucal e material 
impresso aos alunos do ensino fundamental regular 
rede pública municipal – Projeto Programa Saúde 
na Escola inseridos no Projeto Político pedagógico 
da escola  PPP 

SEMED 

2.8 
8.16 
9.6 

2018 2020   
Programa Saúde na 

Escola 
FUNDEF 

 

03 
Educação em promoção prevenção e da saúde 
bucal em 84 escolas do ensino fundamental regular 
diurno da rede pública de ensino 

SEMED 
2.8 

8.16 
9.6 

2018 2020   Profissional  

04 

Atendimento preventivo e curativo aos alunos do 
ensino fundamental regular diurno da rede pública 
municipal com parceria da Secretaria Municipal de 
Saúde. 

SEMED 

2.8 
4.5 

8.16 
9.6 

2018 2020   Profissional  

05 

Projeto em parceria com os profissionais da saúde 
para combater as doenças endêmicas da região de 
Tutoia - programa Saúde na Escola, inseridos no 
Projeto Político pedagógico da escola  PPP com 
campanhas educativas . 

SEMED 

2.8 
4.8 

8.16 
9.6 

2018 2020   Prog . Saúde na Escola  

Total  
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Objetivo: manutenção do programa de alimentação Escolar – Garantir suplementação nutricional aos alunos da educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos – EJA. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 
execução 

Elemento de. 
Despesa 

Programa de 
trabalho 

Descrição recurso 
Custo Total 
150.000,00 

01 

Manutenção do PNAE – Programa de alimentação 
escolar destinado a alunos de Educação Infantil, do 
Ensino fundamental e Educação de Jovens e 
Adultos. 

SEMED 
4.4 

8.16 
9.6 

2019 2020   
Profissional 

PNAE 
 

02 
Manutenção do programa de alimentação mediante 
a compra de veículo para transporte de gêneros 
alimentícios 

SEMED 

2.8 
8.16 
9.6 

2019 2020   
Administração 

FUNDEF 
FUNDEB 

 

03 
Acompanhamento  do programa de alimentação 
escolar, desde o processo licitatório, compra , 
distribuição e execução dos  gêneros alimentícios. 

SEMED 
2.8 

8.16 
9.6 

2019 2020   
Administração 

PNAE 
 

04 

Aquisição e distribuição de uniformes (botas, 
jalecos, toucas, avental, sapatos) para as 
merendeiras e manipuladores de alimentos, 
adequados a sua atividade. 

SEMED 

2.8 
4.5 

8.16 
9.6 

2019 2020   
Administração 

FUNDEF 
FUNDEB 

 

Total  
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Objetivo: manutenção do programa de saúde na escola (Promoção em Saúde) – contribuir para melhoria do desempenho escolar, promovendo assistência à saúde bucal, medica, oftalmológica, 

esportivas, meio ambiente e cultural dos alunos do ensino básico da rede pública de ensino. 

Nº Descrição da Ação Executor PME 
Período de 
execução 

Elemento de 
Despesa 

Programa de 
trabalho 

Descrição 
recurso 

Custo Total 
35.000,00 

01 

Ações de prevenção e recuperação de saúde bucal e 
medico oftalmológicos alunos da educação infantil e 
ensino fundamental e EJA em parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde. 

SEMED 
4.4 

8.16 
9.6 

2019 2020   Profissional  

02 
Realização de ações preventivas na área de saúde bucal 
em parceria com a Secretaria de Saúde 

SEMED 

2.8 
8.16 
9.6 

2019 2020   Profissional  

03 

Realização de ações curativas na área de saúde bucal. 
Estima-se que, com a participação do projeto e o 
odontólogo  (saúde da família na escola essas ações 
sejam realizadas). 

SEMED 
2.8 

8.16 
9.6 

2019 2020   Profissional  

04 
Atendimento na área odontológica preventiva aos  alunos 
do ensino fundamental (números de alunos atendidos) 

SEMED 

2.8 
4.5 

8.16 
9.6 

2019 2020   Profissional  

05 
Atendimento na área de odontologia curativa a alunos do 
ensino fundamental. 

SEMED 

2.8 
4.8 

8.16 
9.6 

2019 2020   Profissional  

06 
Treinamento de pessoal para realizar o teste de acuidade 
visual (TAV). 

SEMED 
4.4 

8.16 
9.6 

2019 2020   Profissional  

07 

Realização de atendimento medico aos  alunos em 
parceria com a secretaria de saúde, a sobre prevenção de 
DST – AIDS, filmes educativos e preventivos em 
educação sanitária, com registro do número preventivos 
em educação sanitária, com registro do número de 
eventos (palestras e exibição de filmes). 

SEMED 

2.8 
8.16 
9.6 

2019 2020   Profissional  

08 

Encaminhamento para o serviço pública de saúde dos 
alunos com suspeita de deficiência auditiva, previamente 
selecionada pelos respectivos professores ou pelos 
agentes de saúde. 

SEMED 
4.4 

8.16 
9.6 

2019 2020   Profissional  
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08 

Realização de avaliação antropométrica dos  alunos do 
ensino fundamental em Parceria com a secretaria de 
saúde e posterior encaminhamento dos alunos com 
suspeita de desnutrição, sobrepeso ou obesidade para 
atendimento especializado. 

SEMED 

2.8 
8.16 
9.6 

2019 2020   Profissional  

09 
Realização de consultas individuais e palestras sobre 
orientação nutricional com registros do número de 
palestras e consultas. 

SEMED 
4.4 

8.16 
9.6 

2019 2020   Profissional  

10 
Confecção e distribuição de material educativo sobre 
temas abordados nas palestras e seminários 

SEMED 

2.8 
8.16 
9.6 

2019 2020   FUNDEF  

11 

Realização de semanas de saúde nas escolas da 
Secretaria Municipal de Educação com apoio da 
Secretaria Municipal de Saúde, para promover ações 
educativas visando à prevenção de doenças e à 
promoção de saúde, fomentado na comunidade escolar a 
consciência pela melhoria da qualidade de vida 

SEMED 
2.8 

8.16 
9.6 

2019 2020   FUNDEF  

Total  
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Objetivo: concessão de transporte Escolar – proporcionar acesso aos alunos da rede pública, matriculados na educação básica, que residem na zona rural 

Nº Descrição da Ação Executor 
Metas 

PME 

Período de 
execução 

E. 
Despesa 

Programa de 
trabalho 

Descrição recurso 
Custo Total 

0,00 

01 

Acompanhamento, controle e conferencia das 
notas fiscais me execução dos procedimentos 
relativos a liquidação de despesas e consequente 
prestação de contas, 

SEMED 
4.4 

8.16 
9.6 

2019 2020   Profissional  

Total 0,00 
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 Plano de Ação Estratégico – PAE  Precatórios  do FUNDEF  2018/ 2020 
Ações constantes no Plano de Ação Estratégico  sem previsão no orçamento do FUNDEF. 
 

 

Nº Descrição das Ações Empenho da despesa  Programa de Trabalho  Custo total  

01 Programa Nacional  de Alimentação Escolar     

02 Programa Bolsa Família    

03 Programa Saúde na Escola    

04 Projeto do meio Ambiente     

     

     

     

 

 

 
Total Geral  do Plano de Ação Estratégico - PAE 
 

 
 

 

 

 
Total Geral da proposta Orçamentária   
 

 

 

Observação: 
Os recursos acima  citado , constam no  Plano de Ação Estratégico – PAE   Precatórios do FUNDEF, para cumprimento das metas do Plano Municipal de Educação – PME. 
 

  

 

 


