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Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às sete horas, nas 

dependências da Câmara Municipal de Vereadores, realizou-se a III Conferência de 

Avaliação do Plano Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde/MT. A Coordenadora 

do Fórum Municipal de Educação, senhora Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto fez a 

abertura da Conferência, dando as boas-vindas aos profissionais da educação e 

comunidade, explicando o PME 2015/2025 passou por análise da comunidade, 

inicialmente na etapa escolar realizada durante todo o mês de setembro, momento este 

em que todos os profissionais da educação de Lucas do Rio Verde tiveram a oportunidade 

de participarem da análise de revisão do PME 2015/2025, enviando sugestões de ordem 

aditiva, supressiva, modificativa e substutivas e escolhendo seus representantes para 

participarem das miniconferências que foram realizadas durante os dias dezenove a vinte 

de outubro, nas dependências da Escola Municipal de Ensino Fundamental Caminho para 

o Futuro. Durante as miniconferências cada grupo de estudo formado por cada meta, 

procederam análise das sugestões advindas das unidades de ensino, as quais foram 

apreciadas por este grupo, e encaminhada para esta plenária no formato de uma 

prepositiva única, cujas propostas serão analisadas pelos delegados eleitos em cada grupo 

de estudo de cada meta. A coordenadora explicou ainda que considerando a realização 

das miniconferências, serão apresentadas a essa plenária apenas as metas e estratégias 

que tiveram indicativos de mudança. Em seguida a Coordenadora solicitou à Secretária da 

conferência, senhora Tânia Cristina Crivelin Jorra que iniciasse a leitura do Regimento da 

III Conferência do Plano Municipal de Educação 2015/2025 de Lucas do Rio Verde – MT, 

sendo que o durante a leitura houve dois destaques, um referente ao artigo sexto, cuja 

data constava vinte e seis e vinte e sete de outubro, sendo que o correto é vinte e um e 

vinte e dois, e outro destaque é no artigo trinta e dois que trata do credenciamento, cujo 

horário constava das 6h 45min às 7h e 15min, sendo que o correto é das 7h às 8h. Assim, 

após a leitura do Regimento da III Conferência do Plano Municipal de Educação 2015/2025 

de Lucas do Rio Verde – MT , o mesmo foi aprovado por unanimidade, com as devidas 

correções. Dando continuidade aos trabalhos, iniciamos a Conferência das metas e 

estratégias tomando como base Estudo do Plano Municipal de Educação e Relatório de 

Monitoramento 2018 e 2019 encaminhado a todas as instituições na primeira etapa e 

também as contribuições analisadas e aprovadas nas miniconferências. Começamos pela 

meta 1 e suas estratégias até a meta 12 e suas estratégias. No percurso do trabalho 



percebeu-se que o documento estava desatualizado, considerando que em janeiro de 2020 

foi aprovada a Lei 3020 que reestrutura o Plano Municipal de Educação, após revisão nas 

miniconferências realizadas em novembro de 2017 e avaliação na Conferência de 

Educação realizada em janeiro de 2018, deste modo aconteceu então a interrupção da 

conferência para que a equipe técnica de monitoramento, acompanhada de alguns 

delegados, fizessem a acareação dos  três documentos já citados que destacamos 

novamente: Relatório de Monitoramento do Plano Municipal de Educação 2015/2025 

referente aos anos de 2018 e 2019, Ata da II Conferência de Avaliação do Plano Municipal 

de Educação de Lucas do Rio Verde/MT-2018 e a Lei 3020/2020 aprovada em 06 de 

janeiro de 2020. Após analise destes, chegou se a conclusão que deveríamos retomar a 

conferência com base na Lei 3020/2020 e não somente no relatório, acatando e 

respeitando as sugestões advindas das miniconferências. Assim no período vespertino 

retomamos os trabalhos apresentando para a plenária as inconsistências nos documentos 

supracitados e a necessidade de conferir novamente a todas as metas e estratégias 

verificadas até então, no entanto, a plenária deliberou pela sequência da conferência 

seguindo a ordem numérica das metas e estratégias, ficando para o dia posterior a 

retomada da conferência das metas e estratégias que foram analisadas no período 

matutino. Considerando a necessidade de relatar os trabalhos na sequência para melhor 

entendimento do desenvolvimento do Plano Municipal de Educação, deu-se início a 

conferência do Plano Municipal de Educação aprovado em 2015 e reestrutura em 2020 

contendo um total de 18 metas, às quais estão associadas a 181 estratégias, as metas são 

voltadas para a educação básica, educação profissional, educação superior, a valorização, 

formação e remuneração de profissionais da educação, conforme síntese a seguir:  Na 

Meta 1, composta por 10 estratégias, foi apresentado o texto base aprovado pela Lei 

3020/2020 e mantido. As estratégias 1.1,1.2 e1.3 também seguem o texto da Lei 

3020/2020 e foram mantidos. A estratégia 1.4 sofreu alteração de ordem modificativa e 

supressiva, ficando a seguinte redação: “garantir e aplicar, avaliação da educação infantil, 

a ser realizada a cada 2 (dois) anos, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a 

fim de aferir a infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os 

recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes”. 

As estratégias 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8 não sofreram alterações, permanecendo o texto da Lei 

3020/2020. A estratégia 1.9 sofreu alteração ficando com a seguinte redação: “fortalecer o 

acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das crianças na 

educação infantil, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência 



social, saúde e proteção à infância”. A estratégia 1.10 não sofreu alteração, permanecendo 

o texto da Lei 3020/2020. Na Meta 2, composta por 7 estratégias, em virtude da 

implantação da Base Nacional Comum Curricular, houve alteração na meta, ficando com 

a seguinte redação: “ Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 2º (segundo) 

ano do Ensino Fundamental”. A estratégia 2.1 houve alteração, ficando com a seguinte 

redação: “garantir a aplicação dos processos pedagógicos regulamentados pelos sistemas 

de ensino”. Nas estratégias 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 foram mantidos o texto base 

conforme Lei 3020/2020. Na Meta 3, composta por 9 estratégias, não houve alteração na 

meta, sendo apresentado o texto base aprovado pela Lei 3020/2020 e mantido. As 

estratégias 3.1, 3.2 e 3.3 não sofreram alterações, permanecendo o texto da Lei 

3020/2020. A estratégia 3.4 houve alteração de ordem substitutiva, ficando com a seguinte 

redação: “garantir a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria 

com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e 

juventude”. A estratégia 3.5 houve alteração de ordem aditiva, ficando com a seguinte 

redação: “estimular e fortalecer o uso das tecnologias pedagógicas existentes nas escolas, 

de maneira articulada, a organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e 

o ambiente comunitário”. Nas estratégias 3.6 e 3.7 foram mantidos o texto base conforme 

Lei 3020/2020. A estratégia 3.8 houve alteração de ordem aditiva, ficando com a seguinte 

redação: “fortalecer e monitorar os Projetos que articulam saúde, educação, assistência 

social e cultura, ampliando a equipe multiprofissional para que possam atuar de forma mais 

constante junto às escolas auxiliando na resolução de problemas de aprendizagem, 

indisciplina e fortalecendo os vínculos familiares”. A estratégia 3.9 foi mantido o texto base 

conforme Lei 3020/2020. Na Meta 4, composta por 7 estratégias, não houve alteração na 

meta, sendo apresentado o texto base aprovado pela Lei 3020/2020 e mantido.  As 

estratégias 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 foram mantidos o texto base conforme Lei 

3020/2020 e houve acréscimo de uma estratégia, renumerada como 4.8 ficando com a 

seguinte redação: “ofertar a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, na faixa 

etária de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, assegurando atendimento educacional 

especializado complementar e suplementar, ofertado em salas de recursos multifuncionais 

da própria escola ou em instituições especializadas”. Na Meta 5, composta por 11 

estratégias, não houve alteração na meta, sendo apresentado o texto base aprovado pela 

Lei 3020/2020 e mantido. As estratégias 5.1, 5.2 e 5.3 foram mantidos o texto base 

conforme Lei 3020/2020. A estratégia 5.4 houve alteração de ordem modificativa, ficando 



com a seguinte redação: “redimensionar a oferta de ensino médio nos turnos diurno e 

noturno, bem como a distribuição territorial das escolas de ensino médio, de forma a 

atender a toda a demanda, de acordo com as necessidades específicas dos alunos”. A 

estratégia 5.5 houve alteração de ordem substitutiva, ficando com a seguinte redação: 

“implantar, gradativamente, em pontos estratégicos conforme zoneamento e necessidade, 

organização curricular para o ensino noturno regular, de modo a atender as especificidades 

do aluno trabalhador”. As estratégias 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 e 5.11 foram mantidos o texto 

base conforme Lei 3020/2020. Na Meta 6, composta por 13 estratégias, não houve 

alteração na meta, sendo apresentado o texto base aprovado pela Lei 3020/2020 e 

mantido. A estratégia 6.1 foi mantido o texto base conforme Lei 3020/2020. A estratégia 

6.2 houve alteração de ordem substitutiva e correção de redação, ficando com a seguinte 

redação: “6.2 assegurar que: a) no quinto ano de vigência deste PME, pelo menos 70% 

dos alunos do ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente 

de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

de seu ano de estudo, e 50%, pelo menos, o nível desejável; b) no último ano de vigência 

deste PME, todos os estudantes do ensino fundamental e do ensino médio tenham 

alcançado o nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento do seu ano de estudo, e 80%, pelo menos, o nível 

desejável”. A estratégia 6.3 houve alteração de ordem substitutiva, ficando com a seguinte 

redação: “garantir o processo de formação continuada nas escolas de educação básica, 

por meio da implementação de projetos que orientem as dimensões a serem fortalecidas, 

destacando a melhoria da qualidade educacional”.  Nas estratégias 6.4, 6.5 e 6.6 foram 

mantidos o texto base conforme Lei 3020/2020. A estratégia 6.7 houve alteração de ordem 

aditiva, ficando com a seguinte redação: “estabelecer políticas de estímulos às escolas que 

melhorem o desempenho no IDEB, considerando a realidade de cada instituição de ensino, 

de modo a valorizar o mérito do corpo docente, da direção e da comunidade escolar”. Nas 

estratégias 6.8, 6.9 e 6.10 foram mantidos o texto base conforme Lei 3020/2020. A 

estratégia 6.11 houve alteração de ordem substitutiva, ficando com a seguinte redação: 

“garantir políticas de inclusão e permanência na escola para adolescentes e jovens que se 

encontram em regime de liberdade assistida e em situação de rua, assegurando os 

princípios da Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente”. 

Nas estratégias 6.12 e 6.13 foram mantidos o texto base conforme Lei 3020/2020. Na Meta 

7, composta por 20 estratégias, não houve alteração na meta, sendo apresentado o texto 

base aprovado pela Lei 3020/2020 e mantido. Nas estratégias 7.1, 7.2, e 7.3 foram 



mantidos o texto base conforme Lei 3020/2020. A estratégia 7.4 houve alteração, ficando 

com a seguinte redação: “garantir atendimento educacional especializado, bem como 

aumentar o número de profissionais, para salas de recursos multifuncionais, nas formas 

complementar e suplementar, a todos alunos alvo da Educação Especial matriculados na 

educação básica, conforme necessidade identificada”. A estratégia 7.5 foi mantido o texto 

base conforme Lei 3020/2020. A estratégia 7.6 houve alteração, de ordem modificativa, 

ficando com a seguinte redação: “garantir a criação de centros multidisciplinares de apoio, 

pesquisa e assessoria, articulados com instituições acadêmicas e integrados por 

profissionais das áreas de saúde, assistência social, pedagogia, fonoaudiologia e 

psicologia, para apoiar o trabalho dos professores da educação básica que atuam nas 

turmas de inclusão”. A estratégia 7.7 houve alteração, de ordem modificativa, ficando com 

a seguinte redação: “Garantir e ampliar programas suplementares que promovam a 

acessibilidade nas instituições públicas, para garantir o acesso e a permanência dos 

alunos com deficiência, por meio da adequação arquitetônica, da oferta de transporte 

acessível e da disponibilização de material didático próprio e de recursos de tecnologia 

assistiva”. Nas estratégias 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12 e 7.13 foram mantidos o texto base 

conforme Lei 3020/2020. A estratégia 7.14 houve alteração, de ordem aditiva, ficando com 

a seguinte redação: “manter, em parceria com outras Secretarias Municipais, a Equipe 

Multiprofissional, bem como implementação do atendimento ofertado, garantindo como 

membros da equipe profissionais das áreas de: psicopedagogia, fonoaudiologia e 

psicologia, neurologia e pediatra para efetuarem os primeiros diagnósticos e posteriores 

encaminhamentos para tratamentos especializados no período de 03 (três) meses”. Nas 

estratégias 7.15 e 7.16 foram mantidos o texto base conforme Lei 3020/2020. A estratégia 

7.17 houve alteração, de ordem substitutiva e aditiva, ficando com a seguinte redação: 

“Ampliar parcerias com organizações governamentais e não governamentais, visando a 

oferta de qualificação profissional aos alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, considerando as demandas locais, 

visando sua colocação, permanência e ascensão no mercado de trabalho”. Nas estratégias   

7.18, 7.19 e 7.20 foram mantidos o texto base conforme Lei 3020/2020. Houve acréscimo 

de duas estratégias, renumeradas como 7.21 e 7.22 sendo: “ 7.21 ampliar e capacitar os 

profissionais da educação para atender a demanda do processo de escolarização dos 

estudantes, garantindo a oferta de professores do atendimento educacional especializado, 

profissionais de apoio ou auxiliares, tradutores e intérpretes de Libras, guias-intérpretes 

para surdos-cegos, professores de Libras, prioritariamente surdos, e professores bilíngues” 



e “7.22  garantir a disponibilização de monitor ou articulador dos alunos com necessidades 

de apoio nas atividades de higienização, alimentação e locomoção entre outras, que exijam 

auxílio constante no cotidiano escolar da educação básica, inclusive no transporte, quando 

necessário”. Na Meta 8, composta por 13 estratégias, não houve alteração na meta, sendo 

apresentado o texto base aprovado pela Lei 3020/2020 e mantido. A estratégia 8.1 houve 

alteração de ordem aditiva, ficando com a seguinte redação: “garantir a oferta gratuita da 

Educação de Jovens e Adultos – EJA a todos aqueles que não tiveram acesso à educação 

na idade adequada e facilitar o acesso e permanência dos estudantes, incluindo a oferta 

pela rede municipal e campanhas incentivando as matrículas”. A estratégia 8.2 foi mantido 

o texto base conforme Lei 3020/2020. A estratégia 8.3 foi transferida para a meta 9. A 

estratégia 8.4 foi mantido o texto base conforme Lei 3020/2020. A estratégia 8.5 foi 

suprimida na sua totalidade. A estratégia 8.6 houve alteração de ordem aditiva, ficando 

com a seguinte redação: “ofertar, acompanhar e avaliar, em regime de colaboração com o 

Estado e a União, a formação docente inicial e continuada, para que a qualidade da EJA 

atinja os objetivos propostos, considerando as particularidades da oferta nas instituições 

educacionais e similares”. A estratégia 8.7 houve alteração de ordem substitutiva, ficando 

com a seguinte redação: “sensibilizar as instituições de ensino superior e organizações 

não governamentais a oferecer cursos de alfabetização direcionados ao público de EJA”. 

A estratégia 8.8 foi suprimida na sua totalidade. As estratégias 8.9, 8.10, 8.11 e 8.12 foram 

mantidos o texto base conforme Lei 3020/2020. A estratégia 8.13 foi transferida para a 

meta 9. Em decorrência da transferência das estratégias 8.3 e 8.13 e da supressão das 

estratégias 8.5 e 8.8 esta meta passa a ter nove estratégias. Na Meta 9, composta por 11 

estratégias, não houve alteração na meta, sendo apresentado o texto base aprovado pela 

Lei 3020/2020 e mantido. A estratégia 9.1 foi mantido o texto base conforme Lei 3020/2020. 

A estratégia 9.2 houve alteração de ordem modificativa e aditiva, ficando com a seguinte 

redação: “garantir a expansão das matrículas na educação de jovens e adultos, de modo 

a articular à formação inicial e continuada de trabalhadores com a educação profissional, 

objetivando a elevação do nível de escolaridade e motivar a permanência do aluno na 

escola ofertando no período noturno modalidade de EJA, nas escolas urbanas e rurais, 

possibilitando o transporte aos educadores que atuarem na zona rural”. A estratégia 9.3 

houve alteração de ordem aditiva, ficando com a seguinte redação: “assegurar, em regime 

de colaboração com o Estado e a União, 50% das matrículas no ensino fundamental e 

médio dos jovens e adultos na modalidade de educação profissional por meio de parcerias 

com o sindicato rural e sistema S (SESI, SENAI e SENAR)”. A estratégia 9.4 houve 



alteração de ordem aditiva, ficando com a seguinte redação: “articular as políticas de EJA 

com as de proteção contra o desemprego e de geração de empregos, através da oferta de 

educação profissional por meio de parcerias de programas visando geração de emprego e 

renda com empresas privadas e formação para as vagas de trabalho disponíveis”. A 

estratégia 9.5 houve alteração de ordem supressiva e modificativa, ficando com a seguinte 

redação: “firmar com as empresas públicas e privadas parcerias/convênios de programas 

permanentes de educação de jovens e adultos na formação profissional para os seus 

trabalhadores, garantindo-lhes a permanência na escola, sem prejuízo no seu posto de 

trabalho e de sua remuneração, efetuando acompanhamento do desenvolvimento escolar, 

criando uma comissão no município para fiscalizar e garantir essa permanência e a 

administração dos recursos”. A estratégia 9.6 houve alteração de ordem aditiva, ficando 

com a seguinte redação: “avaliar e divulgar, a cada 02 (dois) anos, os resultados dos 

programas da educação profissional de EJA, a fim de assegurar o cumprimento das metas 

deste plano por meio dos indicadores de avaliações internas”. As estratégias 9.7, 9.8, 9.9, 

9.10 e 9.11 foram mantidos o texto base conforme Lei 3020/2020. Essa meta recebeu duas 

estratégias advindas da meta 8, antes enumerada como 8.3 que passa ser a estratégia 

“9.12 assegurar, em regime de colaboração com o Estado e a União a matrícula no Ensino 

Médio, em 5 (cinco) anos, para 75% (setenta e cinco por cento) dos jovens e adultos com 

18 (dezoito) anos de idade ou mais, ampliando até o final deste PME, a oportunidade para 

que todos tenham matrícula assegurada na rede pública”.  E a estratégia 8.13 que passa 

a ser a estratégia “9.13 manter a oferta de EJA nas etapas de Ensino Fundamental, Médio 

e Educação Profissional às pessoas privadas de liberdade em estabelecimentos de 

medidas socioeducativas e penais”. Na Meta 10, composta por 7 estratégias, houve 

alteração de temporalidade na meta, ficando com a seguinte redação: “Fomentar a 

expansão das matrículas da educação profissional técnica de nível médio, ampliando em 

100% a oferta no segmento público estadual e federal até 2025”. A estratégia 10.1 houve 

alteração de ordem substitutiva e aditiva, ficando com a seguinte redação: “mapear, por 

meio de levantamento de dados junto às instituições educacionais e principalmente nas 

empresas locais, visando localizar as demandas para profissionalização de serviços com 

maior deficiência no município”. A estratégia 10.2 foi mantido o texto base conforme Lei 

3020/2020. A estratégia 10.3 houve alteração de ordem aditiva e substitutiva, ficando com 

a seguinte redação: “assegurar que 100% das escolas disponham de padrões adequados 

que atendam as necessidades dos cursos técnicos implantados, garantindo qualidade na 

oferta dos cursos técnicos aos educandos”. A estratégia 10.4 houve alteração de ordem 



aditiva e modificativa, ficando com a seguinte redação: “fomentar, garantir e incentivar a 

interação entre as escolas que ofertam a educação profissional e a sociedade, por meio 

de estágios na área de formação do estudante, incluindo o menor e jovem aprendiz”. A 

estratégia 10.5 foi mantido o texto base conforme Lei 3020/2020. A estratégia 10.6 houve 

alteração de ordem substitutiva, ficando com a seguinte redação: “assegurar políticas de 

incentivo e parcerias com empresas e instituições locais, visando garantir as condições 

necessárias à permanência dos (as) estudantes e à conclusão dos cursos 

profissionalizantes”. A estratégia 10.7 houve alteração de ordem substitutiva, ficando com 

a seguinte redação: “ofertar qualificação profissional aos docentes nas próprias instituições 

dos cursos profissionalizantes, ofertados no município, visando qualidade no ensino, 

podendo para tanto, firmar parcerias com Estado, município, Instituto Federal de Mato 

Grosso - IFMT e empresas privadas”. Na meta 11, que contém 9 estratégias, houve 

alteração ordem aditiva, ficando com a seguinte redação: “Estabelecer parceria com o 

Governo Federal, Estadual e não governamentais, a partir da aprovação deste plano, 

visando a ampliação de no mínimo 25% a oferta de educação superior, de acordo com a 

demanda do município, até o termino de vigência deste plano”. A estratégia 11.1 houve 

alteração de ordem aditiva, ficando com a seguinte redação: “fomentar e ampliar a oferta 

de vagas na Educação Superior, considerando as demandas locais em todas as áreas”. A 

estratégia 11.2 foi suprimida em sua totalidade. A estratégia 11.3 houve alteração de ordem 

aditiva, ficando com a seguinte redação: “estimular a oferta de cursos de graduação e 

especialização em instituições de ensino superior pública e privada, nas modalidades 

presencial e à distância, de acordo com os parâmetros do ministério da educação e 

conselho nacional de educação, voltados à formação profissional, para diferentes áreas do 

conhecimento”. A estratégia 11.4 foi mantido o texto base conforme Lei 3020/2020. A 

estratégia 11.5 houve alteração de ordem aditiva, modificativa e supressiva, ficando com 

a seguinte redação: “estimular os programas especiais E as políticas de inclusão e de 

assistência estudantil na instituição pública de educação superior, de modo a ampliar as 

taxas de acesso à educação superior aos estudantes”. A estratégia 11.6 foi suprimida em 

sua totalidade. A estratégia 11.7 houve alteração de ordem aditiva, ficando com a seguinte 

redação: “acompanhar os resultados gerados pelo Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior - SINAES, de que trata a Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004, para 

fortalecer as ações de avaliação, regulação e supervisão”. A estratégia 11.8 foi suprimida 

em sua totalidade. A estratégia 11.9 houve alteração de ordem substitutiva, ficando com a 

seguinte redação: “promover a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e 



licenciaturas oportunizando a realização de estágio supervisionado nas unidades públicas 

e privadas ampliando seu conhecimento através da prática”. Em virtude da supressão de 

três estratégias, as estratégias desta meta serão renumeradas e passará a contar com 6 

estratégias. Na Meta 12, composta por 10 estratégias, não houve alteração na meta, sendo 

apresentado o texto base aprovado pela Lei 3020/2020 e mantido. A estratégia 12.1 houve 

alteração de ordem modificativa, ficando com a seguinte redação: “garantir políticas de 

concessão de bolsas, de modo a incentivar o profissional da educação a especializar-se e 

manter-se atuante e inovador no mercado trabalho, através de cursos de pós-graduação 

lato sensu e stricto sensu, por meio de parcerias entre União, Estado e Município”. A 

estratégia 12.2 houve alteração de ordem modificativa, ficando com a seguinte redação: 

“implantar programa de concessão de bolsas de estudos, para que os professores de 

idiomas das escolas públicas de educação básica realizem estudos de imersão e 

aperfeiçoamento nos países que tenham como idioma nativo as línguas que lecionem”. A 

estratégia 12.3 houve alteração de ordem modificativa, ficando com a seguinte redação: 

“incentivar a formação inicial aos profissionais de apoio e técnicos, que ainda não possuem 

e oferecer aprimoramento aos que já possuem, através de parcerias com o Governo 

Federal e Estadual e Instituições de Ensino Superior até 2025”. As estratégias 12.4, 12.5, 

12.6, 12.7 e 12.8 foram mantidos o texto base conforme Lei 3020/2020. A estratégia 12.9 

houve alteração de ordem substitutiva, ficando com a seguinte redação: “valorizar e 

garantir remuneração aos profissionais não docentes de acordo com a formação, dentro 

da função exercida”. As estratégias 12.10 e 12.11 foram mantidos o texto base conforme 

Lei 3020/2020. A estratégia 12.12 houve alteração de ordem aditiva, ficando com a 

seguinte redação: "Oportunizar para todos os profissionais da educação básica a 

capacitação na área de história e cultura afro-brasileira, Africana e Indígena”. Nesta meta 

houve a acréscimo de estratégias advindas das metas 13, 14 e 15, as quais passam a ter 

a seguinte numeração: “12.13 Ofertar formação continuada para profissionais da 

educação, com foco na qualidade da Educação, oportunizando que todos possam 

participar das formações, sem prejuízos e com oferta de mais horários”; “12.14 Promover 

formação de conselheiros, assegurando-lhes condições de funcionamento autônomo, a fim 

de fortalecer os conselhos escolares, como instrumentos de participação e fiscalização na 

gestão escolar e educacional”; “12.15  Garantir que todos os profissionais da Educação 

Básica, docentes e não docentes, sejam capacitados, gratuitamente, com formações 

continuadas, cursos e outros voltados para Educação Especial”; “12.16 garantir a oferta de 

formação continuada, com especialistas, a todos os profissionais da educação básica 



pública e privada que atendem alunos com deficiência, conforme a necessidade da rede”; 

“12.17 oferecer e assegurar formação continuada aos profissionais da educação pública e 

privada referente a igualdade entre homens e mulheres, sexualidade e orientação sexual, 

dentro do segmento diversidade”. Na Meta 13, composta por 6 estratégias, não houve 

alteração na meta, sendo apresentado o texto base aprovado pela Lei 3020/2020 e 

mantido. A estratégia 13.1 foi mantido o texto base conforme Lei 3020/2020. A estratégia 

13.2 foi a provada a seguinte redação: “utilizar o piso salarial profissional nacional, pautado 

na Lei Federal n. 11.738, de 16 de julho de 2008, como patamar mínimo do Plano de 

Carreiras Cargos e Salários para os profissionais da educação e implementar, 

gradualmente, o cumprimento da jornada de trabalho em um único estabelecimento 

escolar”. A estratégia 13.3 foi mantido o texto base conforme Lei 3020/2020. A estratégia 

13.4 foi suprimida em sua totalidade. A estratégia 13.5 foi realocada na meta 12 e a 

estratégia 13.6 foi realocada na meta 14. Ficando a meta com 3 estratégias.  Na Meta 14, 

composta por 10 estratégias, não houve alteração na meta, sendo apresentado o texto 

base aprovado pela Lei 3020/2020 e mantido. A estratégia 14.1 foi mantido o texto base 

conforme Lei 3020/2020. A estratégia 14.2 houve alteração de ordem aditiva, ficando com 

a seguinte redação: “garantir que na elaboração do Plano de Carreira dos (as) profissionais 

da educação básica do município, seja adotado como referência o piso salarial nacional 

profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII, do art. 206 da Constituição 

Federal”. As estratégias 14.3 e 14.4 foram mantidos o texto base conforme Lei 3020/2020. 

A estratégia 14.5 houve alteração de ordem aditiva, ficando com a seguinte redação: 

“acompanhar os profissionais iniciantes, a fim de fundamentar, com base em avaliação 

documentada, a decisão pela efetivação após o estágio probatório e oferecer, durante o 

estágio probatório, orientação didático-pedagógica de estudos na área de atuação do (a) 

professor (a), com destaque para os conteúdos a serem ensinados e as metodologias de 

ensino de cada disciplina. Reformular a ficha de avaliação de estágio probatório e 

merecimento dos profissionais da educação básica”. As estratégias 14.6 e 14.7 foram 

mantidos o texto base conforme Lei 3020/2020. A estratégia 14.8 houve alteração de 

ordem substitutiva, ficando com a seguinte redação: “redefinir/reformular a ficha de 

avaliação e os critérios da avaliação de todos os profissionais da educação básica 

docentes e não docentes tanto de   estágio probatório como também merecimento”. A 

estratégia 14.9 houve alteração de ordem substitutiva, ficando com a seguinte redação: 

“garantir a perícia médica dos profissionais da Educação, preferencialmente no município”. 

A estratégia 14.10 foi mantido o texto base conforme Lei 3020/2020. Nesta meta foram 



acrescidas duas estratégias, sendo elas: “14.11 Incluir os profissionais de apoio no Plano 

de Carreira de Educação” e “14.12 Garantir e implantar ações efetivas nas unidades 

escolares dentro da carga horária, especificamente voltadas para promoção, prevenção, 

atenção e atendimento à saúde e a integridade física, mental e emocional a todos os 

profissionais da educação, como condição para a melhoria da qualidade educacional”. Na 

Meta 15, composta por 6 estratégias, não houve alteração na meta, sendo apresentado o 

texto base aprovado pela Lei 3020/2020 e mantido. A estratégia 15.1 foi mantido o texto 

base conforme Lei 3020/2020. A estratégia 15.2 houve alteração de ordem substitutiva, 

ficando com a seguinte redação: “Estimular, em todas as redes de educação básica, a 

constituição e o fortalecimento de Grêmios Estudantis, Associações de Pais e Mestres - 

APM ou Conselhos Deliberativos das Comunidades Escolares - CDCEs, assegurando-

lhes, inclusive, espaços adequados e condições de funcionamento nas escolas e 

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

respectivas representações”. A estratégia 15.3 foi mantido o texto base conforme Lei 

3020/2020. A estratégia 15.4 houve alteração de ordem substitutiva, ficando com a 

seguinte redação: “favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de 

gestão financeira nos estabelecimentos de ensino, com a participação efetiva do Conselho 

Deliberativo da Comunidade Escolar – CDCE, Associação de Pais e Mestres - APM e/ou 

assembleia geral”. A estratégia 15.5 houve alteração de ordem modificativa, ficando com 

a seguinte redação: “desenvolver e garantir cursos de formação para gestores escolares, 

orientadores educacionais e coordenadores pedagógicos, a fim de subsidiar a definição de 

critérios e objetivos para o provimento dos cargos e aprimoramento profissional”. A 

estratégia 15.6 foi mantido o texto base conforme Lei 3020/2020. Na Meta 16, composta 

por 11 estratégias, houve alteração de temporalidade, ficando com a seguinte redação: 

“Igualar a escolaridade média entre grupos de cor e raça, declarados à Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE até 2025. As estratégias 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 

e 16.5 foram mantidos o texto base conforme Lei 3020/2020. A estratégia 16.6 houve 

alteração de ordem substitutiva e aditiva, ficando com a seguinte redação: “garantir 

incentivo e dar apoio financeiro para a publicação de material didático-pedagógico, 

produzidos pelas escolas, enfocando a diversidade étnico-racial e cultural do município 

através de projetos e atividades desenvolvidas nas escolas”. A estratégia 16.7 foi mantido 

o texto base conforme Lei 3020/2020. A estratégia 16.8 houve alteração de ordem 

modificativa, ficando com a seguinte redação: “a partir da aprovação do PME, promover 

projetos contínuos e permanentes dando culminância, oficialmente na semana da 



consciência negra, na educação do município, a fim de fortalecer ações desenvolvidas nas 

escolas”. A estratégia 16.9 houve alteração de ordem substitutiva e aditiva, ficando com a 

seguinte redação: “promover a valorização da produção literária afro-brasileira, africana e 

indígena e a reflexão sobre conceitos e estereótipos acerca da diversidade”. A estratégia 

16.10 foi mantido o texto base conforme Lei 3020/2020. A estratégia 16.11 houve alteração 

de ordem modificativa e aditiva, ficando com a seguinte redação: “Garantir o debate acerca 

da equidade entre homens e mulheres, principalmente da violência doméstica e familiar, 

oferecendo palestras informativas sobre o assunto nas unidades escolares e demais 

instituições públicas e privadas”. Na Meta 17, composta por 10 estratégias, houve 

alteração, ficando com a seguinte redação: “ Fomentar no município a educação ambiental 

nos currículos da educação básica, de modo a concretizar a teoria e a prática”. A estratégia 

17.1 houve alteração de ordem aditiva, ficando com a seguinte redação: “promover a 

educação ambiental, dentro da educação básica, abrangendo toda comunidade escolar, 

na construção de escolas sustentáveis, principalmente no que tange a infraestrutura e 

funcionamento, para melhor aproveitamento de recursos e serviços, divulgando nas mídias 

os trabalhos em execução”. A estratégia 17.2 e 17.3 foram mantidos o texto base conforme 

Lei 3020/2020. A estratégia 17.4 houve alteração de ordem modificativa, ficando com a 

seguinte redação: “fomentar a coleta seletiva e a destinação correta dos resíduos, em 

parceria com o SAAE e Secretaria de Meio Ambiente, incentivando a formação de 

educadores ambientais em todas as unidades de ensino do município, comprometidos com 

a construção de uma sociedade sustentável”. A estratégia 17.5 houve alteração de ordem 

aditiva, ficando com a seguinte redação: “envolver anualmente as Instituições de Ensino 

técnico e superior, escolas públicas e privadas, no sentido de discutir a educação 

ambiental no município, através de seminários e minicursos, fortalecendo o saber 

científico, com ampla divulgação”. A estratégia 17.6 houve alteração de ordem substitutiva, 

ficando com a seguinte redação: “garantir e assegurar a participação de representação da 

educação como membro no Conselho Municipal de Meio Ambiente”. A estratégia 17.7 foi 

mantido o texto base conforme Lei 3020/2020. A estratégia 17.8 houve alteração de ordem 

substitutiva, ficando com a seguinte redação: “manter no Município a Agenda 21 local e 

nas instituições de ensino”. A estratégia 17.9 houve alteração de ordem modificativa, 

ficando com a seguinte redação: “estabelecer parceria técnica entre a Secretaria de 

Agricultura e Meio Ambiente com a Educação e implementando no currículo escolar a 

criação de ações que promovam a conscientização do cuidado com o meio ambiente”. A 

estratégia 17.10 foi mantido o texto base conforme Lei 3020/2020. Na Meta 18, composta 



por 9 estratégias, não houve alteração na meta, sendo apresentado o texto base aprovado 

pela Lei 3020/2020 e mantido. As estratégias 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5 e 18.6 foram 

mantidos o texto base conforme Lei 3020/2020. A estratégia 18.7 houve alteração de 

ordem substitutiva, ficando com a seguinte redação: “contribuir para que a gestão tenha 

como elementos a destinação de recursos para as atividades fim, a descentralização, a 

autonomia da escola, a equidade e o fortalecimento dos Conselhos Deliberativos das 

Comunidades Escolares – CDCEs e Associações de Pais e Mestres – APMs”. A estratégia 

18.8 houve alteração de ordem aditiva, ficando com a seguinte redação: “manter o 

encaminhamento dos relatórios de todos os recursos destinados à educação, qualquer que 

seja a sua origem, ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social (CACS-FUNDEB), 

para fiscalização do mesmo”. A estratégia 18.9 foi mantido o texto base conforme Lei 

3020/2020. Concluída a revisão do PME 2015/2025 através da realização das 

miniconferências e da III Conferência Municipal de Educação, realizada na presente data, 

considerando as alterações de ordem aditiva, supressiva, substitutiva e modificativa ao 

final desta Conferência que marca o sexto ano de vigência do PME 2015/2025, registra-se 

que o presente PME quando aprovado em 2015 contava com 18 metas associadas a 202 

estratégias específicas,  no entanto, após passar pelo processo de avaliação dos dois 

primeiros anos de vigência do PME, o mesmo passou por reestruturação em conferência 

em 2018 e tendo suas alterações aprovados pelo legislativo em 2020 ficando com 18 metas 

associadas a 181 estratégias específicas,  e ao término desta conferência permanece com 

18 metas associadas a 183 estratégias específicas. Registra-se ainda que a presente ata 

com as alterações elencadas no PME 2015/2025 nesta conferência será encaminhado 

para apreciação e validação do Fórum Municipal de Educação e posteriormente o PME 

2015/2025 revisado será encaminhado ao poder executivo para que o mesmo o envie para 

a Câmara de Vereadores, cumprindo as exigências legais de elaboração, aprovação, 

execução e monitoramento do Plano Municipal de Educação do município de Lucas do Rio 

Verde – MT. Concluindo os trabalhos da III Conferência Municipal de Educação, a 

Coordenadora do Fórum Municipal de Educação, agradeceu a todos pela presença, 

reiterou a importância do momento vivido, num símbolo de luta por uma educação mais 

justa e igualitária. Nada mais havendo, lavro e encerro a presente ata que segue assinada 

por mim, representante do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso 

- SINTEP na Equipe Técnica de Monitoramento do PME, designada pela coordenadora do 

FME/LRV a atuar como Secretária desta conferência e pela Coordenadora do Fórum 



Municipal de Educação, cuja assinatura dos demais presentes consta no livro de registro 

de presença do Fórum Municipal de Educação. 

 

  

 

 

 


