DIRETORIA REGIONAL DE
EDUCAÇÃO GUAIANASES
PLANO REGIONAL DE EDUCAÇÃO
De agosto/2016 a novembro/2018

Processo de elaboração do Plano Regional de Educação
No ano de 2016, de agosto a dezembro, foram realizados nove
Encontros Regionais de Educação, no CEU Inácio Monteiro. Divididos
em “temáticos” e “gerais”, os encontros oportunizaram reflexões sobre
questões relevantes na Educação e estimularam a realização de
debates e a apresentação de propostas para a região. Como produto
dessas discussões, foi elaborado um relatório com sínteses dos temas
abordados e das propostas apresentadas.
Em maio de 2017, a Diretora Regional de Educação, Lucimeire Cabral
de Santana, retomou o processo de construção do Plano, ao realizar
uma reunião de orientação, no CEU Jambeiro, ocasião em que as
etapas já percorridas foram retomadas e as Unidades Educacionais
motivadas a revisitar as propostas discutidas em 2016 e a produzir
novas reflexões, conforme as necessidades atuais do território.
A partir desse movimento e em consonância com a Portaria nº 8.821,
de 28 de dezembro de 2016, foi criado o Comitê Regional, que passou a
coordenar os trabalhos. As Unidades Educacionais realizaram novas
discussões envolvendo seus profissionais e colegiados e enviaram
novas propostas (metas e estratégias regionais), que foram analisadas
pelos membros do comitê.
Após várias reuniões do comitê, novos encontros ampliados foram
realizados, em diferentes espaços do território:
02/10/18 – CEU Água Azul
16/10/18 – Escola Técnica de Saúde Pública – Profº Makiguti.
Em 13 de novembro de 2018 foi realizada a Plenária Final, no Centro de
Formação Cultural de Cidade Tiradentes (CFCCT), em que todas as
propostas foram analisadas e aprovadas. A dinâmica dessa atividade
contou com: credenciamento dos delegados representantes das

Unidades Educacionais e dos demais colegiados; aprovação do
Regimento Interno; discussão das metas e estratégias em grupos;
discussão e aprovação em plenária, com provação do texto final do
Plano.
E no dia 30 de novembro de 2018, em evento realizado no Centro
Educacional Unificado (CEU) Água Azul, o texto final do Plano Regional
de Educação foi apresentado à comunidade educativa, atendendo ao
disposto na meta 13 do Plano Municipal de Educação (Lei nº 16.271, de
17 de setembro de 2015).
META 1: Ampliar o investimento público em Educação aplicando, no
mínimo, 33% da receita resultante de impostos, compreendida a
proveniente de transferências, em manutenção e desenvolvimento
do ensino e em educação inclusiva.
META REGIONAL: Otimizar os recursos financeiros.
ESTRATÉGIAS REGIONAIS
- Elaboração de um Plano de Gerenciamento de Recursos atrelado à
sustentabilidade, propiciando um retorno desses recursos para a
melhoria do trabalho da Unidade Educacional, priorizando verbas para
manutenção e adequação dos prédios existentes, bem como a
aquisição de recursos pedagógicos.
- Com relação à Rede Parceira, o Plano de Gerenciamento de Recursos
deverá ser atrelado ao Plano de Trabalho para que se tenha
estabelecido o compromisso com a redução de gastos com as
concessionárias, e os recursos advindos dessa medida sejam
direcionados para a aquisição de materiais pedagógicos.
META REGIONAL: Buscar e ampliar recursos para atender e
acompanhar bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos com
deficiência, bem como oferecer mais formação para os profissionais de
Educação.

ESTRATÉGIAS REGIONAIS
- Ampliação dos recursos destinados à Educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva na proposta orçamentária da DRE,
garantindo o atendimento a todos os bebês, crianças, adolescentes,
jovens e adultos, matriculados nas Redes Direta e Parceira.
- Destinação de recursos para ampliar a formação para os profissionais
de Educação, incluindo os profissionais de Educação da Rede Parceira,
para melhor atender bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos
público-alvo da Educação Especial.
META 2: Assegurar uma relação educando por docente no Sistema
Municipal de Ensino que fortaleça a qualidade social da Educação e as
condições de trabalho dos profissionais da Educação.
META REGIONAL: Garantir a proporção da relação educando por
docente respeitando o estabelecido no PME.
ESTRATÉGIAS REGIONAIS
- Solicitação de construção de prédios públicos para atendimento da
demanda, pela Rede Direta, ampliando vagas em CEIs, EMEIs e EMEFs
(regular e EJA), de acordo com as necessidades de cada distrito/setor.
- Realização de um mapeamento regional da oferta e procura pelas
diferentes modalidades de ensino.
- Equalização da demanda, periodicamente, nos espaços existentes em
cada distrito/setor.
META 3: Fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as
etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da
aprendizagem.
META REGIONAL: Garantir a formação dos educadores em todas as
etapas e modalidades da Educação Básica.

ESTRATÉGIAS REGIONAIS
- Realização de Congresso, anualmente, articulado com as metas do
Plano Regional de Educação e com ações que proponham intervenções
significativas na região.
- Ampliação das formações continuadas promovidas pela DRE.
- Contratação de assessorias para a formação nas diferentes etapas e
modalidades.
- Promoção de formação inicial para educadores ingressantes.
META REGIONAL: Fortalecer a Rede de Proteção Social do território.
ESTRATÉGIAS REGIONAIS
- Ampliação das ações Intersetoriais com as redes das Secretarias de
Assistência Social e da Saúde.
- Estabelecimento de parcerias para a orientação de Educação em
Saúde Bucal com a EMEPSP Prof. Makiguti, com o atendimento de
100% das crianças matriculadas nos CEIs das Redes Direta e Parceira
até o final da vigência deste Plano.
META 4: Valorizar o profissional do magistério público da educação
básica, em especial da rede municipal de ensino, aproximando
gradativamente seu rendimento médio até a equiparação ao dos
demais profissionais com escolaridade equivalente até o sexto ano de
vigência deste PME e garantir uma política de formação continuada.
META REGIONAL: Ampliar a oferta de cursos (formação continuada)
para todos os segmentos das Unidades Educacionais.
ESTRATÉGIAS REGIONAIS

- Ampliação e divulgação da oferta de vagas nas formações apontadas,
assegurando uma quantidade mínima de participantes em cada
Unidade Educacional.
META REGIONAL: Estimular a participação dos educadores nas
formações de Pós-Graduação Stricto Sensu e intercâmbios, visando o
aperfeiçoamento profissional, compreendido como educacional,
cultural e científico.
ESTRATÉGIAS REGIONAIS
- Estabelecimento de parcerias/convênios, visando facilitar o acesso a
cursos de formação.
- Articulação entre os órgãos públicos do território e de outras regiões
para oferta de cursos em parcerias com Universidades.
- Divulgação dos trabalhos acadêmicos desenvolvidos pelos educadores
do território no Congresso Regional Anual da Diretoria Regional de
Educação Guaianases.
META 5: Universalizar, até 2016, a Educação Infantil para as crianças
de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos de idade e assegurar, durante a vigência
do Plano, atendimento para 75% das crianças de zero a 3 anos e 11
meses ou 100% da demanda registrada, o que for maior.
META REGIONAL: Atender a demanda da Educação Infantil por meio
da Rede Direta com prédios, recursos e serviços nos respectivos
territórios.
ESTRATÉGIAS REGIONAIS
- Atendimento dos bebês e das crianças por meio da organização dos
espaços já existentes, desde que seja feito um estudo criterioso, junto
à equipe escolar e com anuência dos colegiados, para não
comprometer o trabalho pedagógico da Unidade.

- Construção de Unidades Educacionais de Educação Infantil, com
verba pública e administração direta.
META 6: Universalizar o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos público
e gratuito com qualidade socialmente referenciada para a demanda
de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95%
(noventa e cinco por cento) dos educandos conclua essa etapa na
idade recomendada, até o último ano de vigência deste Plano.
META REGIONAL: Garantir estruturas e espaços físicos para o trabalho
com as múltiplas linguagens, visando assegurar o processo de transição
da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, respeitando a
infância.
ESTRATÉGIAS REGIONAIS
- Considerando os espaços e ambientes já existentes, promover as
adequações necessárias para o atendimento das crianças da Educação
Infantil para o Ensino Fundamental.
META REGIONAL:
Incentivar a construção dos projetos do contraturno escolar numa
perspectiva da aprendizagem dos conhecimentos historicamente
acumulados, assegurando que a ampliação do tempo de permanência
na escola priorize e estimule a participação dos educandos em situação
de vulnerabilidade e risco social.
ESTRATÉGIAS REGIONAIS
- Acompanhamento em parceria com os demais serviços da Rede de
Proteção Social, no sentido de auxiliar as Unidades Educacionais a
atingir essa meta através de procedimentos e encaminhamentos dos
estudantes aos projetos do contraturno, prioritariamente os que se
encontram em situação de vulnerabilidade e risco social, contribuindo
para a continuidade dos estudos com êxito.

META 7: Estimular a universalização, até 2016, do atendimento
escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e
elevar, até o final do período de vigência deste Plano, a taxa líquida
de matrículas no Ensino Médio para 85% (oitenta e cinco por cento).
META REGIONAL: Colaborar com a garantia da oferta e qualidade do
atendimento para a população de 15 a 17 anos da região.

ESTRATÉGIAS REGIONAIS
- Garantia do estudo noturno para diminuir a evasão.
- Investimento na EMEFM para que ela contribua de forma mais efetiva
para a garantia do atendimento aos 85% de matrículas previstas na
referida meta, conforme a previsão orçamentária.
- Fortalecimento da integração entre SME/SEE para garantir o
atendimento ao exposto na meta.
- Estabelecimento de parcerias com ONGs/ instituições públicas e
privadas que corroborem com a inserção do jovem no mundo de
trabalho.
- Promoção da efetivação de políticas públicas no que tange às
questões de drogadição, violência e diversidade.
- Estímulo à participação dos adolescentes em cursos das diferentes
áreas, bem como o acesso ao Ensino Técnico/Profissionalizante e ao
Ensino Superior.
META 8: Universalizar, para a população com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o
acesso à Educação Básica e ao atendimento educacional
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a
garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos

multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos
ou conveniados, até o final de vigência deste Plano.
META REGIONAL: Garantir a permanência e o acesso ao currículo de
todos os bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos com
deficiência da Rede Municipal de Ensino.
ESTRATÉGIAS REGIONAIS
- Promoção de formação pelas equipes de DIPED/CEFAI/NAAPA.
- Estabelecimento de parcerias com instituições especializadas e/ou
credenciadas.
- Organização de reuniões periódicas para efetivar ações conjuntas da
Educação com os demais serviços da Rede de Proteção Social, que
potencializem a reflexão sobre tempos, espaços e materiais para um
atendimento de qualidade.
- Fortalecer a parceria entre Supervisão Escolar/ CEFAI/ Rede de
Proteção/ Escola/Família no processo de desenvolvimento educacional
dos bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação.
META REGIONAL: Ampliar o número de Salas de Recursos
Multifuncionais - SRMs, conforme a demanda.
ESTRATÉGIAS REGIONAIS
- Mapeamento da demanda para abertura das Salas de Recursos
Multifuncionais - SRMs, atendendo a estratégia 8.16 do Plano
Municipal de Educação.
- Sensibilizar os profissionais que detêm a formação em Educação
Especial, para atuação nas SRMs.

- Ampliar a articulação dos professores das SRMs com as Equipes
Gestoras e com os professores das salas regulares de Unidades
Educacionais do entorno.
META REGIONAL: Proporcionar formação voltada para eliminação de
barreiras atitudinais em consonância com a Política Nacional da
Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.
ESTRATÉGIAS REGIONAIS
- Ampliação da formação continuada dos profissionais da Educação,
dentro do horário de trabalho.
META REGIONAL: Ampliar em 5% ao ano, até final da vigência do PME,
a previsão orçamentária, a fim de possibilitar a eliminação de barreiras
estruturais nos equipamentos da DRE.
ESTRATÉGIAS REGIONAIS
- Levantamento de Unidades Educacionais que necessitem de
adequação estrutural básica de acessibilidade (rampa, banheiro
acessível, corrimão, piso tátil, luz, entre outras), pelo Núcleo de Prédios
e Equipamentos, em parceria com o CEFAI.
META 9: Oferecer educação integral em tempo integral em, no
mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a
atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos educandos da
Educação Básica até o final da vigência deste Plano.
META REGIONAL: Ampliar a oferta de Educação Integral em Tempo
Integral.
ESTRATÉGIAS REGIONAIS
- Sensibilização das Unidades Educacionais para adesão ao Programa
São Paulo Integral.

- Adequação da demanda para as escolas que aderirem ao Programa
São Paulo Integral.
- Acompanhamento e apoio da Supervisão Escolar, em parceria com os
demais Núcleos e Divisões da DRE, a fim de fomentar práticas
inerentes à proposta da Educação Integral.
- Estabelecimento de parcerias entre as Unidades Educacionais
participantes do Programa São Paulo Integral e os CEUs, além de
demais equipamentos culturais do território, através da DICEU.
META 10: Superar, na vigência deste PME, o analfabetismo absoluto
na população com 15 (quinze) anos ou mais e ampliar a escolaridade
média da população.
META REGIONAL: Garantir oportunidades de acesso à Educação de
Jovens e Adultos nas Unidades já existentes (EJA, EJA Modular e CIEJA),
de acordo com a demanda existente, considerando as especificidades
dos educandos e dos territórios.
ESTRATÉGIAS REGIONAIS
- Diversificação nas estratégias para busca de jovens e adultos fora da
escola, em parceria com os demais serviços da Rede de Proteção
Social.
- Estabelecimento de parcerias com a Rede Estadual de Educação para
garantir matrículas dos estudantes concluintes da 4ª etapa final da EJA.
- Ampliação da formação continuada para professores e funcionários
do quadro de apoio que trabalham com a EJA.
META REGIONAL: Garantir a oferta e estimular a EJA Modular / Criar
Unidades do CIEJA nos distritos do Lajeado e Cidade Tiradentes.
ESTRATÉGIAS REGIONAIS

- Mapeamento da demanda, verificando a necessidade de atendimento
para horários diurno e noturno.
- Garantia da funcionalidade das Unidades já existentes conforme a
demanda da EJA.
META 11: Estimular, em regime de colaboração com o Estado de São
Paulo e a União, a expansão das instituições de educação superior
públicas em todas as regiões do Município de São Paulo e em
consonância com as necessidades econômicas, sociais e culturais.
META REGIONAL: Fomentar parcerias de formação entre instituições
públicas e privadas de Ensino Superior e Educação Técnica Profissional,
estudos e pesquisas que analisem a necessidade de articulação,
currículo, pesquisa e mundo do trabalho, em regime de colaboração.
ESTRATÉGIAS REGIONAIS
- Ampliação da parceria com a UNICEU.
- Incentivo à ministração de cursos pelos profissionais da Rede
Municipal matriculados em programas de Pós-Graduação Stricto Sensu.
- Divulgação dos Polos da Universidade Aberta do Brasil – UAB.
- Incentivo à parceria com a Fundação Paulistana de Educação,
Tecnologia e Cultura.
META 12: Assegurar condições, no prazo de um ano, para a efetivação
da gestão democrática da educação, prevendo recursos financeiros e
apoio técnico e aprimorar mecanismos efetivos de controle social e
acompanhamento das políticas educacionais no Município de São
Paulo.
META REGIONAL: Ampliar a divulgação da existência, da finalidade e
das discussões que ocorrem no CRECE desta região.

ESTRATÉGIAS REGIONAIS
- Incentivo à participação da comunidade escolar no CRECE.
- Estímulo às discussões do CRECE nas reuniões de Conselho de CEI e
Conselho de Escola.
- Aumento da participação na organização da agenda e nas reuniões do
CRECE, ampliando a publicização das atividades deste colegiado.
META REGIONAL: Fortalecer e efetivar as instâncias de participação.
ESTRATÉGIAS REGIONAIS
- Estímulo à formação de Assembleias Infantis e Grêmios Estudantis,
articulados com o Projeto Político Pedagógico - PPP das Unidades
Educacionais.
- Realização anual do Fórum dos Grêmios da região, com inclusão no
Calendário Escolar das Unidades Educacionais.
META REGIONAL: Fortalecer as discussões sobre Direitos Humanos no
território.
ESTRATÉGIAS REGIONAIS
- Promoção de ações sobre Direitos Humanos nas Unidades
Educacionais do território, dando visibilidades às ações da Rede de
Proteção Social, além de equipamentos e serviços culturais, esportivos
e educacionais.
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