
LEI N.º  3.095/2018 
18 de dezembro  de 2018 
(Projeto de Lei n.º 64/2018 – Mensagem 27/2018 do Poder Executivo) 

 
 

Ementa: “Altera o ANEXO ÚNICO - METAS E ESTRATÉGIAS, da 

Lei nº. 2.865, de 23 de junho de 2015, que aprova o Plano 

Municipal de Educação para o decênio de 2015 a 2024.” 

 

A Câmara Municipal de Valença aprovou e o Prefeito sancionou a seguinte Lei. 

 

 

Art. 1º - O ANEXO ÚNICO - METAS E ESTRATÉGIAS, da Lei nº. 2.865, de 23 de junho de 2015, que 

aprova o Plano Municipal de Educação para o decênio de 2015 a 2024, passa a vigorar com as 

seguintes alterações: 

 

“ANEXO ÚNICO 

METAS E ESTRATÉGIAS 

 

Meta 1: 

Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 

(quatro) a 5 cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em 

creches, de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de 

até 3 (três) anos até o final da vigência deste PME. 

 

Estratégias: 

 ............................................................................................ 

 

2 - Manter e ampliar, até 2021, o atendimento às Unidades Escolares, em regime de 

colaboração com as demais Secretarias Municipais, referente à manutenção da 

estrutura física e ao apoio familiar na articulação das áreas de saúde, educação e 

assistência social. 

 

 .........................................................................................  

 

4 – Manter e consolidar, até 2021, programas de aquisição e reestruturação de 

instalações, respeitadas as normas de acessibilidade, equipamentos, mobiliários e 

brinquedos pedagógicos, objetivando a melhoria do espaço físico, como também 

da parte pedagógica das creches e pré-escolas. 



 

5 – Ofertar matrículas na Creche e Pré-escola, garantindo, até 2021, a permanência 

dos alunos, visto ser direito constitucional de toda criança. 

 

............................................................................................  

 

7 – Promover a partir de 2018 a busca ativa de crianças em idade de matrícula na 

Educação Infantil, em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e 

proteção à infância. 

 

8 – Fomentar, planejar e oferecer, a partir de 2018, Formação Continuada aos 

profissionais da educação que permeiam no contexto da Unidade Escolar e que 

atuam diretamente com as crianças. 

 

9 – Manter e incentivar, a partir de 2016, o atendimento das crianças do campo e 

das comunidades quilombolas, em suas especificidades contribuindo para a 

formação e ressignificação da sua identidade rural, oferecendo acesso e 

permanência garantidas, na Pré-Escola. 

 

10 – Garantir, a partir de 2016, a acessibilidade a crianças com necessidades 

educativas especiais, em Creches e Pré-escolas. 

 

................................................................................................ 

................................................................................................  

 

13 – Estimular e promover gradativamente, até 2021, o acesso a Educação Infantil de 

tempo integral, realizando periodicamente em regime de colaboração, 

levantamento da demanda por creche para população de até 3 (três) anos, como 

forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda manifesta. 

 

Meta 2: 

Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda população de 6 (seis) 

a 14 (quatorze) anos e garantir pelo menos 95% (oitenta por cento) dos alunos 

concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste 

PME. 



 

Estratégias: 

........................................................................................  

 

2 – Garantir, até 2021, Formação Continuada do Docente introduzindo os 

mecanismos de Avaliação Diagnóstica (sondagem), levando o profissional da sala 

de aula a modificar, sempre que necessário, os recursos e as estratégias, dando 

informações, e promovendo reflexões sobre sua prática pedagógica, com o objetivo 

de atingir as médias nacionais para o IDEB. 

 

........................................................................................ 

.........................................................................................  

.......................................................................................... 

 

6 – Promover, a partir de 2018, a reestruturação e aquisição de equipamentos, de 

Formação Continuada para professores com especial atenção às classes 

multisseriadas e quilombolas. 

 

...................................................................................... 

 

8 - Ampliar, a partir de 2019, ações de atendimento ao estudante, do Ensino 

Fundamental, por meio de programas suplementares, aquisição de material didático-

escolar, alimentação e assistência à saúde. 

 

9 - Fomentar a articulação das Escolas com diferentes espaços educativos e 

equipamentos públicos como Centros Comunitários, Bibliotecas, Praças, Parques, 

Museus, Teatros, Cinemas, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, até 

2021. 

 

Meta 3: 

Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) 

a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste PME, a taxa 

líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 

 

Estratégias: 



1 - Formar parcerias, a partir de 2018, com a assistência social, saúde e proteção à 

adolescência e juventude, buscando de forma ativa a população de 15 (quinze) a 

17 (dezessete) anos, que se encontram fora da escola. 

 

Meta 4: 

........................................................................................... 

Estratégias: 

............................................................................................  

............................................................................................  

 

3 - Implantar uma equipe itinerante multidisciplinar, até 2020, com fonoaudiólogo, 

psicólogo, psicopedagogo, neurologista, fisioterapeuta, assistente social para 

avaliação, atendimento e promoção do desenvolvimento global do aluno com 

deficiência e ou problemas de aprendizagem, matriculado na rede regular de ensino 

dos distritos. Ações essas que serão exercidas, na sede pelos Centros Especializados: 

CIMEE Márcia Leite de Almeida e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Valença. 

 

......................................................................................... 

.........................................................................................  

 

8 - Garantir adaptação e ou adequação curricular e avaliação diferenciada para os 

alunos com deficiência. 

 

........................................................................................ 

 

10 – Fomentar através da formação uma rede com todos os seguimentos municipais 

envolvidos, de forma gradativa o cumprimento da aplicação da Lei de 

Acessibilidade. 

..................................................................................... 

12 -  Garantir a absoluta prioridade na matrícula aos alunos com deficiência, a partir 

de 2019, inclusive no acesso a creches e pré-escolas, realizando-se para esse público 

a matrícula antecipada e sem condições. 

 

13 – Garantir a inclusão dos alunos com deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento e altas habilidades\superdotação nas classes comum do ensino 

regular e atendimento educacional especializado (AEE), ofertado em salas de 

recursos multifuncionais, no turno inverso. 



 

14 - Assegurar que cada uma das unidades escolares da rede pública municipal 

elabore projeto político pedagógico que institucionalize o atendimento educacional 

especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis,para atender 

as características dos estudante com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao 

currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua 

autonomia. 

 

15 -  Implantar e manter em efetivo funcionamento salas de recurso multifuncionais 

nos estabelecimentos de ensino público, inclusive para a educação infantil.. 

 

16 - Disponibilizar permanentemente, no sítio eletrônico da Secretaria Municipal de 

Educação, informações sobre as escolas da rede pública que ofereçam salas de 

recursos multifuncionais. 

 

17  -  Implantar em toda a rede pública municipal de ensino Plano de Atendimento 

Educacional Individual, para registro das avaliações técnicas e interdisciplinares 

durante todo o percurso escolar do educando, inclusive em relação à concordância 

de matrículas em classes especiais. 

 

18 - Organizar seu quadro permanente de pessoal para dispor de Professor com 

formação em Educação Especial em todas as classes especiais e em todas as salas 

de recursos multifuncionais. 

 

19 - Organizar seu quadro permanente de pessoal para dispor de profissionais de 

apoio escolar para atendimento dos educandos, na forma do art. 28 da lei de 

Inclusão, quando constatada a necessidade por equipe multiprofissional e 

interdisciplinar. 

 

20 – Organizar seu quadro permanente de pessoal para dispor de Professor com 

formação em Libras em todas as salas de aula em que haja matrícula dos estudantes 

com deficiência auditiva. 

 

21 - Organizar seu quadro de pessoal para dispor de Professor com formação em 

Braille em todas as salas de aula em que haja matrícula de estudante cego ou com 

baixa visão. 

 

22 – Oferecer, com ampla divulgação, formação continuada em educação 

Especial, em Libras e em Braille aos Professores da rede pública. 

 

23 - Disponibilizar avaliações e materiais didáticos adequados à deficiência do 

educando. 

 

Meta 5: 

.............................................................................................  

Estratégias: 

...............................................................................................  

...............................................................................................  



3 - Fomentar, até 2018, o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de 

inovações das práticas pedagógicas no Sistema de Ensino Municipal, que assegure a 

Alfabetização e favoreça a abordagem metodológica direcionada a esta fase da 

escolarização da criança no Município. 

 

4 – Implementar, até 2018, a Formação Continuada dos professores alfabetizadores, 

buscando diversas formas de parcerias com Universidades e Instituições afins para 

inserir as crianças em situações concretas de leitura e escrita, respeitando e 

valorizando os saberes de todos os discentes. 

 

.............................................................................................  

 

6 - Viabilizar as Unidades Escolares com material didático/ pedagógico suficiente de 

qualidade adequada a cada faixa etária possibilitando ao aluno o contato com 

materiais diversificados e favorecendo uma aprendizagem significativa aos 

educandos, até 2018. 

 

Meta 6: 

...........................................................................................  

 

Estratégias: 

1 - Assegurar e expandir gradativamente a jornada escolar visando ampliar a 

educação integral nas escolas públicas de ensino fundamental, como também 

viabilizando quantitativo de funcionários em número o suficiente para, atender a 

demanda, até 2024. 

 

2 - Melhorar os padrões de qualidade das escolas de tempo integral e ampliando 

gradativamente a adequação do espaço físico (infraestutura), até 2024. Uma vez 

que a estrutura física da maioria das escolas ainda está longe de proporcionar 

atendimento compatível para a jornada de educação integral. 

 

 ....................................................................................... 

 

4 - Prover nas escolas de educação integral, para todos os alunos matriculados um 

mínimo de 04 (quatro) refeições diárias adequadas e definidas por nutricionista. 



 

Meta 7: 

..........................................................................................   

Estratégias: 

.........................................................................................  

.........................................................................................  

 

4 - Promover, a partir de 2018, processo contínuo de autoavaliação das escolas de 

educação básica analisando os instrumentos de avaliação que orientam as 

dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento 

estratégico, a melhoria contínua da qualidade educacional, a formação continuada 

dos profissionais da educação e o aprimoramento da gestão democrática. 

 

.........................................................................................  

........................................................................................  

 

19 - Criar, até 2019, espaço físico nas instituições educacionais a fim de prover 

equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no 

ambiente escolar a todas as escolas públicas da educação básica, garantindo 

mecanismos para implementação das condições necessárias para a universalização 

das bibliotecas, com acesso a redes digitais de computadores, inclusive a internet. 

...........................................................................................  

............................................................................................ 

 

25 - Efetivar, a partir 2018, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas 

áreas da saúde e da educação, o atendimento aos estudantes da rede escolar 

pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e 

atenção à saúde. 

 

.............................................................................................  

 

27 - Promover, a partir de 2018, a regulação da oferta da educação básica pela 

iniciativa privada, de forma a garantir a qualidade e o cumprimento da função 

social da educação. 

 



...............................................................................................  

..............................................................................................  

 

30 – Implantar os Laboratórios de Aprendizagem, em contra turno, preferencialmente 

nas unidades regulares ou em centro especializados, beneficiando assim a vasta 

clientela de alunos com problemas de aprendizagem e distorção idade/série, sem 

deficiência específica. 

 

Meta 8:  

Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, 

de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de vigência 

deste plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no 

País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média 

entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE. 

 

Estratégias: 

............................................................................. 

 

6 – Criar e ofertar, a partir do segundo semestre de 2018, matriculas para a EJA- 

Educação de Jovens e Adultos com 1º e 2º segmentos do ensino fundamental nos 

Distritos, estabelecendo que o levantamento dos interessados e a avaliação de 

estrutura física sejam realizados ainda no segundo semestre de 2017 

 

Meta 9:  

Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 

93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da 

vigência deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta 

por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 

 

Estratégias: 

1 - Assegurar a oferta gratuita da Educação de Jovens e adultos à população a 

partir de 15 anos que evadiu, abandonou ou não tiveram acesso á educação na 

idade certa, a partir do levantamento da demanda, ficando estipulado para 2019 o 

cumprimento da estratégia. 



 

.................................................................................... 

.................................................................................... 

 

7 – Criar EJA em turnos diurnos para o 1º segmento da EJA, a partir do levantamento 

da demanda e estipulando o ano de 2019 para o cumprimento da estratégia, de 

modo a corrigir distorção idade-série. 

 

Meta 10: 

Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de 

jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação 

profissional. 

 

Estratégias: 

........................................................................................... 

 

2 – Desenvolver, até 2019, um programa de reestruturação e aquisição de 

equipamentos voltados à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas 

que atuam na educação de jovens e adultos integrada à educação profissional. 

 

..............................................................................................  

 

4 – Estabelecer regime de parceria com entidades públicas e privadas de formação 

profis- sional em contra turno, integrada a Educação de Jovens e Adultos, a partir de 

2019. 

 

............................................................................................  

 

6 – Institucionalizar, a partir de 2019, programa de assistência ao estudante, 

compreendendo ações de assistência social e de apoio psicopedagógico que 

contribuam para garantir o acesso, a permanência, a aprendizagem e a conclusão 

com êxito da educação de jovens e adultos integrada com a educação profissional. 

 

7 – Criar programa, a partir de 2019, que incentive empresas locais a admitir jovens 

provenientes da EJA. 



 

Meta 11: 

Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando 

a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no 

segmento público. 

Meta 12: 

Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por 

cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 

(dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão 

para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento 

público. 

 

Estratégias 

1 - Fomentar a oferta de educação superior pública e gratuita prioritariamente para 

a formação de profissionais da educação para a educação básica, bem como para 

atender ao déficit de profissionais em áreas específicas, até o final da vigência do 

PME. 

 

..............................................................................................  

 

3 - Elevar gradualmente, até o final da vigência desse Plano, a taxa de conclusão 

média dos cursos de graduação presenciais nas Instituições de educação Superior 

para 90% (noventa por cento). 

 

............................................................................................  

 

5 - Ampliar, até 2024, a oferta de estágio como parte da formação na educação 

superior. 

 

6 - Ampliar, até 2024, a participação proporcional de grupos historicamente 

desfavorecidos na educação superior, inclusive mediante a adoção de políticas 

afirmativas, na forma da lei. 

 

 ...................................................................................... 

 



8 - Mapear a demanda e fomentar a oferta de formação de pessoal de nível 

superior, até o final da vigência do PME. 

 

..............................................................................................  

.............................................................................................. 

 

12 - Criar um fundo de financiamento estudantil Municipal que complemente a 

política de apoio estudantil, visando o acesso e permanência do aluno, até 2014. 

 

.................................................................................................. 

 

14 - Viabilizar a criação de cursos superior através da FAETERJ, até 2024 

 

Meta13: 

Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e 

doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de 

educação superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 

35% (trinta e cinco por cento) doutores. 

 

Estratégias: 

1 - Incentivar e acompanhar, a partir de 2018, o processo contínuo de autoavaliação 

das instituições de educação superior, fortalecendo a participação das comissões 

próprias de avaliação, bem como a aplicação de instrumentos de avaliação que 

orientem as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a qualificação e a 

dedicação do corpo docente. 

 

...................................................................................... 

 

3 - Incentivar a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e licenciaturas, por 

meio da aplicação de instrumento próprio de avaliação aprovado pelo Conselho 

Federal de Educação, integrando-os às demandas e necessidades das redes de 

educação básica, de modo a permitir aos graduandos a aquisição das qualificações 

necessárias a conduzir o processo pedagógico de seus futuros alunos (as), 

combinando formação geral e específi- 



ca com a prática didática, além da educação para as relações étnico-raciais, a 

diversidade e as necessidades das pessoas com deficiência, até o final da vigência 

do PME. 

 

Meta 14: 

.........................................................................................  

Estratégias: 

 

.......................................................................................... 

 

2 - Instituir, até o final de vigência do PME, um programa de financiamento estudantil 

destinado à pós-graduação por meio da criação de um Fundo de Financiamento 

Estudantil do Município. 

 

3 - Expandir a oferta de cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, utilizando 

inclusive metodologias, recursos e tecnologias de educação a distância, até 2024. 

 

.................................................................................................  

 

5 - Implantar, programas interinstitucionais de pós-graduação stricto sensu oriundos 

de programas acadêmicos de alto nível, já consolidados nas Universidades do 

Estado, de maneira a promover também a integração entre as Instituições de Ensino 

Superior do Estado do Rio de Janeiro, no Município, até 2024. 

 

..............................................................................................  

 

7 - Implementar, até 2024, ações políticas para favorecer o acesso das populações 

excluídas a programas de pós-graduação de mestrado e doutorado. 

 

.............................................................................................  

.............................................................................................  

 

10 - Ampliar, até 2024, o investimento na formação de doutores de modo a atingir a 

proporção de 2 (dois) doutores por 1.000 (mil) habitantes. 

 



Meta 15: 

Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política nacional de 

formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do 

art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os 

professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de 

nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que 

atuam. 

  

Meta 16: 

Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da 

educação básica, até o último ano de vigência deste PME, e garantir a todos (as) 

os(as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área de 

atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos 

sistemas de ensino. 

Meta 17: 

Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica, 

de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com 

escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PME. 

Meta 18: 

Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de carreira para os(as) 

profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, 

para o plano de carreira dos(as) profissionais da educação básica pública, tomar 

como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos 

termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.  

Meta 19: 

Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão 

democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho 

e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, 

prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. 

 

Meta 20:  

................................................................................ 

Estratégias: 

................................................................................. 



................................................................................. 

 

3 - Fortalecer, até 2019, os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos 

do parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a 

transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em 

educação, especialmente a realização de audiências públicas, a criação de portais 

eletrônicos de transparência e a capacitação dos membros de conselhos de 

acompanhamento e controle social do Fundeb, com a colaboração entre o 

Ministério da Educação, as Secretarias de Educação do Estado e dos Municípios e os 

Tribunais de Contas da União, do Estado e dos Municípios. 

 

...........................................................................................  

 

5 - Fomentar, até 2019, a implementação do Custo Aluno Qualidade - CAQ como 

parâmetro para o financiamento da educação de todas as etapas e modalidades 

da educação básica, a partir do cálculo e do acompanhamento regular dos 

indicadores de gastos educacionais com investimentos em qualificação e 

remuneração do pessoal docente e dos demais profissionais da educação pública, 

em aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e 

equipamentos necessários ao ensino e em aquisição de material didático-escolar, 

alimentação e transporte escolar. 

 

........................................................................................... 

 

7- Vincular, no prazo de 3 (três) anos, a partir da publicação deste Plano, recursos a 

serem investidos na capacitação dos profissionais da Educação Profissional e de 

outras modalidades de ensino não contempladas pelo FUNDEB, visando à prática 

docente em sua dimensão sociopolítico-cultural e pedagógica. 

 

................................................................................................  

 

9 - Delegar, a partir da publicação deste Plano, aos Conselhos Escolares o 

acompanhamento, e controle social dos recursos destinados à educação não 

incluídos no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), qual seja sua origem. 



 

............................................................................................ .... 

 

11 - Garantir, a partir da publicação deste Plano, que as escolas e as diretorias 

municipais publiquem, bimestralmente, seus balancetes financeiros prestando contas 

dos recursos recebidos, os quais deverão ser fixados em locais de grande circulação, 

bem como nos sítios eletrônicos oficiais da Secretaria Municipal de Educação.” (NR) 

 

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Sala das Sessões, 18 de dezembro de 2018. 

 
 

 

Saulo de Tarso P. Correa da Silva                                      Aloysio Saulo M.I.J. Breves Beiler 
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Fabiani  Medeiros Silva                                    Pedro Paulo Magalhães Graça    
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Usando das atribuições que me são conferidas SANCIONO a presente Lei. Extraiam-se cópias para as devidas 
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Gabinete do Prefeito, em ___/___/___ 
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