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 I - APRESENTAÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal de Itirapina, através da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura,  apresenta a seguir, o Plano Decenal Municipal de Educação. 

A elaboração do Plano Municipal de Educação representa um conjunto de 

avanços que a sociedade deseja para  a educação em Itirapina para os próximos 

10 anos.  

O PDME trata do conjunto da educação, no âmbito municipal, expressando uma 

política educacional para todos os níveis, bem como as etapas e modalidades de 

educação e de ensino. Sua elaboração está preconizada no Plano Nacional de 

Educação - PNE, aprovado pela Lei nº " 13.005/2014, que em seu art. 8º declara: 

"Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar seus 

correspondentes planos de educação, ou adequar os planos já aprovados em lei, 

em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas neste PNE, no 

prazo de 1(um) ano contado a  partir da publicação desta Lei". 

A elaboração das metas ao contar com a participação de entidades e 

organizações educacionais, certamente nos deu a certeza de termos consolidado 

o que é de mais adequado e eficiente para a nossa realidade. 

Essa dinâmica político-pedagógica irá colaborar com as discussões dos 

programas, projetos e ações governamentais, tendo como objetivo reiterar o papel 

da educação como direito de todo cidadão, democratizar a gestão, garantir o 

acesso, permanência e conclusão com sucesso das crianças, jovens e adultos 

nas instituições de ensino da cidade de Itirapina. 

Métodos modernos de ensino e  uma filosofia  educacional atualizada, com 

profissionais comprometidos e instalações adequadas farão com que as metas do 

Plano Decenal sejam atingidas, principalmente se estivermos sempre atentos e 

preparados para aceitar inovações que poderão surgir durante a execução deste 

plano. 

Esperamos que o Plano Municipal de Educação de Itirapina aponte para uma 

Educação Plena, que contribua para a formação de cidadãos, com uma nova 

visão de mundo, em condições de interagir na contemporaneidade de forma 

construtiva, solidária, participativa e sustentável. 

 

Profª Ana Aparecida de Campos 

Secretária Municipal de Educação e Cultura 
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 II- INTRODUÇÃO 

 

 

2.1- Bases legais 

 

O Artigo 214 da Constituição Federal (1988) indica a elaboração, por lei, de um 

plano nacional de educação plurianual. A Lei Federal nº 9394/96 (Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional), por sua vez, estabelece em seu Artigo 9º, a 

elaboração deste plano nacional em colaboração com os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios e institui no Art.87, “das Disposições Transitórias”, a 

Década da Educação, em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação 

para Todos (Jomtien, Tailândia, UNESCO, 1990). 

A Lei Federal nº 13.005/14 que define o PNE – Plano Nacional de Educação, com 

duração de dez anos e que substitui a Lei nº 10.172/01, estabelece diretrizes, 

objetivos e metas quantificadas para todos os níveis e modalidades de ensino, 

magistério da educação básica, financiamento e gestão. Dentre essas diretrizes 

está a orientação para que cada um dos entes federados elabore o seu plano com 

fundamento em um diagnóstico da educação. 

Considerando as bases legais do Regime de Colaboração entre a União, os 

Estados, o DF e os Municípios e a LDB 9394/96, que fixam competências para os 

sistemas de ensino das diversas esferas da federação, coloca-se como 

necessária a elaboração dos planos estaduais e municipais de educação, 

subsidiados/orientados pelo novo PNE – Plano Nacional de Educação e em 

particular as suas diretrizes, estabelecidas na nova Lei Federal Nº 13.005/14. 

 

2.2 - O PDME – Plano Decenal Municipal de Educação 

 

Considerando as bases legais apresentadas no item anterior, considera-se o 

PDME um plano de educação integrado ao  PNE – Plano Nacional de Educação. 

Assim, o PDME deve definir políticas públicas para a educação municipal, 

considerar as demandas e os recursos financeiros disponíveis no município. 

Isto está posto no Art.10 da Lei 9.394/96, Inciso III: “Os Estados incumbir-se-ão de 

(...) elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as 
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diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando suas ações e as de 

seus Municípios...”. Entretanto, o município de Itirapina, enquanto ente federado 

autônomo, responsabiliza-se por alcançar as metas municipais definidas pela 

Comissão Municipal, à luz do diagnóstico levantado e ainda pelas metas 

preconizadas no PNE e que se aplicam à realidade atual do município,  

Finalmente, é preciso entender que “o Plano de Educação é um conjunto de 

estratégias estabelecidas pelo Poder Público à vista de um diagnóstico das necessidades 

educacionais, para superar problemas e atingir objetivos por meio de metas e recursos 

cientificamente definidos.” (Mondevale, Plano Municipal de Educação, Brasília: Idea, 

2002). 

Para Itirapina, este Plano será norteador da Política Educacional do Município, 

cujo objetivo é alcançar as metas  estabelecidas no PNE, nos próximos dez anos. 

 

 

III - Histórico da Elaboração do Plano 

Municipal de Educação de Itirapina 

 
 

 

Tendo a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Itirapina, tomado 

conhecimento que o Projeto de Lei Nº. 8035 do Poder Executivo Federal foi 

apresentado em 20 de dezembro de 2010  ao Congresso Nacional, para análise e 

aprovação, desde março de 2011, realizou várias reuniões com os 

estabelecimentos de ensino da rede municipal, estadual e particular de ensino 

superior (Uniararas), com representantes de segmentos da sociedade civil e 

conselhos municipais. 

O lapso de tempo decorrido, deu-se em virtude das tramitações da aprovação do 

Plano Nacional. 

Após a  sanção pela Presidência da República, da Lei Federal Nº 13.005, de 25 de 

junho de 2014, começaram, a partir de outubro, as reuniões técnicas para a 

retomada da elaboração  do Plano, coordenadas pela Diretoria Regional de 

Ensino de São Carlos, através da União dos Dirigentes Municipais – UNDIME,  

com o objetivo de orientar a elaboração do Plano Municipal. 

Em novembro do mesmo ano, através do Decreto nº 2.920, nomeou-se a 

Comissão Municipal e a Comissão Técnica de Apoio. 

De dezembro de 2014 a fevereiro de 2015, a CTA levantou dados para o 

diagnóstico do quadro atual da educação no município (fontes: IBGE – Instituto 
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Brasileiro de Geografia e Estatística, através da PNADE – Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios, pela Fundação SEADE (SP), INEP – Instituto Nacional 

Estudos e www.qedu.org.br); 

Em 06 de março, p.p. realizou-se reunião entre as comissões, aonde foram 

propostas e debatidas as metas municipais, tendo sido estas elaboradas a partir 

dos dados diagnósticos preliminares e em consonância com as 20 metas 

nacionais.  

A partir deste momento, a Comissão passa a elaborar o documento-base, pré-

fixando a data de sua conclusão para dia 22 de abril de 2015. 

Em 6 de maio, realizou-se reunião para validação pela Comissão Municipal, do 

documento-base.  

No dia 12 de maio de 2015, ocorreu um amplo debate, através de Consulta 

Pública, na Câmara Municipal,  envolvendo a sociedade civil tendo como texto de 

referência, o documento base para consulta pública e ajustes necessários. 

Finalmente, em 19 de maio 2015, após as devidas adequações, foi encaminhado 

o documento base, à Procuradoria Geral do Município, para a elaboração do 

competente Projeto de Lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 
IV - CARACTERIZAÇÃO GERAL DO  

MUNICÍPIO 

 

4.1. Etimologia 

"Itirapina" é um nome de origem tupi: significa "morro pelado", através da junção 

de ybytyra (morro, montanha) e apina (pelado). É uma referência ao Morro 

Pelado, morro de 930 metros de altitude coberto por vegetação de mata 

atlântica e cerrado que se localiza na parte sul do município.  

 

4.2. História 

Os primeiros povos  da região foram indígenas,  que faziam frente 

aos bandeirantes na sua busca por terras em direção a Cuiabá, gerando assim, o 

interesse em povoar esta região. No ano de 1833, o povoado de Itaqueri da Serra 

era reconhecido como Vila. Situava-se nas adjacências do Morro da Bandeira, 

hoje denominado Morro Grande das Posses. Por provisão da Câmara Eclesiástica 

de São Paulo, de 9 fevereiro de 1835, erigiu-se a Capela de Nossa Senhora da 

Conceição, cuja imagem em carvalho foi trazida por imigrantes provenientes 

da Madeira, em Portugal. 

 A Vila foi elevada a Freguesia da Conceição do Itaqueri pela Lei nº.5 de julho de 

1852, tornando-se Distrito de Paz e Paróquia. Ao mesmo tempo, às margens do 

Ribeirão do Itaqueri da Várzea, desenvolvia-se o Distrito do Itaqueri da Várzea, 

pela Lei “Conceição do Itaqueri”. 

 

 Rua de entrada  - Itaqueri da Serra 
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Em 1879, a população do Itaqueri da Várzea era de aproximadamente 2.700 

habitantes. A construção da Estrada de Ferro vinha se instalando na região: ia de 

São João do Ribeirão Claro a Jaú, passando aqui, pelo Morro Pelado, de onde 

nascia um ramal que se ligava à Estação do Conde do Pinhal, hoje Município de 

São Carlos. 

 

 

          

Estação e malha ferroviária 

 

Os habitantes de Itaqueri da Várzea  foram se transferindo para junto de Morro 

Pelado, fazendo com que o Distrito de Itaqueri desaparecesse aos poucos. Mais 

tarde, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro adquiriu todo o acervo 

ferroviário construído por ali. 

Em 1º de junho de 1885, foi inaugurada a Estação do Morro Pelado que, aos 8 de 

janeiro de 1890 se torna sede do Distrito de Paz e Freguesia. A Vila do Morro 

Pelado tornava-se Distrito de Paz pela transferência civil da Freguesia da 

Conceição do Itaqueri para junto de Morro Pelado. Isso aconteceu pelo Decreto nº 

9 do Presidente Dr. Antônio Prudente de Moraes, aos 18 de janeiro de 1900. A 
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Freguesia da Conceição do Itaqueri se torna novamente Distrito de Paz pela Lei 

de 31 de outubro de 1903. Assim o território que seria depois o Município de 

Itirapina, ficou constituído de dois Distritos de Paz. 

Em 28 de setembro de 1890, o Presidente, Sr. Francisco de Paula Rodrigues 

Alves, pela Lei nº.719, mudou o nome do Distrito de Paz e Freguesia de Morro 

Pelado para Itirapina, nome tupi-guarani que significa Itira=morro e pina=despido, 

pelado. 

O entroncamento ferroviário tornou-se uma característica da vida de Itirapina. 

Pelos anos de 1934 a 1936, Itirapina, com mais de oito mil habitantes, era 

considerada o maior centro baldeário da América do Sul, conjugando o tronco 

ferroviário de São Paulo-Barretos à primeira variante Itirapina-Tupã, com mais de 

2 (dois) mil trabalhadores somente nos armazéns da Companhia Paulista de 

Estradas de Ferro. A vida da cidade estava ligada à ferrovia também pelos 

passageiros que transitavam e à produção agrícola que era recolhida nos 

armazéns e transportada para grandes centros ou para a exportação. 

Em 25 de março de 1935, pelo Decreto nº 7.031, o Distrito de Itirapina foi elevado 

a Município emancipado, pelo Governador do Estado de São Paulo, Armando 

Salles de Oliveira. 

A decadência da estrada de ferro, nesses últimos anos, acarretou a diminuição de 

trabalhadores ferroviários e o transporte via férrea.  

O Município de Itirapina também faz parte da APA – Área de Proteção Ambiental, 

restringindo, assim, a instalação de certas indústrias, o que dificulta ainda mais a 

oferta de empregos. 

O cenário econômico é formado por oportunidades de emprego no setor público 

municipal (se bem que muito restrito) e estadual (penitenciarias), no comércio, 

serrarias,  cultivo e corte de cana-de-açúcar, laranja, pinus, eucaliptos  e 

avicultura.  

Este cenário socioeconômico do Município de Itirapina começou a mudar a partir 

de 2014, acenando com perspectivas de melhoria da economia local, com o início 

das obras de construção da montadora de automóveis multinacional Honda. O 

funcionamento dessa indústria, está previsto para o ano de 2016. Dessa forma a 

expectativa é de que haja uma melhoria da qualidade geral de vida no município, 

com a arrecadação de novos impostos e geração de novos empregos. 
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Lançamento da pedra fundamental  montadora de automóveis  multinacional Honda - cápsula do tempo que será 

aberta em 26 de novembro de 2064 

 

4.3 - Aspectos Geográficos 
Itirapina situa-se no interior do Estado de São Paulo, estando localizada a uma 
latitude de 22º15'10”sul e a uma longitude de 47º49'22" oeste. 

 

Itirapina - SP 

 

População: 15.524 

hab.(2010) 
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De acordo com o último censo demográfico, realizado em 2010 pelo IBGE, o 

Município possui 15.524 habitantes e uma área de unidade territorial de 564.762 

km². 

Localiza-se a uma altitude de aproximadamente 770 m e possui topografia 

acidentada, clima temperado com inverno seco e possui os tipos de solo 

Latossolo Vermelho-Amarelo e suas variações e Latossolo Vermelho Escuro e 

suas variações. 

Itirapina está na microrregião de Rio Claro, nas Bacias Hidrográficas 

Piracicaba/Capivari/Jundiaí (UGRHI 05) e Tiete/Jacaré (UGRHI 13). O acesso à 

cidade de Itirapina se dá pela Rodovia SP/225 que liga Brotas a Analândia, 

distando 226 km da cidade de  São Paulo e 41,7 Km de Rio Claro. 

Seus municípios limítrofes são Corumbataí, Rio Claro, São Carlos, Ipeúna, 

Charqueada, São Pedro, Analândia e Brotas. 

 
Localização do Município de Itirapina 

 
 
 
 
 
 
 
4.4 – Dados socieconômicos 

 

A Economia do município é regida principalmente pelo setor de serviços, seguido 

pela agricultura e indústria. 
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Área 2014 (Km2) 564,762 

Densidade Demográfica 2013 (hab./Km2) 28,36 

Taxa Geométrica de Crescimento anual da População 
- 2010/2012(% a.a.) 

1,10 

Grau de Urbanização em 2010 (%) 90,19 

Taxa de Mortalidade Infantil 2012(por mil nascidos 
vivos) 

10,67 

Renda per Capita - 2010 (em reais) 527,51 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010 0,724 

Índice Paulista de Responsabilidade Social -2010 

Grupo 3 - 
Municípios com 
nível de riqueza 
baixo, mas com 
bons indicadores 
nas demais 
dimensões 

Dados Gerais do Município de Itirapina / Fonte: Fundação Seade (2014) 

    

 

4.4.1  - Moradia 

Seguem nas tabelas as informações adquiridas sobre as moradias do município 

de Itirapina. 

Informação Nº Domicílios 

Domicílios particulares permanentes urbanos 3.552 

Domicílios particulares permanentes rurais 458 

Total de Domicílios particulares permanentes 4.010 

Domicílios em Itirapina-SP / fonte: IBGE (Censo Demográfico 2010) 

 

Domicílios particulares permanentes com existência de 

alguns bens duráveis 
Nº Domicílios 

 Televisão 3.884 

Máquina de lavar roupa 2.386 

Geladeira 3.904 

Telefone celular 3.419 

Telefone fixo 1.667 

 Microcomputador 1.750 

Microcomputador - com acesso à internet 1.429 

Motocicleta para uso particular 699 

Automóvel para uso particular 2.174 

Bens Duráveis / fonte: IBGE (Censo Demográfico 2010) 
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4.4.2 – Saneamento básico 

 

O último Censo Demográfico com resultados do universo Indicadores Sociais do 

Município de Itirapina/SP, realizado pelo IBGE no ano de 2010, obteve a 

proporção dos domicílios que possuem tipo de saneamento adequado, semi-

adequado ou inadequado, sendo que o IBGE considerou: Adequado (1) - 

Abastecimento de água por rede geral, esgotamento sanitário por rede geral ou 

fossa séptica e lixo coletado diretamente ou indiretamente; Semi-Adequado (2) - 

Domicílio com pelo menos uma forma de saneamento considerada adequada e 

Inadequado (3) - Todas as formas de saneamento consideradas inadequadas. 

 
Nas tabelas abaixo seguem as informações adquiridas sobre o Saneamento 

Básico do município de Itirapina. 

Informações da Área Rural  Quantidade (%) 

Proporção de domicílios particulares permanentes - tipo de 
saneamento - adequado (1) - ano 2010 

0,2 

Proporção de domicílios particulares permanentes - tipo de 
saneamento - semi-adequado (2) - ano 2010  

66,5 

Proporção de domicílios particulares permanentes por tipo 
de saneamento - inadequado (3) - ano 2010 

33,3 

Informações da Área Urbana Quantidade (%) 

Proporção de domicílios particulares permanentes - tipo de 
saneamento - adequado (1) - ano 2010 

89,4 
 

Proporção de domicílios particulares permanentes - tipo de 
saneamento - semi-adequado (2) - ano 2010 

8,6 
 

Proporção de domicílios particulares permanentes por tipo 
de saneamento - inadequado (3) - ano 2010 

0,1 

Dados sobre o Saneamento Básico do Município de Itirapina na Área Rural e na Área Urbana / fonte: 
IBGE (Censo Demográfico 2010) 

 

4.4.3 - Escolaridade 

Seguem na tabela, as informações adquiridas sobre o grau de escolaridade da 

população do município de Itirapina. 

Escolaridade (Pessoas de 10 anos ou mais de idade) N° Pessoas 

Sem instrução e fundamental incompleto 7.232 

Fundamental completo e médio incompleto 2.853 

Médio completo e superior incompleto 2.883 

Superior completo 675 

Grau de Escolaridade / fonte: IBGE (2010) 



12 

 

4.4.4 – Nível Econômico 

Classes de rendimento nominal mensal domiciliar 

(Domicílios particulares permanentes) 
N° Domicílios 

Até 1/2 salários mínimos 43 

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo 168 

Mais de 2 a 5 salários mínimos 1.810 

Mais de 5 a 10 salários mínimos 801 

Mais 10 salários mínimos 187 

Nível Econômico em Itirapina / fonte: IBGE (2010) 

 

4.4.5 – Trabalho 

 

Pessoas de 10 anos ou mais de idade com 

condição de atividade na semana de referência 
Nº Pessoas 

Economicamente ativas - homens 4.381 

Economicamente ativas - mulheres 2.779 

Não economicamente ativas - homens 3.821 

Não economicamente ativas - mulheres 2.677 

Nível de Trabalho / fonte: IBGE (2010) 

 

4.4.6 – Uso e Ocupação do Solo 

 

O município de Itirapina possui uma área de 49.441 hectares (IBGE), da qual 

12.674 são destinados para lavouras permanentes e temporárias, segundo o 

projeto LUPA, realizadopela CATI em 2007.  

A região de Itirapina tem como principais lavouras temporárias a cana-de-açúcar, 

a mandioca, o tomate e o milho, conforme distribuição apresentada pela tabela  a 

e gráfico a seguir:  

Lavoura Temporária Área destinada à colheita (hectares) 

Cana-de-açúcar 5.600 

Milho 450 

Mandioca 15 

Tomate 
 

5 

Distribuição das Lavouras Temporárias/ fonte: IBGE (Produção Agrícola 2012) 
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Culturas Temporárias / fonte: IBGE (Produção Agrícola 2012) 

 

O município também possui as lavouras permanentes que tem como principais 

produtos tangerina, limão, laranja, banana e café, conforme tabela e gráfico 

abaixo. 

 

Lavoura Permanente Área destinada à colheita (hectares) 

Laranja 1.200 

Tangerina 100 

Café 50 

Limão 20 

Banana 6 

Distribuição das Lavouras Permanentes / fonte: IBGE (Produção Agrícola 2012) 
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Culturas Permanentes / fonte: IBGE (Produção Agrícola 2012) 

 

4.5 – Dados Físicos e Ambientais 
 
4.5.1 – Hidrologia 
 
O município possui diversos rios, represas e lagoas, dentre os principais se 

destacam: o Rio Passa Cinco, o Ribeirão da Cachoeira, o Ribeirão do Feijão, o 

Rio Pirapitinga, o Ribeirão da Cabeça, o Córrego Tibiriça, o Córrego da Água 

Branca, o Córrego do Limoeiro, o Rio Itaqueri, o Córrego do Geraldo, o Ribeirão 

do Lobo e a Represa do Lobo (conhecida como Broa). 

 

 
Cachoeira do Saltão 
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Represa do Lobo (Broa) 

 

O Córrego Tibiriça deságua no Córrego da Água Branca, que deságua no 

Córrego do Limoeiro, que é afluente do Rio Itaqueri. O Rio Itaqueri, assim como o 

Córrego do Geraldo e o Ribeirão do Lobo, deságuam na Represa do Lobo. 

Os afluentes do Ribeirão Itaqueri e outros cursos d’água possuem canais 

perenes, longos e pouco ramificados. São formados, principalmente, por 

pequenos canais secundários temporários. Entre os ribeirões do Lobo e Itaqueri 

existem pequenas depressões fechadas que recebem as águas da época das 

chuvas,formando lagoas temporárias. 

 

4.5.2 – Topografia 

 

Itirapina  localiza se em um terreno composto por muitos aclives e declives sendo 

que sua topografia é consideravelmente acidentada em alguns pontos de 

declividade. Sua região possui colinas típicas serranas, Itirapina encontra-se 

aproximadamente 770 metros acima do nível do mar. 

 

4.5.3 - Geologia 

 

A região de ltirapina está situada dentro da Bacia do Paraná, uma bacia 

sedimentar, ou seja, área de deposição de rochas sedimentares originadas por 

precipitação química ou deposição de detritos de outras rochas ou material 

orgânico. Essa bacia ocupa área de aproximadamente 1.750.000 Km2 com rochas 
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desde o Siluriano (410 milhões de anos).  Na região afloram (aparecem em 

superfície) rochas desde o Permiano Inferior (280 m.a.) até o recente 

(Quaternário). 

 

4.5.4 - Clima 

 

4.5.4.1 - Pluviosidade 

A precipitação média anual é de 120 mm. O período chuvoso se estende de 

outubro a março, apresentando 1155 mm ou 80% do total da precipitação anual, 

enquanto que o período seco (de abril a setembro) apresenta 294 mm ou 20% do 

total.  

 

4.5.4.2 - Temperatura 

A temperatura média anual é de 20,8ºC. O mês mais quente é fevereiro (23,4ºC) 

e os mais frios é julho (17,2ºC). 

 

4.5.4.3 - Classificação Climática 

Os dados de precipitação e temperatura juntamente com a altitude permitem 

identificar o clima de Itirapina como tropical de altitude, onde o verão é quente e 

úmido e o inverno seco e frio.  

Mês 
Temperatura do ar (°C) 

Chuva 
(mm) Mínima média 

Máxima 
média 

Média 

JAN 17,7 28,8 23,3 249,6 

FEV 18,0 28,8 23,4 222,3 

MAR 17,2 28,5 22,9 161,5 

ABR 14,6 27,0 20,8 70,4 

MAI 11,9 25,2 18,6 62,2 

JUN 10,5 24,1 17,3 43,9 

JUL 10,0 24,3 17,2 26,4 

AGO 11,3 26,5 18,9 27,3 

SET 13,4 27,6 20,5 64,1 

OUT 15,1 28,0 21,5 130,3 

NOV 15,9 28,2 22,1 159,1 

DEZ 17,1 28,1 22,6 233,0 

     

Ano 14,4 27,1 20,8 1450,1 

Min 10,0 24,1 17,2 26,4 

Max 18,0 28,8 23,4 249,6 
Temperatura de um ano completo. 

FONTE: UNICAMP / CEPAGRI 
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4.5.5 - Bioma 

 

A fauna da região é dividida em dois grandes grupos: a de campo e a de cerrado. 

Esses ecossistemas tiveram uma grande destruição e atualmente estão presentes 

em áreas isoladas que sofrem a ação antrópica. 

Devido a esses fatores e à caça predatória houve uma diminuição da diversidade 

de espécies de animais, como a população de emas, lobos-guará, veados 

campeiros, jaguatiricas e outros animais que já não são encontrados, como o 

canário da terra, o tatu canastra e o cachorro vinagre. Os répteis, em especial, os 

ofídios, ao contrário, pela pequena ação de predadores, apresentam uma alta 

densidade populacional. 

Apesar das influências antrópicas ocorridas, o ecossistema mostrou uma boa 

diversidade de espécies animais. A avifauna está representada por 127 espécies. 

A fauna de mamíferos está representada por 26 espécies existentes e 6 já 

desaparecidas e a fauna de ofídios está representada por 17 espécies, 7 delas 

não peçonhentas. 

O cerrado contém muitas espécies endêmicas como, por exemplo, a seriema, o 

arapaçu do cerrado e o tamanduá-bandeira. 

Estando localizado na região das Cuestas Basálticas, o município caracteriza-se 

pelas matas mesófilas, de formação caracteristicamente descontínua. Esta ocorre 

em condições variadas de clima e solo, tendo caráter semicaducifólio, em 

decorrência de invernos frios e verões quentes e úmidos. 

Trata-se de florestas estratificadas, com grande número de espécies caducifólias, 

destacando-se as seguintes espécies: peroba-rosa, o cedro, os jequitibás, os 

jatobás, o pau-marfim, o ipê-roxo e o ipê-amarelo, o jacarandá-paulista, os 

angicos e as canelas. 

O cerrado, ou campo cerrado, é a forma genuinamente brasileira da formação 

geral, denominada savana. A flora dos cerrados é razoavelmente rica, podendo 

apresentar elementos arbóreos; outras vezes é tipicamente arbustivo. Os solos 

onde se assentam os cerrados possuem alta toxicidade e acidez, resultantes do 

acúmulo de óxidos de ferro e alumínio, o que confere à vegetação pronunciado 

caráter de escleromorfismo e nanismo. 
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4.6 -   Administração municipal -   (2013/ 2016) 

 

Prefeito José Maria Cândido 

Vice prefeito  Ruy Gomes da Silva Júnior 

Presidente da Câmara Mari Leila Bacciotti Cândido 

Vereadores Fábio Belarmino da Silva 

Feliques H. de Oliveira 

Jurandir Claudemir da Silva 

Geni Terezinha da Rosa Porcel 

Leonidio Ananias Couto 

Marcelo Rizzo 

Mari Leila Bacciotti Cândido 

Paulo Décio de Freitas 

Ricardo Alexandre Baldissera 

Rosinei C. G. Silva Carvalho 

Valdeck da Silva Ribeiro 

 

 

 V-  EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

A primeira escola primária (mista) de Itirapina foi fundada por Pedro Castelo 

Branco, em 1903, nomeada em 23/02/1904,  Escola Dona Leonor Prata Castelo 

Branco (sua esposa). 

A primeira instituição formal de ensino do município foi criada em 11 de março de 

1926 e instalada em 12 de março do mesmo ano – Grupo Escolar de Itirapina. 

Em 1958 deu-se a construção de um novo prédio que entrou em funcionamento 

em 1961. Em 27/10/1962 passou a ser denominado  GESC “Professor Joaquim 

de Toledo Camargo”, pela Lei 7.293. 

O primeiro ginásio estadual do município data de 29/12/1962 (Lei 1.339). Foi 

instalado em 10/04 (Decreto 51.735/64). Denominou-se GE “José Cruz” 

(29/04/69). Foi transformado em Colégio Estadual “José Cruz” em 28/1/76. Pela 

resolução SE nº. 23/76 (DO de 28/1/76) a escola passou a se chamar Escola 

Estadual de Primeiro e Segundo Graus Prof. Joaquim de Toledo Camargo. 
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Em 1981 houve uma separação. Dois prédios passaram a ser ocupados: um com 

a EEPSG “Joaquim de Toledo Camargo” e outro EEPG “José Cruz”. Até então, a 

educação básica em Itirapina era mantida pelo estado. 

Através da lei nº 1722 de maio de 1997 é instituído o Ensino Fundamental no 

município.   

Um grande marco acontecido, em 07 de agosto de 1997,  através da assinatura 

do convênio de parceria educacional Estado/Município (municipalização), mudou 

o nome da EEPG “José Cruz” para  EMEF "José Cruz". 

No ano de 1998, uma nova escola é costruída e inaugurada, passando a abrigar, 

neste ano, duas classes de educação infantil e quatro classes de ensino 

fundamental, em atendimento à demanda excedente daquela escola 

municipalizada no ano anterior, a EMEF “José Cruz”. Nasce então a Escola 

Municipal de Ensino Fundamental e Infantil EMEFI “Profª Aracy Leal Bernardi”, 

para integrar, juntamente com a EMEF”José Cruz” e a mais antiga, a Escola 

Municipal de Ensino Infantil a EMEI “Profª Eneida Cário Cornachioni”, a recente 

rede de 03 escolas municipais; Começa assim a ser denlineada na rede 

municipal, uma feição própria. (Dissertação de Mestrado - "O Processo de Municipalização 

do Ensino em Itirapina: A experiência de uma década"  Moraes(2009). 

Em 1999, instituiu-se o Sistema Municipal de Ensino, através da Lei nº 1825 de 13 

de agosto de 1999, com parecer favorável do Conselho Estadual de Educação. 

(Parecer CEE  Nº 629/99 aprovado em 1º de dezembro de 1999). 

No ano de 2007, mais um avanço na rede municipal, com a implantação da 

primeira escola de período integral, CEI – Profª Dulce de Faria Martins Migliorini”, 

localizada no Jardim Nova Itirapina e no ano seguinte ocorreu a implantação de 

mais uma escola de período integral o  CEI – Hilda Barros, no bairro Jardim dos 

Eucaliptos. No ano de 2009, entra em funcionamento a primeira Creche Municipal 

denominada Ana Cândida Rossler, também localizada no bairro Jardim Nova 

Itirapina. 

  A educação básica  do município está assim distribuída: 

 Educação infantil (creche) de 0  a 3 anos; 

 Educação Infantil (pré-escola) de 4 a 5 anos; 

 Ensino Fundamental, anos  iniciais; 

 Ensino Fundamental, anos finais; 

 EJA - Educação de Jovens e Adultos; 

 Ensino Médio; 
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5.1 - Dados Educacionais Atuais 
 

Apresentamos os dados do censo escolar referentes ao ano letivo de  2014. 

Esses dados evidenciam o número de matrículas  em nossa cidade, a fim de 

servir de base a futuros estudos e compromissos, como a ampliação de vagas e o 

investimento destinado à educação pública. 

 

Total de Escolas de Educação Básica 

11 

 

Total de Matrículas da Educação Básica 

 

 

Matrículas em creches:               224 estudantes 

Matrículas em pré-escolas:                                360  estudantes 

Matrículas Ensino Fundamental anos iniciais: 867 estudantes 

Matrículas Ensino Fundamental anos finais:         774 estudantes 

Matrículas Ensino Médio:       500 estudantes 

Matrículas EJA       181 estudantes 

 

Fonte: Censo Educacenso 2014 

 
5.2- IDEB 

O IDEB (Índice de desenvolvimento da Educação Básica) foi criado pelo INEP 

(Instituto Nacional de Estudos e de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira ) em 

2007, com o objetivo de medir a qualidade da rede de ensino nas escolas 

brasileiras. O índice é calculado com base nas taxas de rendimento escolar 

(indicadas pelos índices de aprovação e evasão ) e médias de desempenho dos 

alunos nos exames padronizados aplicados pelo INEP. Os índices de aprovação 

são obtidos a partir dos dados do Censo Escolar realizado anualmente pelo INEP 

e as médias de desempenho utilizadas são aquelas observadas na Prova Brasil 

(para IDBs de escolas e municípios)  e do SAEB ( no caso dos IDEBs dos estados 

e nacional ). Para o cálculo utiliza-se uma escala de  zero a dez. 

Para que o IDEB de uma escola ou rede cresça é preciso que todos envidem 

esforços para melhorar seus índices, porque esse será um indicativo seguro e 

visível para toda sociedade de que estará cumprindo da melhor forma possível, 

sua função social.   
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Itirapina: IDEB 2013 

O Ideb é calculado com base no aprendizado dos alunos em português e 

matemática (Prova Brasil) e no fluxo escolar (taxa de aprovação). Veja o Ideb do 

município: 
 

IDEB: 5º ano - Itirapina 
 

 

 
EVOLUÇÃO DO IDEB - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 
O Ideb 2013 nos anos iniciais da rede pública cresceu, mas não atingiu a meta de 5.9. 
O desafio é garantir mais alunos aprendendo e com um fluxo escolar adequado. 
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IDEB: 9º ano - Itirapina 

 
 
. 

 
EVOLUÇÃO DO IDEB -  SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 

 
O Ideb 2013 nos anos finais da rede municipal cresceu, mas não atingiu a meta de  5.1. 
O desafio é  garantir mais alunos aprendendo e com um fluxo escolar adequado. 

 
 
 
 

 VI- NÍVEIS DE ENSINO 

 

6.1-  Educação Infantil 

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, contribui para o 

desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social da criança, 

complementando a ação da família e da comunidade. É oferecida gratuitamente 

em creches ou instituições equivalentes, para crianças de até 3 anos de idade e, 

posteriormente, em pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, 

organizado pelo MEC, as creches e pré-escolas devem educar, cuidar e 

proporcionar brincadeiras, contribuindo para o desenvolvimento da personalidade, 

da linguagem e para a inclusão social da criança. Atividades como brincar, contar 

histórias, oficinas de desenho, pintura e música, além de cuidados com o corpo, 

são recomendados pelo referencial curricular para crianças matriculadas no 

ensino infantil. O ensino em creches e pré-escolas faz parte da educação infantil 

(artigo 21 da LDB 9394/96). 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL DE 0  A 3 ANOS: 

O ensino infantil, é oferecido na Creche Municipal "Ana Cândida Rossler" e na 

Creche conveniada "Menino Jesus". 
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Creche Municipal "Ana Cândida Rossler" 

Localização: Rua Jurupari  - Jardim Nova Itirapina  

Fone: (19) 3575 1983 

Possui 39 funcionários. 

Matrículas - 130 crianças 

 

 

 

 
Creche Menino Jesus 

 

Localização: Rua Oito nº 414  - Vila Santa Cruz   

Fone: (19) 3575 1227 

Possui   16  funcionários 

Matrículas - 90 crianças 
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EDUCAÇÃO INFANTIL DE 4 A 5 ANOS: 

O ensino infantil, é oferecido, nas seguintes unidades: 

 na EMEI "Profª Eneida Cário Cornachioni”, 

 no CEI (Centro de Educação Integral) " Profª Hilda Barros"; 

 no CEI (Centro de Educação Integral) " Profª Dulce de Faria Martins 

Migliorini" 

 na EMEFI " Profª Aracy Leal Bernardi" 

 

 

 

EMEI "Profª Eneida Cário Cornachioni¨ 

 

Localização: Rua  Quatro nº 152 - Centro  

Fone: (19) 3575-2435 

Possui 28 funcionários 

Pré Escola - 216 alunos 

  

 

6.2 - Ensino Fundamental 

 

O Ensino Fundamental, considerado como nível constitutivo da Educação Básica, 

objetiva oferecer oportunidades educativas requeridas para o atendimento das 

necessidades básicas da aprendizagem das crianças e adolescentes, visando a 

formação e ao exercício da cidadania. 
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O Ensino Fundamental é obrigatório para crianças e jovens com idade entre 6 e 

14 anos. Essa etapa da educação básica deve desenvolver a capacidade de 

aprendizado do aluno, por meio do domínio da leitura, escrita e do cálculo, além 

de compreender o ambiente natural e social, o sistema  político, a tecnologia, as 

artes e os valores básicos da sociedade e da família. 

A  lei nº 11.114 determinou, a partir de 2005, a duração de nove anos para o 

ensino fundamental. Desta forma, a criança entra na escola aos 6 anos de idade, 

conclui aos 14 anos. 

A nova regra garante a todas as crianças, tempo mais longo de convívio escolar e 

mais oportunidades para aprender. A ampliação do ensino fundamental começou 

a ser discutida no Brasil em 2004, mas sua implantação só teve início em 

algumas regiões em 2005. Os estados e municípios tiveram até 2010 para 

implantar o ensino fundamental de nove anos. 

Ensino Fundamental do  1º ao 5º ANOS: 

O ensino fundamental, é oferecido nas seguintes unidades: 

 CEI (Centro de Educação Integral) " Profª Hilda Barros"; 

 CEI (Centro de Educação Integral) " Profª Dulce de Faria Martins Migliorini" 

 EMEFI " Profª Aracy Leal Bernardi" 

 EMEF "José Cruz" 
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CEI " Profª Hilda Barros" 

Localização: Rua  Três nº 150 -  Jardim dos Eucaliptos   

Fone: (19) 3575-4077 

Possui 40 funcionários. 

Pré Escola - 45 alunos 

Ensino Fundamental - anos iniciais - 97 alunos 

 

 IDEB - A escola não participou da Prova Brasil no ano de 2013, devido ao número  

insuficiente de alunos. 
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CEI " Profª Dulce de Faria Martins Migliorini" 

Localização: Rua Jaraguaçu  nº 580 - Jardim Nova Itirapina  

Fone: (19) 3575-3846 

Possui 43 funcionários. 

Pré Escola - 52 alunos 

Ensino Fundamental - anos iniciais - 116 alunos 

 

O IDEB é calculado com base no aprendizado dos alunos em português e 

matemática (Prova Brasil) e no fluxo escolar (taxa de aprovação). Veja o IDEB da 

escola: 

Aprendizado 

5,85 
Quanto maior a nota, 

maior o aprendizado 

 

Fluxo 

0,98 
Quanto maior o valor, 

maior a aprovação 

 

IDEB 

5,7 
Meta para a escola 

4,8 

 

Fonte: QEdu.org.br. Dados do Ideb/Inep (2013). Organizado por Meritt (2014) 
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29 

 

 

EMEFI " Profª Aracy Leal Bernardi" 

 

Localização: Rua Ceci nº 44 - Jardim Nova Itirapina  

Fone: (19) 35751867 

Possui 44 funcionários. 

Pré Escola - 66 alunos 

Ensino Fundamental - anos iniciais - 198 alunos 

Educação de Jovens e Adultos – 28 

 

O IDEB é calculado com base no aprendizado dos alunos em português e 

matemática (Prova Brasil) e no fluxo escolar (taxa de aprovação). Veja o IDEB da 

escola: 
 

 

Aprendizado 

4,99 
 

Quanto maior a nota, 

maior o aprendizado 

 

Fluxo 

0,99 
 

Quanto maior o valor, 
maior a aprovação 

 

IDEB 

4,7 
 

Meta para a escola 

5,3 
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31 

 

 

EMEF " José Cruz" 

 

Localização: Rua Seis, nº 58 - Centro 

Fone: (19) 35751391 

Possui 56 funcionários. 

Ensino Fundamental - anos iniciais - 449 alunos 

O IDEB é calculado com base no aprendizado dos alunos em português e 

matemática (Prova Brasil) e no fluxo escolar (taxa de aprovação). Veja o IDEB da 

escola: 
 
 

Aprendizado 

6,44 
Quanto maior a nota, 

maior o aprendizado 

 

Fluxo 

0,97 
Quanto maior o valor, 

maior a aprovação 

 

IDEB 

6,2 
Meta para a escola 
6,2 
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Ensino Fundamental do 6º ao 9º ANOS: 

É oferecido na EMEF "Profª Marilei Schmidt de Oliveira" e na EE "Prof Joaquim de 

Toledo Camargo". 

 

 

EMEF "Profª Marilei Schmidt de Oliveira" 

 

Localização: Rua Cataguazes nº 57  - Jardim Nova Itirapina 

Fone: (19) 35751446 

Possui 49 funcionários. 

Ensino Fundamental - anos finais - 310 alunos 

Educação de Jovens e Adultos – 76 

O IDEB é calculado com base no aprendizado dos alunos em português e 

matemática (Prova Brasil) e no fluxo escolar (taxa de aprovação). Veja o IDEB da 

escola: 
 

Aprendizado 

4,47 
Quanto maior a nota, 

maior o aprendizado 

 

Fluxo  

0,90 
Quanto maior o valor, 
maior a aprovação 

 

IDEB 

 4,0 
Meta para a escola 
3,7 
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6.3 - Ensino Médio 

 

O ensino médio é a etapa final da educação básica e prepara o jovem para o 

ingresso no ensino superior. Com duração mínima de três anos, esse estágio 

consolida e aprofunda o aprendizado do ensino fundamental, além de preparar o 

estudante para o mercado de  trabalho. Ensina teoria e prática em cada disciplina, 

facilitando a  compreensão das profissões, e desenvolve o pensamento crítico e a 

autonomia intelectual do aluno. 

Nesta nova etapa do ensino, é obrigatória a inclusão de uma língua estrangeira 

moderna, como o inglês ou o espanhol. Desde 2008, o ensino de Filosofia e 

Sociologia em todas as séries do ensino médio também é obrigatório. Como a 

última etapa do curso básico, o ensino médio prepara os candidatos para o 

vestibular. 

As escolas de educação profissional, científica e tecnológica também fazem parte 

do ensino médio.  

No município, o ensino médio é oferecido na EE Prof. Joaquim de Toledo 

Camargo, bem como Ensino Fudamental – anos finais. 

 

 

EE “Prof. Joaquim de Toledo Camargo” 

 

Localização: Avenida Onze,  nº 381  - Centro 

Fone: (19) 3575-1232 

Possui  61 funcionários. 

Ensino Fundamental - anos finais - 514 alunos 

Ensino Médio - 446 alunos 

EJA - Educação de Jovens e Adultos - 99 alunos 
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O IDEB é calculado com base no aprendizado dos alunos em português e 

matemática (Prova Brasil) e no fluxo escolar (taxa de aprovação). Veja o IDEB da 

escola: 
 
  
 

Aprendizado 

5,18 
Quanto maior a nota, 

maior o aprendizado 

 

Fluxo 

0,98 
Quanto maior o valor, 

maior a aprovação 

 

IDEB 

5,1 
Meta para a escola 
5,2 
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6.4 - Educação Superior 

O  ensino superior desempenha muitas funções no sistema de ensino no país. A 

primeira tarefa é a formação de profissionais qualificados para as profissões 

liberais como engenharia, medicina, odontologia, veterinária, advocacia, química, 

geologia, farmácia e outras com endereço para atuação nos setores primário ou 

terciário do modo de produção vigente. 

Na última década, verificou-se, no Brasil, um aumento significativo na oferta de 

cursos de Educação Superior. Muitos Centros Universitários e Faculdades foram 

criados e passaram a oferecer um número considerável de novos cursos. Até 

mesmo organizações empresariais fizeram investimentos em Educação Superior.  

Esse fato relaciona-se não somente às alterações da legislação educacional, 

mas, também, aos novos contornos sociais e econômicos do país. A manutenção 

das atividades típicas das Universidades - ensino, pesquisa e extensão - e das 

Instituições de Ensino Superior, que constituem o suporte necessário para o 

desenvolvimento científico, tecnológico e cultural do país não será possível sem o 

fortalecimento do setor público.  

Embora não haja IES Públicas, com sede na cidade, o município pode fortalecer 

as parcerias, manter os cursos existentes e oferecer  transporte  para que 

estudantes possam frequentar universidades  em cidades vizinhas. 

 

 VII-MODALIDADES DE ENSINO 

 

7.1- Educação Inclusiva 

A educação especial tanto quanto a educação regular, têm caminhado 

historicamente no sentido de garantir o seu papel no processo de transformação 

da sociedade. Mais especialmente em relação à educação especial, esta busca 

ser pautada em diferentes concepções de homem e de mundo que, 

consequentemente, conduzem a diferentes abordagens do ponto de vista da 

metodologia, pesquisa, produção tecnológica, terminologia, entre outros. 

Baseada nas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica 

– Resolução 02/2001 do Conselho Nacional de Educação – a Educação Especial, 

enquanto modalidade de educação escolar, vincula-se a um processo 

educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e 

serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente para apoiar, 
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complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços 

educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover o 

desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam 

necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da 

educação básica. 

Na formação do professor, serão necessários conhecimentos que caracterizam 

outras e diferentes formas de aprender, rompendo com a concepção de que há 

apenas uma modalidade de aprendizagem, respeitando individualidades e tempos 

de aprendizagem. 

Nas dimensões do poder público, encontram-se ações que podem contemplar 

serviços de saúde e assistência capazes de garantir acesso e direito a todos os 

cidadãos. 

Dentro dessa instituição escolar se faz necessária a construção de uma rede de 

formação de professores, alunos e comunidade, para conviver com o crescente 

processo da inclusão, não por força de lei, mas pela ação de humanizar a 

educação escolar. 

Pode-se dizer que uma sociedade organizada surge também a partir de uma 

escola que congrega a democracia, a participação, o controle e a alternância de 

autoridade, para qualificar atitudes que transformem homens em cidadãos. 

As disposições necessárias para o atendimento aos alunos com deficiências, bem 

como a organização e a operacionalização dos currículos devem constar no 

projeto pedagógico, devendo ser respeitadas, além das diretrizes curriculares 

nacionais de todas as etapas e modalidades da Educação Básica, as normas do 

respectivo sistema de ensino. 

A estrutura curricular deve ser coerente com a proposta pedagógica elaborada 

pela equipe escolar e deve ter a participação da família, ouvindo-se os 

especialistas da área, se for o caso. 

A inclusão educacional de pessoas com deficiência atende ao princípio da 

flexibilização, para que o acesso ao currículo seja adequado às condições dos 

discentes, respeitando seu caminhar próprio e favorecendo seu progresso 

escolar, complementando-se, quando necessário, com atividades que possibilitem 

ao aluno com deficiência ter acesso ao ensino, à cultura, ao exercício da 

cidadania e à inserção social com qualidade. 
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Todas as escolas municipais possuem professor especialista para esse tipo de 

atendimento. Já na rede estadual há cuidadores para atendimento individual, 

conforme a necessidade. 

 

7.2- Educação de Jovens e Adultos 

 

A modalidade EJA, vem para suprir a necessária escolarização de uma sociedade 

trabalhadora, como é a nossa, que na sua maioria abandonou a escola na idade 

adequada, por necessidade de lançar-se no mercado de trabalho, mesmo sem a 

devida qualificação. 

O poder público reconhece a importância de manter a oferta da EJA, no ensino 

noturno, atendendo aos anseios da comunidade. 

Além disso, em uma época marcada por aceleradas transformações nos 

processos econômicos, culturais e políticos, novas exigências se interpõem para 

que os indivíduos possam partilhar das riquezas e dos conhecimentos 

socialmente produzidos. Em decorrência disso, o sentido da Educação de Jovens 

e Adultos alargou-se a partir do parecer do Conselho Nacional de Educação 

11/2000, para absorver a idéia do aprender por toda a vida, como condição 

indispensável a ela. Afinal, os sujeitos se formam em processos contínuos de 

aprendizado, não representados necessariamente pela escola, mas pelos 

múltiplos espaços sociais nos quais interagem, nas relações cotidianas da vida, 

como as do trabalho, da família, das associações, das igrejas etc. 

O município oferece EJA de Ensino Fundamental na rede municipal e EJA de 

Ensino Médio, na rede  estadual de ensino, ambos no período noturno. 

 

7.3 - Educação Profissional 

 

De acordo com o Art. 39 da LDB, a Educação Profissional e tecnológica, no 

cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis 

e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da 

tecnologia (Redação dada pela Lei nº 11.741 de 2008), o que deixa clara a sua 

independência em relação ao ensino regular, o reconhecimento de sua 

importância no contexto nacional e o propósito de promover a transição entre a 

escola e o mundo do trabalho. 
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O município de Itirapina oferece a educação profissional através de parcerias com 

ETEC, SENAC e SENAI de cidades vizinhas, e oferece subsídios para custear o 

transporte dos estudantes. 

 

 

 VIII- SISTEMA DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO 

 

8.1- Financiamento e Gestão de Recursos  

Durante a tramitação do projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, pouco a pouco criou-se a consciência de que todos os brasileiros, 

independentemente de sua condição social ou familiar, têm direito à educação 

básica integral, do nascimento ( Creche 0 a 3 anos)  à maioridade (ensino médio). 

No setor público, a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases de 

1996 atribuíram à União, aos Estados, ao Distrito Federal (DF) e aos Municípios a 

responsabilidade pela administração do Sistema Educacional Brasileiro, 

consagrando a existência de três sistemas públicos de ensino, tendo como 

fundamento o regime de colaboração entre essas instâncias federadas. Cada 

instância do Poder Público é responsável, assim, pela manutenção e expansão de 

um Sistema de Ensino, o que acarreta investimentos, bem como, mecanismos e 

fontes de recursos para o financiamento da área. 

A forma de financiamento da educação por meio do mecanismo de fundos foi 

implantada inicialmente por meio do FUNDEF em 1996, para repasse de recursos 

ao ensino fundamental. Posteriormente, houve a ampliação do financiamento para 

a educação básica FUNDEB, em 2007. 

A legislação informa que os Estados são responsáveis pelo Ensino Fundamental 

e Médio, enquanto os Municípios têm a responsabilidade sobre a Educação 

Infantil (creches e pré escolas), Ensino Fundamental e Educação de jovens e 

adultos; e a União, sobre o Ensino Superior. 

Outra forma de analisar o investimento na Educação é basear-se no PIB (Produto 

Interno Bruto). 

O Município de Itirapina vem aplicando aproximadamente 27,38% em educação.  

Continuar investindo na melhoria da infraestrutura existente na Rede de Ensino 

de Itirapina, com reformas, ampliações e novas construções, bem como na 

capacitação de pessoal, representa uma medida importante para garantir uma 
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melhor qualidade e mais efetividade nas ações desenvolvidas, procurando ao 

máximo atender à população. 

 

 

8.2- Merenda Escolar 

 

A merenda escolar do município de Itirapina  tem como objetivo atender a 

necessidade de vitaminas e minerais de todos os escolares, visando um melhor 

rendimento e aprendizado dos alunos em sala de aula durante o período letivo.  

 O cardápio da merenda escolar é elaborado pelo responsável técnico 

nutricionista, o mesmo é dividido de acordo com as faixas etárias e de acordo 

com o período parcial ou integral da unidade escolar. 

 O cardápio das creches é dividido em três faixas etárias diferentes: de 4 a 6 

meses, de 7 meses a 11 meses e a partir de um ano, ele é composto de café da 

manhã, colação, almoço, lanche da tarde e jantar.  

O cardápio do período parcial é composto de duas refeições no período da manhã 

e uma refeição no período da tarde e noite.  

O cardápio do período integral é composto de quatro refeições, sendo: café da 

manhã, colação, almoço e lanche da tarde.   

A média de refeições diária é de 3.420 refeições.As refeições são produzidas de 

forma descentralizada, ou seja, o alimento é enviado para a unidade escolar e a 

refeição é produzida na própria unidade. As funcionárias recebem capacitação 

anualmente através de visitas técnicas e/ou cursos sobre boas práticas de 

manipulação de alimentos, para que a merenda ofertada aos alunos seja 

saborosa, nutritiva e segura sob o aspecto higiênico sanitário. 

Quando é introduzido um novo alimento no cardápio, são realizados testes de 

aceitabilidade. O teste de aceitabilidade visa um conjunto de procedimentos 

metodológicos, cientificamente reconhecidos, de fácil aplicação, destinado a 

medir o índice de aceitabilidade da alimentação oferecida aos escolares. A 

aceitação de um alimento pelos estudantes é um importante fator para determinar 

a qualidade do serviço prestado pelas escolas em relação ao fornecimento da 

alimentação escolar. Além disso, evita o desperdício de recursos públicos na 

compra de gêneros alimentícios rejeitados. As compras dos alimentos são 

realizadas através de licitações e pago com recurso próprio, recursos federal 

(PNAE) e estadual (convênio). 
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São realizadas em conjunto com as unidades escolares, ações de educação 

nutricional, visando a promoção de uma alimentação adequada e saudável na 

escola. 

 

8.3 - Transporte Escolar 

 

O município oferece transporte escolar aos alunos da Rede Municipal e Estadual 

de Ensino, residentes na zona rural,  aos que residem na zona urbana, em virtude 

da existência de barreiras (linha férrea). Oferece também transporte escolar 

especializado para alunos portadores de necessidades especiais. Atualmente são 

atendidos cerca de 650 alunos. O transporte é realizado em 99,9% por empresa 

terceirizada, percorrendo 12 linhas matutinas e 5 noturnas da zona rural. Atende 

também a 4 linhas urbanas sendo uma delas noturna. O município oferece 

também uma linha exclusiva para alunos da Creche Menino Jesus, conveniada do 

município. Nesse total, são percorridos aproximadamente 1.866,80 km por dia. O 

transporte de alunos portadores de necessidades especiais, atende atualmente a 

12 alunos, sendo 6 no período matutino e 6 no período vespertino, e  é  realizado 

por frota própria com veículo adaptado. As fontes de recurso para suportar essa 

despesa provêm do QESE, PNATE , repasses do Governo Estadual (convênio), 

com contrapartida  de recursos próprios. 

O município oferece ainda, subsídio de transporte escolar, para cursos técnicos e 

superiores, inexistentes na cidade, custeados por recursos próprios. 

 

8.4 - Formação e valorização dos profissonais do magistério  

 

Dentre as políticas educacionais, a formação e o desenvolvimento profissional 

dos trabalhadores em educação tem sido uma das mais discutidas e analisadas 

nas últimas décadas. Desta forma, é fundamental reconhecer a importância 

destes profissionais para a qualidade do ensino público oferecido à população. 

O artigo 61 da LDB propõe a necessidade de sólida formação básica do 

professor, fundamentada nos conhecimentos científicos e sociais; a presença do 

estágio supervisionado, propiciando a associação entre teorias e práticas, a 

capacitação em serviço e "o aproveitamento da formação e experiências 

anteriores em instituições de ensino”. 
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Este artigo define ainda, que a formação do professor para a Educação Básica 

deverá realizar-se em nível superior e em cursos de licenciatura; a formação de 

docentes para o ensino superior far-se-á em cursos de pós-graduação. 

A qualificação do pessoal docente, é um dos maiores desafios para o Plano 

Nacional da Educação. O Poder Público precisa dedicar-se prioritariamente à 

solução desse problema. Nesta perspectiva, o município de Itirapina já possui um 

plano de carreira e salários para todos os profissionais da educação, atualizados, 

tempo remunerado para atividades de planejamento, de acordo com a lei nº 

11738/2008, (que institui  para o professor, o tempo de 1/3 fora da sala de aula),  

oferece cursos anualmente a todos os profissionais  da rede municipal de ensino 

gasta  com folha de pagamento dos docentes 76,97 % dos recursos do FUNDEB. 

Cabe salientar  novamente que a melhoria da qualidade do ensino é 

indispensável para assegurar à população, o acesso pleno à cidadania e à 

inserção nas atividades produtivas. Esse compromisso, entretanto, não pode ser 

cumprido sem a valorização do magistério, pois os docentes exercem um papel 

decisivo no processo educacional. Para garantir e oferecer uma educação de 

qualidade é indispensável adotar uma politica efetiva de gestão voltada à 

valorização dos profissionais da educação.   
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 IX- METAS, DIAGNÓSTICOS 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 de idade,  até o final 

da vigência deste PDME.  

 

Diagnóstico: 

 

 

Em Itirapina, das 387 crianças entre 4 e 5 anos, 361 frequentam a escola, falta 

atender 6,6% ou seja, 26 das crianças nessa faixa etária ainda encontram-se fora 

da escola. No caso de crianças de 0 a 3 anos,  o município já atende 29,3% das 

crianças. Para atingir-se a meta nacional, há necessidade de ampliação do 

atendimento em mais 20,7% das crianças nessa faixa etária.  

 

Estratégias: 

 Realizar, através do Poder Público,  busca ativa dos alunos em idade 

de pré-escola que ainda se encontram fora da escola;  

 Ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, 

no mínimo, 60% (sessenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos 

de idade, até o final da vigência deste PDME; 
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 Garantir até 2016, que o atendimento pedagógico de crianças a partir 

de 4 meses de idade das classes de berçários, seja feito por 

professores; 

 Adequar 100% das escolas de Educação Infantil aos padrões mínimos 

de infraestrutura (física, equipamentos, e material pedagógico) 

estabelecidos; 

 Construir uma Creche Escola no Bairro Jardim Gobbi, para o 

atendimento de crianças  de 0 a 03 (três) anos de idade; 

 Assegurar que 100% das Escolas de Educação Infantil, revisem de 

forma coletiva, suas Propostas Pedagógicas; 

 Elaborar e executar o currículo da Educação Infantil; 

 Garantir a Formação Continuada de 100% dos profissionais que atuam 

nesse segmento;    

 Estabelecer em Lei, um fundo rotativo mensal para as Escolas 

Municipais,  tomando-se como base um valor “per capita” por aluno e 

de acordo com o número de matrículas de cada escola, utilizando 

recursos próprios; 

 Construir uma  EMEI no bairro Jardim Nova Itirapina para o 

atendimento de crianças de 4 a 5 anos de idade; 

 Garantir o atendimento de 100% do Transporte Escolar para as 

crianças de 3 a 5 anos de idade, residentes nos bairros periféricos da 

cidade e zona rural e, 

 Manter a oferta de alimentação escolar para as crianças atendidas na 

educação infantil, nos estabelecimentos públicos e conveniados, por 

meio de colaboração financeira da União, do Estado e do Municipio 

(convênios). 
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 META 2 –  Universalizar o Ensino Fundamental  de 9 (nove) anos para toda a 

população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% 

(noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade 

recomendada, até o último ano de vigência deste PDME. 

 

Diagnóstico: 

 

No Ensino Fundamental, das 1.836 crianças, são atendidas atualmente no município,  

1.796 da população nessa idade. Observa-se portanto, que 2,2% ou seja 40 crianças 

ainda encontram-se fora da escola. 

Apenas 62,6% dos alunos matriculados, concluem o Ensino Fundamental, faltam 

32,4% para que o município atenda a meta estabelecida. 

 

Estratégias: 

 Assegurar, em colaboração com a União, o Estado e o Município a 

universalização do atendimento de toda demanda do Ensino 

Fundamental, garantindo o acesso, buscando a permanência e a 

efetiva aprendizagem de todos os alunos na escola; 

 Proceder imediatamente, o mapeamento, por meio de censo 

educacional, das crianças fora da escola, por bairro das zonas urbana 

e rural e/ou locais de trabalhos dos pais, visando localizar a demanda  

e universalizar  a oferta de ensino obrigatório;  

 Reduzir em 95% (em 10 anos, ou 10% ao ano) as taxas de 

repetência, evasão, abandono e distorção idade/série; 
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 Garantir o atendimento de serviço de Transporte Escolar dos alunos 

residentes no meio rural; 

 Adequar 100% das escolas de Ensino Fundamental aos padrões mínimos 

de infra estrutura (física, equipamentos, e material pedagógico) 

estabelecidos ; 

 Manter a oferta de alimentação escolar para as crianças atendidas no 

Ensino Fundamental, nos estabelecimentos públicos, por meio de 

colaboração financeira da União, do Estado e do Municipio 

(convênios);  

 Constituir, através de parcerias com Secretaria de Saúde e de 

Assistencia Social,  equipes multidisciplinares (fonoaudiólogos, 

psicólogos e assistentes sociais) que possam dar suporte à pratica 

educativa; 

 Garantir a formação continuada de 100% dos professores e diretores 

escolares que atuam no Ensino Fundamental ; 

 Assegurar que 100% das instituições de Ensino Fundamental públicas  

revisem  e executem a sua Proposta Pedagógica; 

 Elaborar e executar o Currículo  do Ensino Fundamental da Rede 

Municipal de Ensino; 

 Investir na compra de  livros paradidáticos e literários para as salas de 

leitura das escolas municipais; 

 Garantir o acesso e o atendimento a 100% dos alunos de 6 a 14 anos 

do Município, no período diurno e, 

 Implantar e implementar, de forma democrática sistemas de avaliação 

institucional em toda a rede de ensino municipal, com vistas à 

proposição de políticas educacionais que qualifiquem a educação do 

município. 
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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 PDME, a taxa líquida de matrículas no ensino 

médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 

 

Diagnóstico: 

 

 

Os alunos do Ensino Médio, em Itirapina, são atendidos pela Rede Estadual de 

Ensino. Considerando-se que no município,  80,3%  ou seja,  519 dos alunos 

nessa faixa etária, ingressam no ensino médio. Há a necessidade de ampliar-se o 

atendimento para mais 19,7% ou seja, para mais 127 alunos da população dessa 

idade. Concluem essa escolarização apenas 50,2% dos alunos, indicando a 

necessidade de reforçar-se estratégias para cumprir a meta nacional proposta. 

 

Estratégias 

 

 Contribuir, em regime de colaboração com o Estado de São Paulo e a 

União, para 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); 

 Incentivar  o acesso e  a permanência dos alunos no Ensino Médio; 
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 Manter e garantir o atendimento de serviço de Transporte Escolar aos 

alunos residentes no meio rural; 

 Manter e garantir a alimentação escolar para educandos da rede 

pública; 

 Adquirir, através de recursos próprios, terreno para que através de 

convênio entre a Governo Estadual e a Prefeitura Municipal de 

Itirapina-SP, seja construída uma escola para o atendimento de 

alunos do Ensino Médio  no Bairro Jardim Nova Itirapina e, 

 estimular as empresas do município a implantarem uma política 

empresarial, capaz de permitir e incentivar a frequência de seus 

funcionários nesse nível de ensino. 
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META 4 – Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) 

anos 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.  

 

Diagnóstico: 

 

Considerando-se  que no município, dos 62 portadores de necessidades 

especiais, 86,0% da população (53 alunos) de 4 a 17 anos com deficiência, 

frequentam a escola, há necessidade de atender-se mais 14% (9 alunos) para 

cumprir-se a meta proposta. Todas as escolas municipais possuem professor 

especialista para esse tipo de atendimento. Já na rede estadual há cuidadores 

para atendimento individual, conforme a necessidade. 

 

Estratégias: 

 

 Manter adequadas 100% das escolas  aos padrões mínimos de 

infraestrutura para o atendimento aos alunos com necessidades 

educacionais especiais. 

 realizar busca ativa dos alunos que ainda encontram-se fora da 

escola; 

 Garantir a Formação Continuada de 100% dos professores e 

servidores para atuarem na Educação Especial . 
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 Garantir ao aluno com necessidades especiais, no campo da 

aprendizagem, a flexibilização curricular, de acordo com suas 

necessidades; 

 Garantir atendimento especializado no contra turno, através de 

encaminhamento pelo CRAS municipal;  

 Implantar projetos sociais como forma de terapia ocupacional para os 

alunos com necessidades pedagógicas especiais; 

 Garantir o atendimento de serviço de Transporte Escolar a 100% dos 

alunos com necessidades educacionais especiais e, 

 Constituir, em parceria com secretarias de saúde e de assistência 

social, equipes multidisciplinares (fonoaudiólogos, psicólogos, 

assistentes sociais) que possam dar suporte à pratica educativa. 
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META 5 – Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º 

(terceiro) ano do Ensino Fundamental. 

 

Diagnóstico: 

 

No município de Itirapina,  das 205 crianças, 198  já saem alfabetizadas ao final 

do 3º ano. Há a necessidade de alfabetizar-se mais 3,1%, ou seja, 7 crianças. 

 

Estratégias:  

 Manter na Rede Pública de Ensino uma Política de Alfabetização 

que viabilize condições para que pelo menos 95% dos alunos ao final 

do segundo e terceiro anos estejam plenamente alfabetizados; 

 Garantir que 98% dos alunos de 6 anos dominem os pré-requisitos 

para as etapas seguintes do processo de alfabetização; 

 Elaborar e executar o Currículo da Rede Municipal de Ensino; 

 Investir na compra de  livros paradidáticos e literários para as salas de 

leitura das escolas municipais; 

 Garantir a continuidade da formação continuada a 100% dos 

professores que atuem no Ensino Fundamental I e, 

 Implantar e implementar, de forma democrática, sistema de avaliação 

institucional em toda a rede de ensino municipal, com vistas à 

proposição de políticas educacionais que qualifiquem a educação do 

município. 
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META 6 - Oferecer educação 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 alunos da educação básica.  

 

Diagnóstico: 

 

Atualmente o município possui 7 (sete) unidades escolares municipais, mais 1 

unidade da rede estadual, 1 unidade da rede privada,  sendo que 3 (três) 

unidades municipais e 1 da rede privada,  oferecem o atendimento em tempo 

integral e a unidade estadual,  atende  aproximadamente 100 alunos, através do 

Programa “Mais Educação”.  

 

Estratégias: 

 

 Manter política municipal de ampliação e construção de escolas 

públicas planejadas e adequadas para essa modalidade de ensino; 

 Adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na 

escola, direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho 

escolar, combinando com atividades recreativas, esportivas e culturais 

e, 

 Fomentar a articulação da escola com diferentes espaços educativos, 

culturais e esportivos bem como oferecer o acesso a espaços 
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públicos, tais como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques 

ecológicos, museus, teatros e cinemas. 

 

Meta 7 - Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 

modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a 

atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB: 6,0 nos anos iniciais do 

ensino fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino fundamental; 5,2 no 

ensino médio. 

 
Diagnóstico: 
 
IDEB: 5º ano - Itirapina 

 

ITIRAPINA 

O Ideb 2013 nos anos iniciais da rede pública cresceu, mas não atingiu a meta e não alcançou 5.9. 
Tem o desafio de garantir mais alunos aprendendo e com um fluxo escolar adequado. 

 
IDEB: 9º ano - Itirapina 

 

ITIRAPINA 

O Ideb 2013 nos anos finais da rede pública cresceu, mas não atingiu a meta e não alcançou 5.1. 
Tem o desafio de garantir mais alunos aprendendo e com um fluxo escolar adequado. 

 

Estratégias: 
                      

 Repensar o Ensino Fundamental do município de Itirapina e proceder 

mudanças efetivas no seu Currículo, para a promoção de um 

processo educativo de qualidade para todos, construído com base 

nas múltiplas dimensões e singularidades humanas, na diversidade 

de tempo de aprendizagem e interesses e nas especificidades do 

sujeito; 
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 Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a 

educação formal com experiências de educação popular e cidadã, 

com os propósitos de que a educação seja assumida como 

responsabilidades de todos e de ampliar o controle social sobre o 

cumprimento das políticas públicas educacionais; 

 Melhorar o desempenho dos alunos para que o  IDEB de 2013 para 

2015 alcance as metas do município:  Anos Iniciais de 5.6 para  6.1  e  

Anos Finais  de 4.6 para 5.1;                      

 Implantar e implementar, de forma democrática sistemas de avaliação 

institucional em toda a rede de ensino, com vistas à proposição de 

políticas educacionais que qualifiquem a educação do município e, 

 Formar profissionais da educação para que analisem criticamente 

avaliações institucionais e discutam seus resultados para aprimorar o 

trabalho realizado com os estudantes.  
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Meta 8 -  Contribuir para 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. 

 

Diagnóstico: 
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Dada a amplitude e a complexidade da meta, a escolaridade média da população 

de 18 a 29 anos de Itirapina  é de aproximadamente 8 anos. Os dados, em sua 

totalidade, apontam para a necessidade de se continuar investindo na busca ativa 

de alunos, tanto para os anos finais do  ensino fundamental quanto para o ensino 

médio. 

 

Estratégias: 

 

 Manter programas da EJA para os segmentos populacionais 

considerados, que estejam fora da escola e com defasagem idade-

ano; 

 Manter o atendimento de serviço de transporte escolar dos alunos 

residentes no meio rural; 

 Garantir a alimentação escolar para alunos da rede pública; 

 Promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos 

segmentos populacionais considerados, em parceria com as áreas de 

assistência social, saúde e proteção à juventude e, 

 Oferecer no período diurno, a modalidade EJA.  
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Meta 9 - Colaborar para elevar a taxa de alfabetização da população com 15 

anos ou mais para 93,5% até 2015 e até o final da vigência deste PDME, 

erradicar o analfabetismo absoluto  e reduzir em 50% (cinquenta por cento) 

a taxa de analfabetismo funcional . 

 

Diagnóstico: 

 

No município de Itirapina, dos 206 alunos, 91,6% estão alfabetizados. Porém, 

desse montante, verifica-se que 53 ou seja,  26,1%, constitui-se de analfabetos 

funcionais.  

 

Estratégias: 

 Manter  a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os 

que não tiveram acesso à educação básica na idade própria; 

 implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia 

da escolarização básica; 

 realizar chamadas públicas regulares para Educação de Jovens e 

Adultos, promovendo-se busca ativa em regime de colaboração entre 

entes federados e em parceria com organizações da sociedade civil; 

 estimular as empresas do município a implantarem uma política 

empresarial, capaz de permitir e incentivar a frequência de seus 

funcionários à Educação de Jovens e Adultos. 

 incentivar a construção de proposta político-pedagógica nas 

instituições de ensino, que contemplem as faixas etárias, em 
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conformidade com as peculiaridades  da etapa do ciclo de vida em 

que se encontram; 

 Garantir a todos os alunos da EJA o acesso e uso de equipamentos 

culturais, de lazer, sobretudo aos equipamentos de informática e à 

internet para a realização de atividades intra e extra classe. 

 Garantir acesso e transporte para alunos de área rural e bairros 

distantes às escolas e salas da EJA e, 

 Manter o programa de merenda escolar para alunos da EJA. 
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Meta 10 - Estimular a oferta, de no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das 

matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e 

médio, de forma integrada à educação profissional.  

 

Diagnóstico: 

 

Conforme dados do INEP 2013 em Itirapina o percentual de matrículas na 

educação de jovens e adultos da forma integrada à educação profissional é de 

0,0%. Justifica-se o dado percentual, uma vez que até o presente momento não é 

imposto ao poder público municipal a assunção do ensino profissional. 

 

Estratégias: 

 Incentivar, através de parcerias, a criação de  programas de 

Educação de Jovens e Adultos voltados à conclusão do ensino 

fundamental e à formação profissional inicial, de forma a estimular a 

conclusão da educação básica e, 

 Assegurar que os programas de educação profissional possam ser 

ofertados por qualquer instituição, desde que reconhecidos pelo MEC 

e  conveniados com o poder público municipal; 
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Meta 11 - Contribuir para 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. 

 
Diagnóstico: 

 

Itirapina não oferece educação profissional técnica de nível médio, cabendo essa 

obrigatoriedade ao Governo Estadual, porém, atualmente o município mantém 

parcerias com ETEC, SENAC e SENAI, oferecendo cursos aos discentes. 

 

Estratégias: 

 Manter e ampliar a oferta dessa modalidade de ensino nos termos do 

convênio assinado em janeiro de 2014 entre o Município de Itirapina-

SP e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, por meio do 

CEETEPS.  

 Incentivar a formação técnica da população. 

 Manter os subsídios de transporte de alunos previstos em lei 

municipal editada anualmente, oferecidos aos alunos que estudam 

fora  do Município e, 

 Buscar, junto ao Governo do Estado e Federal, a implantação de 

cursos técnicos no município. 
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META 12 - Contribuir para 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. 

Diagnóstico: 
 

 

Embora não conste nos dados do INEP,  Itirapina oferece  Educação Superior em 

regime de parceria com instituição  privada.  

 

Estratégias: 

  

 Apoiar e fomentar o acesso da população a esse nível de ensino; 

 Incentivar as instituições de ensino superior a ofertarem novos cursos 

para o município. 

 Manter e cumprir os subsídios de transporte de alunos previstos em 

lei municipal anualmente editada, oferecidos aos alunos que estudam 

fora  do Município e, 

 Manter  o termo de permissão assinado anualmente, entre o 

Município de Itirapina-SP e a Fundação Hermínio Ometto, 

mantenedora do Centro Universitário Hermínio Ometto - UNIARARAS, 

pelo qual o município cede salas de aula para o desenvolvimento de 

Educação Superior à Distância. 
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Meta 13 – Contribuir para elevar a qualidade da educação superior pela 

ampliação da atuação de mestres e doutores nas instituições de educação 

superior para 75% do corpo docente em exercício, sendo, do total, 35% 

doutores.  

 

Diagnóstico: 

 

 

Estratégia 

 

 Apoiar a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e 

licenciaturas, por meio da aplicação de instrumento próprio de 

avaliação aprovado pela Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior - CONAES, 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 específica com a prática didática, além da educação 

para as relações étnico-raciais, a diversidade e as necessidades das 

pessoas com deficiência e,  

 Firmar parcerias com instituições de ensino superior  que contenham, 

preferencialmente, corpo docente formado apenas por mestres ou 

doutores. 
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Meta 14 - Contribuir para elevar gradualmente o número de matrículas na 

pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 

(sessenta mil) mestres e 25 000 (vinte e cinco mil) doutores.  

 

Diagnóstico: 

 

Dos 226 Professores que atuam no município, apenas 3 possuem título de Mestre.  

 

Estratégias: 

 

 Apoiar em regime de colaboração com os entes federados, plano de 

incentivo à participação de professores nos cursos de pós-graduação  

stricto sensu na área da Educação e, 

 incentivar, buscando parcerias  e acompanhar a expansão do 

financiamento da pós-graduação stricto sensu na área da Educação, 

por meio de agências de fomento oficiais e outras. 
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Meta 15 - Contribuir,  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. 

 

Diagnóstico: 
 
Atualmente em Itirapina todos os professores possuem nível superior específico, 
exceto duas professoras da educação básica municipal, que estão em fase de 
aposentadoria. 
 
Estratégias: 
 

 Manter a exigência de formação superior  no plano de carreira do 
magistério para o ingresso na rede  de ensino e, 
 

 Buscar parcerias com instituições de Ensino a implantação de cursos 
de licenciatura em disciplinas específicas do currículo.  
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Meta 16 - Contribuir para a formação, em nível de pós-graduação, de 50% 

(cinquenta por cento) dos professores da educação básica, até o último ano 

de vigência deste PNE, 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. 

  
Diagnóstico:   
 

 

De acordo com os dados dos 226 professores do município, apenas 44  possuem 

pós graduação. Para atingir a meta, o município precisa incentivar que 69 dos  

concluam  cursos de pós graduação. 

 

Estratégias: 

 valorizar  e manter o incentivo de progressão funcional para 

profissionais que possuam pós-graduação, vigentes no plano de 

carreira do magistério.  

 assegurar a oferta de cursos de formação continuada para os 

profissionais da educação e, 

 realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico para 

dimensionamento da demanda por formação continuada e fomentar a 

respectiva oferta por parte das instituições públicas de educação 

superior, de forma articulada às políticas de formação do Estado de 

São Paulo e do Município. 
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Meta 17- Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de 

educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais 

profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de 

vigência deste PDME. 

 

Diagnóstico: 

 

Em Itirapina, o salário dos professores da educação básica está acima do  Piso 

Salarial Profissional Nacional. 

 

Estratégias: 

 manter  políticas de valorização dos profissionais do magistério e, 

 manter  vencimentos ou salário inicial para as carreiras profissionais 

da educação, de acordo com a jornada de trabalho definida nos 

respectivos planos de carreira, devendo os valores, no caso dos 

profissionais do magistério, nunca ser inferiores ao do Piso Salarial 

Profissional Nacional, diferenciados pelos níveis das habilitações a 

que se refere o artigo 62 da Lei nº 9.394/96, vedada qualquer 

diferenciação em virtude da etapa ou modalidade de atuação do 

profissional. 
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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. 

 
Diagnóstico: 

O município de Itirapina já possui Plano de Carreira dos Profissionais do 

Magistério, tanto da Rede Municipal quanto da Rede Estadual. 

 

Estratégias: 

 

 Revisar e adequar, periodicamente,  o Plano de Carreira do 

Magistério. 

 

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. 

 

Estratégias: 

 

 Manter a participação efetiva dos representantes nos Conselhos  

Municipais vinculados à educação; 

 Manter Conselhos Escolares nas Unidades Educativas da Rede 

Pública; 

 Promover formação continuada dos conselheiros da área da 

educação; 

  Ensejar condições físicas e materiais para que os Conselhos 

Municipais da área da Educação, possam exercer suas funções de 

maneira autônoma; 

 Garantir que o processo de escolha dos membros dos Conselhos 

Municipais da área da Educação seja feito seguindo os princípios da 
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participação democrática, em cumprimento a seus Regimentos 

Internos e, 

 Proporcionar aos Conselhos Municipais da área da Educação,  

condições de analisar, diagnosticar e emitir pareceres técnicos a 

respeito da realidade da educação na cidade. 

 

Meta 20 - Apoiar a ampliação  do investimento público em educação pública 

de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto 

Interno Bruto - PIB do País no 5º (quinto) ano de vigência desta Lei e, no 

mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio. 

 

Diagnóstico: 

O município de Itirapina vem aplicando 27,38% dos recursos próprios em 

educação. 

 

Estratégias: 

 Assegurar  e garantir que todos os recursos destinados à educação 

sejam devidamente aplicados na educação. 
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XII - AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

Ao longo dos próximos 10 (dez) anos, teremos que prever acompanhamento e 

avaliação, a fim de revisar periodicamente  as metas elencadas neste Plano. É 

indispensável que se tornem públicos a execução das metas e os avanços 

oriundos do Plano Municipal de Educação. 

A primeira avaliação deverá ocorrer três anos a partir da aprovação deste,  e as 

demais, de dois em dois anos pelo Conselho Municipal de Educação. Findando o 

período de dez anos, um novo Plano deverá ser elaborado sob nova legislação. 

Serão definidos por decreto municipal os instrumentos e procedimentos de 

avaliação a serem respeitados e reorganizados. 

 Salientamos a necessidade de ser previsto o fluxo migratório na cidade, o 

fluxo de recursos financeiros de diferentes receitas e outros do momento. 

Assim como na elaboração, e atendendo à solicitação nos diferentes momentos 

de elaboração do processo de construção deste PME, caberá manter um caráter 

democrático, como indicação do caminho para avaliar e reconstruir o PME, 

respeitando os anseios da comunidade local e assumindo o compromisso com o 

bem comum. 
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Reunião com a Comissão Elaboração Plano Decenal  Municipal Dia 06/03/2015 
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Formações na Diretoria de Ensino de São Carlos - UNDIME 

Aconteceram nos dias: 07/10/2014, 04/12/2014  e 26/03/2015 
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Reunião com a Comissão Municipal para validação do Plano Decenal Municipal 

da Educação - 06/05/2015 
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Consulta Pública - 12/05/2015 

 

 

 

 



80 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

 



82 

 

 

 



83 

 

 

 

 



84 

 

 

 

 



85 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 

 

 



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" Não haverá borboletas 

se a vida não passar 

por longas e silenciosas 

metamorfoses" 

                                 Rubem Alves 


