
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – PME 

 

O Plano Municipal de Educação – PME contribui para o 

desenvolvimento de uma educação básica de qualidade comparando o texto do 

Plano Nacional de Educação - PNE com a realidade local e as possibilidades 

de efetividade do cumprimento de suas metas e estratégias no âmbito 

municipal.   

No município de Paula Freitas, a elaboração do Plano aconteceu em 

várias etapas, durante sua elaboração, houve a participação popular através do 

I Encontro Municipal de Educação realizado em 28 de julho de 2017, revisão da 

equipe responsável por sua elaboração e posterior revisão e discussão do 

então projeto de lei pela Câmara de Vereadores. O PME foi publicado no dia 06 

de julho de 2018 no Diário Oficial do Município através da Lei Nº 1450/2018 de 

05 de julho de 2018. 

A construção do Plano Municipal de Educação do Município de Paula 

Freitas, obedece a um processo democrático, participativo e de elaboração 

coletiva que envolve segmentos educacionais e setores da sociedade. O plano 

traz um estudo sobre o município de Paula Freitas e mostra seus números em 

educação para estabelecer metas e estratégias a serem executadas no período 

de dez anos, a partir da publicação da lei. 

O Plano prevê como diretrizes que orientam as metas e estratégias a 

erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, a 

superação das desigualdades educacionais, a melhoria da qualidade da 

Educação, a formação para o trabalho e para a cidadania, a valorização dos 

profissionais da Educação, a promoção do princípio da gestão democrática da 

Educação pública e aplicação de recursos públicos em Educação como 

proporção do Produto Interno Bruto (PIB).  

O monitoramento do PME deve ser um processo metódico e contínuo 

que permita a avaliação situacional e possível intervenção para alterar a 

realidade. A avaliação e o acompanhamento sistemático dos resultados 

alcançados constituem parte do processo de planejamento, a fim de alicerçar 

os encaminhamentos e estratégias para melhorar a Educação no Município.  


