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AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 2015-2025

No dia 7 de março de 2018, a Prefeitura do município de Jandira, por intermédio da
Secretaria Municipal de Educação – SME, realizou na Câmara Municipal de Jandira, das
18h45 às 22h, a primeira Audiência Pública do relatório anual de monitoramento do Plano
Municipal de Educação - PME, referente ao período de junho de 2015 a junho de 2017.
A senhora Lilian Riston, iniciou a fala esclarecendo que o objetivo dessa Audiência é
a divulgação do relatório, tornando-o público, conduzindo a composição da mesa solene e
passando a palavra para a Secretária Municipal da Educação, a senhora Ana Paula Corrêa
Leite para fazer a abertura oficial do evento.
Em continuidade, a senhora Lilian passou palavra para o Vice-Prefeito o senhor
Manoel Domingues, que parabenizou a Secretaria pela importância desse trabalho. Em
seguida, com a palavra o Diretor Administrativo senhor José Henrique Campos da Silva,
diz que é um prazer fazer parte do monitoramento do PME e agradece o esforço da equipe
da SME.
Em seguida, a Lilian convidou a palestrante senhora Crislei de Oliveira Custódio,
Pedagoga, Mestre e Doutora em Educação pela Faculdade de Educação da USP; Membro
e Vice-coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Educação e o Pensamento
Contemporâneo, vinculado ao Departamento de Filosofia da Educação e Ciências da
Educação da FEUSP. Atualmente é professora da área de Didática também na Faculdade
de Educação da USP.
A professora Crislei agradeceu o convite e inicia sua palestra falando da
importância de fazer uma Audiência Pública, visto que é um espaço para dar voz a
população para expressarem suas opiniões e anseios, potencializando a Democracia.
A senhora Lilian, agradece a grande contribuição da palestrante, seguindo com a
leitura dos principais pontos do regimento da Audiência e apresentando os avanços e
desafios observados no relatório do monitoramento do PME, publicado anteriormente no
site da prefeitura municipal de Jandira.
Tivemos 90 pessoas presentes, 15 pessoas apresentaram contribuições por escrito
e dentre elas, 10 pessoas contribuíram com o uso da fala, representando os diversos
segmentos: professores, gestores escolares, representante do executivo e sociedade civil.
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Os temas apresentados nas contribuições foram: Gestão e Financiamento –
formação de um fundo de Educação para manutenção e planejamento da Educação;
Acolhimento Familiar – incluir na grade educacional a política pública municipal de
planejamento familiar; Gestão Democrática – eleição para diretores das unidades
escolares, por meio de projetos com a participação da comunidade escolar interna e
externa; Educação como práxis – tendo em vista a necessidade de atingir nossas crianças
e jovens, melhoria nas condições de sobrevivência e de vida; entre outros, como
Democracia, Formação de Professores, Inclusão, Controle e Participação Social e
Mercado de trabalho.
Após todas as contribuições, a Secretária da Educação Ana Paula Corrêa Leite,
finalizou dizendo que a audiência foi bastante produtiva e que espera maior participação
das pessoas em outros momentos de discussão coletiva.
Salientamos que a audiência teve como objetivo divulgar os avanços (Alcançamos
88,4% de taxa de atendimento escolar na pré-escola e com as construções previstas no
Plano Plurianual 2018-2021, estaremos próximos de atingir 100% da meta; nas creches,
28,6% de mais da metade da meta prevista que é o de 50% até 2025; atendimento às
crianças de 6 a 14 anos em 87,7%; garantia de 72,5 de Atendimento Educacional
Especializado

-

AEE.

No

Eixo

de

Valorização

dos

Profissionais

da

Educação, a meta prevista era atingir até 2025 87,3% de profissionais com funções
docentes com formação adequada, que foi ultrapassada em 13% em 2017; Plano de
Carreira Unificado, votado em 2104; entre outros) e desafios da educação do município de
Jandira (aumento no IDEB alcançado 5,5, pois ficamos a um décimo de alcançarmos a
meta estabelecida que era de 5,6; ampliar o investimento público em educação de forma a
atingir 7% do PIB do País no quinto ano de vigência e 10% ao final do decênio), trazendo
uma discussão democrática em prol de uma educação de qualidade.
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Sem mais,
Equipe Técnica de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação e
do Plano Unificado de Carreira

Alessandra Aparecida Dias Aguiar

Carmen Silvia Bedaque Sanches

Iara Santos Mazzeto

Karin Pereira da Costa Maia

Lilian Cristina Riston

Queila Nacimiento

Samanta Pedroso Natalo

Susana de Souza
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