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São Caetaembro de 2018

Atenciosamente,

-Ainda, conforme as Metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação, tem-se :

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% (cinqüenta por cento)das crianças de até 3 (três) anos até o final da
vigência deste PME. I Competência do Município - grifo nosso)

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 PME. (regime

de colaboração com o Estado - grifo nosso I

-A Secretaria Municipal de Educação vem, dentro de suas competências, analisando as

condições de atendimento de alunos da rede municipal tanto para a Educação Infantil que
abrange a Creche (para crianças de 4 meses a 3 anos) e a Pré Escola ( etapa obrigatória da
educação básica para crianças de 4 e 5 anos),  bem como para o Ensino Fundamental das
séries iniciais, em escolas de período integral, e do conjunto de alunos egressos do 5^ ano
direcionados para a segunda etapa do Ensino Fundamental.

-As projeções de classes e turmas para 2019, ainda não concluídas, baseadas na demanda dos

anos anteriores e na crescente procura da população por vagas, especialmente para Creche,

Pré Escola e 15 ano do Ensino Fundamental, de período integral, impactam fortemente no
atendimento aos alunos à medida em que, as inscrições para novos alunos, ora em curso,

apontam um acréscimo considerável de demanda e a  necessidade de se ampliar a
porcentagem da oferta de vagas. Há que se esclarecer que as classes de período integral

cumprem a legislação vigente e atendem as necessidades da mãe que trabalha fora do lar.

-Diante do quadro que se apresenta, viabilizar o cumprimento da legislação vigente no que
compete ao Município e o atendimento à demanda, requer da Secretaria de Educação a
reorganização, adequação e otimização dos espaços escolares já existentes, além da

construção de novas unidades escolares , para manter os níveis de ensino oferecidos, inclusive

o Ensino Médio, não havendo intenção de encerrá-lo, conforme a publicação da nota oficial.

-Conforme acima mencionado quanto à análise técnica de viabilidade, somente poderemos
nos manifestar em termos documentais após a  formalização do pretendido Colégio
Universitário..
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