
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUIZ ALVES

Identificação de Indicadores

Programa:

Objetivo (estratégias do PME) Indicador Tipo de Indicador Meta 2022 2023 2024 2025

1.1 Definir, em regime de colaboração entre a União, 
o Estado e o Município, metas de expansão da Rede 
Municipal de Ensino de Educação Infantil, segundo 

padrão nacional de qualidade, considerando as 
peculiaridades locais.

Índice de crianças de 0 a 3 anos 
matriculadas em Educação 

Infantil/creche
Resultado

% de crianças 
na creche

59 62 65 65

1.1 Definir, em regime de colaboração entre a União, 
o Estado e o Município, metas de expansão da Rede 
Municipal de Ensino de Educação Infantil, segundo 

padrão nacional de qualidade, considerando as 
peculiaridades locais.

Índice de crianças de 4 e 5 anos 
matriculadas em Educação 

Infantil/pré-escola
Resultado

% de crianças 
na pré-escola

97,5 99 100 100

 1.2 Garantir que, ao final da vigência deste Plano, 
seja inferior a 10% (dez por cento) a diferença entre 

as taxas de frequência à Educação Infantil das 
crianças de até 03 (três) anos oriundas do quinto de 
renda familiar per capita mais elevado e as do quinto 

de renda familiar per capita mais baixa.

Índice de crianças beneficiárias 
do Programa Bolsa Família 
matriculadas na Educação 

Infantil/creche

Resultado

Diferença de 
matrículas de 
crianças e 0 a 

3 anos e 
matrículas na 

creche de 
crianças do 

Bolsa Família 
nesta faixa 

etária 

9,6 9,8 9,9 9,9

1.3 Realizar, periodicamente, em regime de 
colaboração, levantamento da demanda por Creche 

para a população de até 03 (três) anos de idade, 
como forma de planejar a oferta e verificar o 

atendimento da demanda manifesta no Município.

Levantamento de demanda por 
atendimento em creche

ESFORÇO

Realizar 
levantamento 

anual da 
demanda de 
atendimento 
em creche

1 1 1 1

Objetivo do Programa:
EDUCAÇÃO INFANTIL

Atender crianças de zero a cinco anos de idade, que estão tendo os primeiros contatos com a escola, integrando ensino e cuidados, funcionando como 
um complemento da educação familiar; Promover nos pequenos estudantes o desenvolvimento dos aspectos físico, motor, cognitivo, social e emocional, 

além de fomentar a exploração, as descobertas e a experimentação.
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Objetivo do Programa:
EDUCAÇÃO INFANTIL

Atender crianças de zero a cinco anos de idade, que estão tendo os primeiros contatos com a escola, integrando ensino e cuidados, funcionando como 
um complemento da educação familiar; Promover nos pequenos estudantes o desenvolvimento dos aspectos físico, motor, cognitivo, social e emocional, 

além de fomentar a exploração, as descobertas e a experimentação.

1.4 Estabelecer, no primeiro ano de vigência do 
Plano, normas, procedimentos e prazos para definição 
de mecanismos de consulta pública da demanda das 

famílias por Creches.

Definição de mecanismos de 
consulta pública da demanda 
por atendimento em creche

ESFORÇO

Definir 
mecanismo de 

consulta 
pública por 

atendimento 
em creche

1 1 1 1

1.5 Manter e ampliar, em regime de colaboração com 
a União e o Estado, respeitando as normas de 
acessibilidade, o Programa de Construção e 

Reestruturação de Escolas de Educação Infantil, bem 
como de aquisição de equipamentos, visando à 
expansão e à melhoria da rede física de escolas 

públicas de Educação Infantil.

Construção, reforma e 
ampliação de  creches e de 

escolas que atendem pré-escola
Resultado Obra

Reformar o 
telhado do CEI 

Constância Erbs
0

Concluir a 
construção da EM 

Paulina Regina 
Weber Köhler

0

1.6 Implantar, até o segundo ano de vigência do 
Plano, avaliação da Educação Infantil articulada entre 

os setores da educação, a ser realizada a cada 02 
(dois) anos, com base em parâmetros nacionais de 
qualidade, a fim de aferir a infraestrutura física, o 
quadro de pessoal, as condições de gestão, os 

recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, 
entre outros indicadores relevantes.

Implantação da avaliação da 
Educação infantil

ESFORÇO

Implantar a 
avaliação da 

Educação 
Infantil 

1 0 0 0

 1.7 Manter e expandir, conforme necessário, a oferta 
de matrículas gratuitas em Creches na Rede 

Municipal de Ensino.

Índice de crianças de 0 a 3 anos 
matriculadas em Educação 

Infantil/creche
Resultado

% de crianças 
na creche

59 62 65 65
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Objetivo do Programa:
EDUCAÇÃO INFANTIL

Atender crianças de zero a cinco anos de idade, que estão tendo os primeiros contatos com a escola, integrando ensino e cuidados, funcionando como 
um complemento da educação familiar; Promover nos pequenos estudantes o desenvolvimento dos aspectos físico, motor, cognitivo, social e emocional, 

além de fomentar a exploração, as descobertas e a experimentação.

1.8  Incentivar a formação inicial dos profissionais da 
Educação Infantil, garantindo, progressivamente, o 

atendimento por profissionais com formação superior.

Incentivo à formação dos 
profissionais de Educação 

Infantil
ESFORÇO

% de escolas 
de Ed. Infantil 

que 
incentivam a 
formação em 
nivel superior

100% 100% 100% 100%

 1.9 Assegurar, durante a vigência deste plano, a 
oferta de formação continuada aos profissionais da 

Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino, 
possibilitando periodicamente cursos, seminários e 

grupos de estudos que atendam as reais 
necessidades e peculiaridades desta etapa de ensino.

Realização anual de formação 
continuada para os profissionais 

da Educação Infantil
Resultado

Ofertar 
anualmente 
formação 

continuada

1 1 1 1

 1.10 Articular-se com Instituições de Ensino Superior, 
Pós-Graduação, Núcleos de Pesquisa e Cursos de 

formação para profissionais da educação, de modo a 
garantir a elaboração de Currículos e Projetos Político-

pedagógicos que incorporem os avanços de 
pesquisas ligadas ao processo de ensino e 
aprendizagem e às teorias educacionais no 

atendimento da população de zero a 05 (cinco) anos.

Articulação com instituições para 
elaboração de projetos político-

pedagógicos adequados aos 
avanços tecnológicos

ESFORÇO

Articular-se, 
através da 

AMFRI,  com 
instituições 

para 
elaboração de 

projetos 
político-

pedagógicos 
adequados 

aos avanços 
tecnológicos

1 1 1 1
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Objetivo do Programa:
EDUCAÇÃO INFANTIL

Atender crianças de zero a cinco anos de idade, que estão tendo os primeiros contatos com a escola, integrando ensino e cuidados, funcionando como 
um complemento da educação familiar; Promover nos pequenos estudantes o desenvolvimento dos aspectos físico, motor, cognitivo, social e emocional, 

além de fomentar a exploração, as descobertas e a experimentação.

1.11 Fomentar o atendimento às populações do 
campo na Educação Infantil nas respectivas 

comunidades, por meio do redimensionamento da 
distribuição territorial da oferta, limitando a nucleação 
de escolas e o deslocamento de crianças, de forma a 

atender às especificidades dessas comunidades, 
garantindo consulta prévia e informada.

Índice de escolas da zona rural  
que atendem Educação Infantil 

(0 a 5 anos)
Resultado

% de escolas 
rurais que 
atendem 

Educação 
Infantil

100% 100% 100% 100%

1.12 Priorizar o acesso à Educação Infantil e fomentar 
a oferta do Atendimento Educacional Especializado 
complementar e suplementar aos estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades/ superdotação, assegurando a 

educação bilíngue para crianças surdas e a 
transversalidade da Educação Especial nessa etapa 

da Educação Básica.

Fomento de atendimento 
especializado a estudantes PcD 
(pessoas com deficiência) e/ou 

altas habilidades

ESFORÇO

Contratar 
serviços 

especializados 
e segundo 
professor; 

manter 
atendimento 
na EAMEE.

1 1 1 1

1.12 Priorizar o acesso à Educação Infantil e fomentar 
a oferta do Atendimento Educacional Especializado 
complementar e suplementar aos estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades/ superdotação, assegurando a 

educação bilíngue para crianças surdas e a 
transversalidade da Educação Especial nessa etapa 

da Educação Básica.

Contratação de outros 
profissionais de Ensino Superior

ESFORÇO
Contratar 

psicólogo e 
fonoaudiólogo

2 2 2 2
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Objetivo do Programa:
EDUCAÇÃO INFANTIL

Atender crianças de zero a cinco anos de idade, que estão tendo os primeiros contatos com a escola, integrando ensino e cuidados, funcionando como 
um complemento da educação familiar; Promover nos pequenos estudantes o desenvolvimento dos aspectos físico, motor, cognitivo, social e emocional, 

além de fomentar a exploração, as descobertas e a experimentação.

1.13 Viabilizar, em caráter complementar, programas 
de orientação e apoio às famílias das crianças 
matriculadas na Educação Infantil, por meio da 

articulação das áreas de educação, saúde e 
assistência social, com foco no desenvolvimento 

integral das crianças de até 03 (três) anos de idade.

Índice de palestras sobre 
desenvolvimento integral na 
primeira infância aos pais de 

crianças matriculadas em 
creches

ESFORÇO

Ofertar 
palestras com 

pediatra, 
psicólogo e 
enfermeiro.

1 1 1 1

1.14 Preservar as especificidades da Educação 
Infantil na organização das redes escolares, 

garantindo o atendimento da criança de zero a 05 
(cinco) anos em estabelecimentos que atendam a 
parâmetros nacionais de qualidade, e a articulação 
com a etapa escolar seguinte, visando o ingresso 

do(a) aluno(a) de 06 (seis) anos de idade no Ensino 
Fundamental.

Índice de qualidade da educação 
infantil

Resultado

% de escolas 
com educação 

infantil 
avaliadas 

anualmente 
quanto à 

qualidade de 
atendimento.

100% 100% 100% 100%

 1.15 Articular a transição da Creche para o Pré-
Escolar e do Pré-Escolar com o Ensino Fundamental, 

promovendo momentos de diálogo entre os 
profissionais da educação (Assistente Técnico 

Pedagógico, Coordenadores e Diretores) e 
Professores envolvidos nas referidas etapas de 

ensino, a fim tornar menos traumática esta transição, 
assim como promover a preparação das crianças.

Índice de qualidade da educação 
infantil

ESFORÇO

% de escolas 
em que há 
articulação 

entre as 
etapas da 
Educação 

Básica para a 
transição dos 

alunos.

100% 100% 100% 100%
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Objetivo do Programa:
EDUCAÇÃO INFANTIL

Atender crianças de zero a cinco anos de idade, que estão tendo os primeiros contatos com a escola, integrando ensino e cuidados, funcionando como 
um complemento da educação familiar; Promover nos pequenos estudantes o desenvolvimento dos aspectos físico, motor, cognitivo, social e emocional, 

além de fomentar a exploração, as descobertas e a experimentação.

1.16 Fortalecer o acompanhamento e o 
monitoramento do acesso e da permanência das 
crianças na Educação Infantil, em especial dos 

beneficiários de programas de transferência de renda, 
em colaboração com as famílias e com os órgãos 
públicos de assistência social, saúde e proteção à 

infância.

Monitoramento do acesso e da 
permanência das crianças 
beneficiárias do PBF na 

Educação Infantil

ESFORÇO

Monitorar o 
acesso e a 

permanência 
das crianças 

na 
beneficiárias 
do PBF na 
Educação 

Infantil

100% 100% 100% 100%

 1.17 Estabelecer, em parceria com a Secretaria da 
Saúde e Assistência Social, levantamento de crianças 
com idade escolar na Educação Infantil, preservando 
o direito de opção da família em relação às crianças 

de até 03 (três) anos de idade.

Levantamento das crianças em 
idade escolar da Educação 

Infantil
ESFORÇO

Realizar 
levantamento 
das crianças 

de 0 a 5 anos, 
em parceria 

com a 
Secretaria de 

Saúde e a 
Secr. 

Assistência 
Social

1 1 1 1

1.18 Realizar e publicar, a cada ano, levantamento da 
demanda manifesta na Educação Infantil em Creches 
e Pré-Escolas, como forma de planejar e verificar o 

atendimento nesta etapa de Ensino.

Levantamento e publicação da 
demanda manifesta na 

Educação Infantil
Resultado

Levantar e 
publicar a 
demanda 

manifesta na 
Ed. Infantil

1 1 1 1
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Objetivo do Programa:
EDUCAÇÃO INFANTIL

Atender crianças de zero a cinco anos de idade, que estão tendo os primeiros contatos com a escola, integrando ensino e cuidados, funcionando como 
um complemento da educação familiar; Promover nos pequenos estudantes o desenvolvimento dos aspectos físico, motor, cognitivo, social e emocional, 

além de fomentar a exploração, as descobertas e a experimentação.

1.19 Assegurar o acesso à Educação Infantil em 
tempo integral, para todas as crianças de zero a 05 
(cinco) anos, conforme estabelecido nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.

Índice de atendimento na 
Educação Infantil

Resultado

% de alunos 
de Educação 

Infantil 
matriculados 

em tempo 
integral

9 10 11 12

1.20 Assegurar, durante a vigência deste plano, às 
instituições de Educação Infantil da Rede Municipal de 
Ensino, o fornecimento de materiais pedagógicos de 

qualidade, adequados às faixas etárias, e às 
necessidades do trabalho educacional.

Fornecimento de materiais 
pedagógicos adequados de 

qualidade
Resultado % Alunos 100 100 100 100

1.20 Assegurar, durante a vigência deste plano, às 
instituições de Educação Infantil da Rede Municipal de 
Ensino, o fornecimento de materiais pedagógicos de 

qualidade, adequados às faixas etárias, e às 
necessidades do trabalho educacional.

Oferta de uniformes escolares Resultado % Alunos 100 100 100 100

1.21 Implementar espaços lúdicos de interatividade 
considerando a diversidade étnica, de gênero e 

sociocultural, tais como: brinquedoteca, ludoteca, 
biblioteca infantil e parque infantil.

Implementação de espaços 
lúdicos

Resultado

% de escolas 
de Ed. Infantil 
com espaços 

lúdicos de 
interatividade

100% 100% 100% 100%

1.21 Implementar espaços lúdicos de interatividade 
considerando a diversidade étnica, de gênero e 

sociocultural, tais como: brinquedoteca, ludoteca, 
biblioteca infantil e parque infantil.

Oferta de cinema itinerante nas 
escolas e comunidades

ESFORÇO
Oferecer 
cinema 

itinerante
1 1 1 1

1.22 Criar Lei que trata do número de 
estudantes/professor por turma. 

Existência de lei que estabelece 
a relação nº de estudantes X 

professor
ESFORÇO Unidade 1
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Objetivo do Programa:
EDUCAÇÃO INFANTIL

Atender crianças de zero a cinco anos de idade, que estão tendo os primeiros contatos com a escola, integrando ensino e cuidados, funcionando como 
um complemento da educação familiar; Promover nos pequenos estudantes o desenvolvimento dos aspectos físico, motor, cognitivo, social e emocional, 

além de fomentar a exploração, as descobertas e a experimentação.

1.24 Autorizar, a partir da aprovação deste plano, 
somente a construção de novas instituições de 

Educação Infantil que obedeçam aos padrões de 
infraestrutura estabelecidos na Legislação em vigor. 

Índice de qualidade de 
construção das escolas de 

educação infantil
ESFORÇO

Autorizar 
apenas a 

constução de 
escolas de 
Educação 
Infantil que 

atendam aos 
padrões 

mínimos de 
infratestrutura 
estabelecidos 
na legislação 

em vigor.

100% 100% 100% 100%

1.25 Elaborar até o 2º (segundo) ano de vigência 
deste plano, a Proposta Curricular da Rede Municipal 

de Ensino, assegurando o desenvolvimento das  
linguagens e respeitando os valores culturais e 

artísticos nesta etapa de ensino.

Adesão à Proposta Curricultar 
do Território Catarinense 

ESFORÇO

Aderir à 
Proposta 

Curricular do 
Terriório 

Catarinense

100% - - -


