
PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO 
 
Meta 3 - Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para a população de 15 
(quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência do 
PEE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por 
cento). 
 
 
Estratégias 
 
3.1. Estimular a flexibilização dos tempos e espaços escolares, de modo a 
permitir a construção de currículos e itinerários formativos que melhor 
respondam à heterogeneidade e à pluralidade das condições, interesses e 
aspirações dos estudantes, assegurando o desenvolvimento pleno dos 
educandos e a formação comum como direitos, conforme o artigo 205 
da Constituição Federal e o artigo 22 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional - LDB. 
3.2. Fomentar no ensino médio, em todas as suas modalidades, o 
desenvolvimento integrado, multi e interdisciplinar dos componentes curriculares 
obrigatórios e eletivos, articulados nas dimensões trabalho, ciência, tecnologia, 
cultura, esporte e pesquisa, como eixo articulador das áreas do conhecimento 
indicadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, 
garantindo a correspondente formação continuada dos professores. 
3.3. Aprimorar as avaliações da educação básica no Estado - SARESP, a fim de 
que se tornem recursos pedagógicos efetivos, transformando os resultados das 
avaliações em instrumentos de gestão pedagógica do currículo. 
3.4. Garantir a oferta pública e a qualidade do ensino médio noturno, em suas 
diferentes modalidades, a todos os jovens e adultos, inclusive com a garantia da 
oferta de alimentação escolar. 
3.5. Garantir políticas públicas e iniciativas direcionadas ao ensino médio da 
população do campo, indígena e quilombola. 
3.6. Garantir, como apoio ao desenvolvimento do currículo, disponibilização de 
materiais didáticos, espaços e instalações às escolas públicas de ensino médio. 
3.7. Diminuir as taxas de abandono e evasão, pela adoção de estratégias 
pedagógicas, formação de professores, melhoria da infraestrutura escolar e 
garantia da oferta da alimentação escolar. 
3.8. Redimensionar a oferta do ensino médio nos turnos diurno e noturno, 
atendendo às necessidades específicas dos alunos.  
3.9. Implementar políticas de prevenção à evasão motivada por qualquer forma 
de preconceito e discriminação. 
3.10. Estabelecer programa de formação inicial e continuada de professores 
para atuação nas áreas de conhecimento com carência de recursos humanos 
habilitados. 
3.11. Estabelecer mecanismos de recuperação das escolas que apresentarem 
avaliação negativa no SARESP. 
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