PLANO DE AÇÃO TEMÁTICAS PRIORITÁRIAS MPPI

ANO: 2017
TEMÁTICA: EDUCAÇÃO
ALINHAMENTO ESTRATÉGICO:PROMOVER A GARANTIA DA CIDADANIA PLENA
AÇÕES
(iniciativas)

OBJETIVO
(para que)

MEDIDAS
ADOTADAS
(como fazer)

PRAZO
(quando fazer)

RESPONSÁVEL
(quem faz)

Promover
Diminuição da Parcerias com as Durante todo o ano
palestras
e violência nas redes estadual e
capacitações nas escolas;
municipais
de
redes de ensino
ensino;
sobre como lidar
com a violência
escolar (Projeto
Queremos Paz)

Coordenadora
Caodec
Promotores
Justiça

Criar
e Regularização
disponibilizar
das redes de
instrumentos
ensino
eficientes
de
apoio aos órgãos
de execução e de
assessoramento a
fim de possibilitar
a
regularização
das
redes
de
ensino perante os
órgãos
de
normatização
(Conselhos)
–

Coordenadora
Caodec
Promotores
Justiça

Implementação
do Durante todo o ano
Projeto Escola Legal;
Parceria
com
o
Conselho Estadual
de Educação;
Envio de modelos de
Portarias,
Recomendações,
Tacs e Acps aos
órgãos de execução;
Mobilização

da

META
(quanto
deve ser
atendido)

10%
dos
e municípios
de do
Estado
atendidos e
50% da rede
estadual de
ensino

e 90%
de

das
esc
ola
s
reg
ula
riz
ad
as

INDICADOR
(meio de verificação)
Número de municípios
atendidos e número de
escolas da rede estadual
atendidas

Numero de municípios
com as redes de ensino
regularizadas perante o
CEEPI;
Numero de escolas
regularizadas perante os
órgãos
de
normatização.

Projeto
Legal

Escola

mídia
sobre
questão;

a

Esclarecimento
da
sociedade sobre a
importância
da
questão;
Assessorar os
Promotores de
Justiça com
atribuição na área
da Educação na
implantação e
execução do
Projeto MPEduc.

Garantir
defesa
direito
educação

a Intermediar a
Durante todo o ano.
do implantação e
à execução do Projeto
MPEduc entre os
promotores de justiça
dos diversos
municípios do PI e o
Ministério Público
Federal.

Coordenadora
Caodec.

Prestar
Número
de
auxílio
a atendimentos de apoio
100%
dos aos órgãos de execução.
promotores
que
estão
executando o
projeto.

Equipe Caodec.

Pelo menos Número de municípios
20%
dos fiscalizados.
municípios
fiscalizados.

Acompanhar as
vistorias nas escolas
em conjunto com o
promotor titular.
Participar das
audiências públicas
previstas no Projeto
MPEduc nos
diversos municípios
do Estado.
Aperfeiçoar
o
sistema
de
fiscalização
do
transporte escolar

Proporcionar
maior
eficiência
e
qualidade na

Elaboração
de Ate o final do ano.
cartilha sobre o tema:
fiscalização
do
transporte escolar.

público no
Estado do Piauí.

oferta
serviço.

do
Assinar termo de
cooperação
com
Detran
para
fiscalização
do
transporte escolar.
Envio de modelos de
peças para atuação
dos promotores na
área da defesa de um
transporte
escolar
universal
e
de
qualidade.

Combater
Evasão
Escolar

Educação
Especial‐
Acompanhar o

a Diminuir
a Acompanhar
no Durante todo o ano.
evasão escolar Piauí as políticas
no ano de 2017 adotadas
pelas
Secretarias
Municipais
de Educação e a
Secretaria de Estado
da Educação no
combate à Evasão
Escolar de modo a
subsidiar a atuação
dos
órgãos
de
execução em todo o
Estado.
Evitar
violação de
direitos

a Acompanhar a
implementação das
diretrizes da

Durante todo o ano.

Coordenadora
Caodec

Diminuição
em
pelo
menos 20%
da
evasão
escolar

Acompanhamento do
atendimento da
demanda recepcionada
por tabelamento.

Coordenadora
Caodec

Atendimento
da demanda
recepcionada

Acompanhamento do
atendimento da
demanda

ofertamento da
educação especial
sob a modalidade
educação
inclusiva
concebida a partir
do Dec.
6571/2008
e Res. 04/2009 ‐
CNE.

educacionais
dos alunos
com
deficiência;

Res. 04/2009 ‐ CNE,
nas redes municipal e
estadual de ensino,
de modo a subsidiar
a atuação dos órgãos
de execução em todo
o Estado.
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em 2017.

recepcionada por
tabelamento.

