PRAZOS

INTERMEDIÁRIOS

DO

PLANO

NACIONAL

DE

EDUCAÇÃO

A Lei nº 13.005/14, que aprovou o Plano Nacional de Educação-PNE,
para o decênio 2014-2024, estabelece em seu art. 3º que as metas
previstas em seu Anexo serão cumpridas no prazo de vigência do PNE,
desde que não haja prazo inferior definido para metas e estratégias
específicas.

O cumprimento das metas do PNE é importante na garantia da
efetividade do direito a educação e principalmente no incremento da
qualidade do ensino público no Brasil.

Há importantes metas previstas para os anos de 2.015. Dentre elas,
destaca-se a elaboração e aprovação do Plano Plurianual 2016/2019,
o qual deverá contemplar previsão orçamentária para o cumprimento de
diversas outras metas do PNE, e também a implantação dos Planos
Municipais de Educação.

Para o ano de 2.016, destaca-se a necessidade de aprovação de leis
específicas disciplinando a gestão democrática na educação pública,
a universalização de pré-escola para crianças de 4 e 5 anos, a
universalização do ensino médio para a população de 15 a 17 anos,
universalização do acesso a educação inclusiva, existência de planos
de carreira para profissionais da educação e estruturação das carreiras
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de modo que 90% dos profissionais do magistério sejam titulares de
cargos de provimento efetivo.

Como o PNE foi sancionado em 25 de junho de 2014, os comandos
referentes aos anos decorridos que não determinam a data são assumidos
como finalizando em 25 de junho de cada ano. Desta forma, o prazo
referente, por exemplo, ao quinto ano de vigência do PNE, esgota-se em
junho de 2019, e assim por diante.

As metas previstas para os anos de 2.015 e 2.016 seguem
resumidaspara seu acompanhamento pelos Promotores de Justiça com
atribuição na área de infância e juventude e educação.
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