
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 
apresenta as propostas dos candidatos à prefeitura da cidade de 

Goiânia no segundo turno das eleições de 2016 
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Vanderlan 40 
 
Confira o programa completo do candidato no site do Supremo Tribunal Eleitoral: 
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2016/2/93734/90000011360/pr
opostas  
 

A educação é base de sustentação e desenvolvimento de uma sociedade.  
Pensando assim, o nosso compromisso é desenvolver políticas de educação que a            

tornem acessível a toda a população. É pela educação que se aumentam as             
oportunidades do cidadão e o seu desenvolvimento como ser humano. Para que            
possamos promover uma educação de qualidade é que iremos fortalecer a educação            
básica, transformando-a no primeiro mecanismo de ascensão social. 

A educação permite o desenvolvimento de toda uma família e suas gerações. As             
nossas políticas de educação visam a universalizar o acesso à educação em Goiânia,             
promovendo um celeiro de enormes oportunidades para os nossos jovens. 
Neste sentido, compreendemos que a educação de qualidade passa pelo direito ao            
acesso à escolarização na Educação Infantil. É nossa meta universalizar o atendimento            
às crianças, bem como atender a atual demanda reprimida. 

Aperfeiçoaremos o atendimento no ensino fundamental (1o ao 5o ano) e suas            
modalidades – Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos (EJA). E para             
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elevarmos o padrão de qualidade educacional em Goiânia, continuaremos investindo em           
reformas, ampliações de escolas e adquirindo material didático compatível com a faixa            
etária das crianças. Também será oferecida excelente alimentação escolar, bem como           
investimentos na formação e na valorização dos profissionais da educação. 
 
Propostas: 
 
22. Todo o orçamento da educação será gerido e as prioridades definidas por             
profissionais da própria área; 
23.Construir, reformar, readequar e equipar as escolas municipais para promover uma           
educação de qualidade; 
24. Ampliar as parcerias com entidades filantrópicas, creches e pré-escolas da iniciativa            
privada, devidamente conveniadas, para atender demanda da educação infantil         
municipal; 
25.Estimular a educação fiscal cidadã no ensino básico; 
26.Construção, reforma e adequação de CMEIs; 
27.Desenvolver e implantar o projeto CMEI nas Férias, de modo que o atendimento 
seja normal nos meses de férias; 
28.Implantar o projeto Família na Escola para atender as mães e pais que desejam              
estudar no EJA (período noturno), mas não têm com quem deixar seus filhos. A              
prefeitura disponibilizará cuidadores e atividades para as crianças enquanto seus pais           
estiverem na sala de aula; 
29.Implantar nas unidades escolares a frequência por biometria; 
30.Implantar o projeto do aluno em tempo integral na escola; 
31.Mobilizar e efetivar uma política de educação de jovens e adultos (EJA) que gere um               
aumento na taxa de alfabetização; 
32.Viabilizar atendimento oftalmológico aos alunos matriculados no Ciclo I e na           
Educação de Adolescentes Jovens e Adultos – EJA; 
33.Firmar parcerias com o Sistema “S” para promover e fomentar a qualificação            
profissional dos jovens e adultos para o aperfeiçoamento profissional; 
34.Valorizar e fomentar a carreira dos profissionais da educação por meio do plano de              
carreira; 
35.Assegurar o acesso e a permanência na educação especializada aos educandos com            
necessidades educacionais especiais; 
36.Implantar o programa de atividade motora adaptada (Proama), com aulas de           
educação física para alunos portadores de necessidades especiais; 
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Iris Rezende PMDB 



 
Confira o programa completo do candidato no site do Supremo Tribunal Eleitoral: 
http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2016/2/93734/90000014463/pr
opostas  
 

Educação e Cultura 
 

Todos os Estados que vem apresentando crescimento no desde meados do           
Século passado, foram àqueles que tiveram a Educação como principal foco de            
investimento. 
Países como o Japão, a Índia, a Alemanha, a África do Sul, são exemplos de como a única                  
saída em longo prazo, contudo, permanente, para o crescimento de uma nação é através              
de investimentos na área da educação. 

Unidades que compõem federações não têm diferença da totalidade do Estado!           
Se houver investimento na educação, o ente político federado, seja ele estado ou             
município, atuando dentre as suas competências constitucionais educacionais,        
erigir-se-á diante dos demais, propiciando o crescimento do Brasil e melhora da            
qualidade de vida e de empregabilidade de seus cidadãos. 

A Educação para o Governo do Município de Goiânia será prioritária, haja vista             
que atualmente encontra-se em situação precária. Investimentos em educação minimiza          
gastos com segurança pública, em planos de longo prazo. 
Serão programas estratégicos para educação e cultura no Governo Municipal, gestão           
2017-2020: 
 
Educação 

● Promover estudos para valorização dos Profissionais da Educação. 
● Ampliar a oferta do número de vagas em educação integral e educação infantil. 
● Investir na melhoria da estrutura física e ampliação da Rede Municipal de            

educação. 
● Ampliar o número de CMEIs existentes buscando sanar o déficit na educação            

infantil. 
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