PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL
PLANO DE AÇÃO
EIXO: GESTÂO

Objetivo

Meta

Execução da Meta
Cronograma
Responsável

Fortalecer a parceria entre SEAP e instituições parceiras
para o desenvolvimento de ações educacionais

Formalização de Termo de Cooperação Técnica entre SEAP e
SEC do Estado para a efetivação de políticas públicas de
educação básica para privados de liberdade, no âmbito do
Sistema Prisional da Bahia.

2015

SEC e SEAP

Estabelecimento e formalização de Termos de Cooperação
Técnica entre SEAP e Secretarias Municipais de Educação, com
intermediação da Secretaria de Educação do Estado para a
efetivação de políticas públicas de educação básica para privados
de liberdade, no âmbito do Sistema Prisional da Bahia.

2015

SEC, SEAP e
Secretarias
Municipais de
Educação

Formalização e/ou renovação de convênios com instituições
diversas para desenvolvimento de ações de educação não formal
e qualificação profissional.
Garantir a oferta da Educação Básica, na modalidade EJA
para privados de liberdade.

Implementação das Resoluções dos Conselhos Nacional e
Estadual que estabelecem diretrizes da EJA para privados de
liberdade em 100% das Unidades Prisionais que desenvolvem
educação básica.

2015 e 2016

SEC, NRE,
Escolas
Estaduais e
Municipais

Qualificar dados e informações referentes a trajetória escolar
do educando privado de liberdade.

Ampliação e aprimoramento do registro de dados e informações,
estabelecendo o fluxo de informações entre sistemas já
existentes.
Estabelecimento e padronização de regras e procedimentos de
rotina da educação em Unidades Prisionais.

A partir de 2015

SEC

2016

SEAP, SEC e
Unidades
Prisionais

Normatizar a rotina da Educação em Unidades Prisionais

PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL
PLANO DE AÇÃO
EIXO: FINANCIAMENTO
Objetivo

Meta

Cronograma

Responsável

Garantir recursos financeiros para execução das metas
estabelecidas neste Plano, permitindo a o desenvolvimento
das ações decorrentes das mesmas.

Inserção e execução de ações educacionais no Plano de Ações
Articulada – PAR.

2015-2016

SEC e SEAP

Captação de recursos financeiros para ampliar e qualificar a
oferta de Educação Básica, no que se refere à espaços físicos
adequados às necessidades educacionais dos educandos
privados de liberdade e à aquisição de equipamentos e
mobiliários.

2015- 2018

SEC e SEAP

Realização de pacto para obtenção de recursos financeiros
federais, estaduais e municipais para a ampliação do acervo
bibliográfico para as Unidades Penais.

2015-2016

SEAP

Captação de recursos para desenvolver e/ou inserção em
Programas de formação continuada dos profissionais que atuam
na educação em Unidades Prisionais.

2015-2016

SEC

Criação de mecanismos e ações de controle social para
monitoramento e avaliação da execução do Plano de Educação
no Sistema Prisional.

A partir de 2016

Comissão a ser
criada.

Promover o controle social da educação no Sistema
Prisional da Bahia.

Execução da Meta

PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL
PLANO DE AÇÃO
EIXO: EDUCAÇÃO FORMAL
Objetivo

Garantir a oferta de Educação Básica, na modalidade de
EJA, aos privados de liberdade nas Unidades Prisionais da
Bahia.

Meta

Execução da Meta
Cronograma

Responsável

2015-2016

SEC, NRE,
Escolas
Estaduais e
Municipais e
Unidades
Prisionais

Ampliação do número de agentes penitenciários para garantir a
frequência dos internos às aulas.

2015-2016

SEAP

Garantia da contratação de Pedagogos para a coordenação
pedagógica nas Unidades Prisionais.

2015-2016

SEAP

Promoção de formação para os profissionais da educação no
Sistema Prisional.

2015-2016

SEAP

Ampliar em 36% a oferta de Educação Básica, em nível
fundamental e médio, na modalidade de EJA.
Melhoria e estruturação (mobiliário, equipamento) dos espaços
físicos para o funcionamento das turmas de Educação Básica.
Elaboração ou inclusão no Projeto Político Pedagógico - PPP da
Unidade Escolar de Vinculação a oferta de Educação Básica, na
modalidade EJA para privados de liberdade.

Ampliar a oferta educacional nas Unidades Prisionais,
através de adesão à Programas do Governo Federal e
estabelecimento de parcerias com Instituições de Ensino
Superior – IES Federais e Estaduais

Realização de estudos e elaboração de Proposta para
desenvolvimento de cursos de nível superior, na modalidade a
distância.

A partir de
2016

SEC e SEAP

Implantar cursos
Tecnológica

A partir de
2016

SEC e SEAP

integrados

à

Educação

Profissional

e

PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL
PLANO DE AÇÃO
EIXO: EDUCAÇÃO NÃO FORMAL E DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Objetivo

Implantar e Implementar cursos
educacionais nas diversas áreas.

Meta

e

outras

atividades

Execução das Metas
Cronograma

Responsável

Celebração de convênios com instituições diversas

2015-2016

SEAP

Promoção de parcerias com instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos para o
desenvolvimento de atividades educacionais inerentes aos
objetivos dessas instituições.

2015-2016

SEAP

Realização de campanhas educativas com periodicidade regular
de combate às DST/AIDS.

2015-2016

SEAP e
Unidades
Prisionais.

A partir de
2016

SEC e SEAP

Realização de campanhas educativas com periodicidade regular
quanto ao uso das drogas.

Promover o acesso e utilização de tecnologias da
informação e comunicação como ferramentas educacionais.

Oferta de curso de formação tecnológica e digital para atender
professores, agentes e internos.

PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL
PLANO DE AÇÃO
EIXO: FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS
Objetivo

Garantir a formação continuada aos profissionais da
educação

Meta

Execução das Metas
Cronograma
Anual

Responsável
SEC

Anual, a partir
de 2016

SEC e SEAP

A partir de
2015

SEC E SEAP

Estabelecer parceria com as IES para desenvolvimento e
divulgação de pesquisas.

A partir de
2016

SEC e SEAP

Monitoramento e acompanhamento dos processos de formação
previstos no PDE interativo.

2015-2016

SEC

Participação de profissionais da educação no Sistema Prisional
no Encontro Estadual de Educação de Jovens e Adultos.

Realização de Seminário Estadual de Educação no Sistema
Prisional com a participação de profissionais da educação e da
execução penal.
Oferta, divulgação e/ou participação em atividades de formação
promovidas por Instituições parceiras.

PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL
PLANO DE AÇÃO
EIXO: ATENDIMENTO À DIVERSIDADE E INCLUSÃO
Objetivo

Garantir o acesso nos espaços educativos aos privados de
liberdade

Meta

Execução da Meta
Cronograma

Responsável

Atendimento aos educandos com necessidades educacionais
especiais, através da promoção de adaptações arquitetônicas,
aquisição de tecnologias assistivas e mobiliários adaptados.

A partir de
2016

SEC

Participação de profissionais da educação no Sistema Prisional
em formação continuada promovida pela Coordenação de
Educação Especial da Secretaria de Educação do Estado e/ou
Instituição de Ensino Superior.

A partir de
2015

SEC e IES

Inserção no currículo e no Projeto Político Pedagógico (PPP) de
temas relacionados à diversidade e à inclusão social.

2015

SEC, NRE,
Escolas
Estaduais e
Municipais e
Unidades
Prisionais

Inserção no currículo e no Projeto Político Pedagógico (PPP) as
temáticas de História e Cultura Africana, Afro-Brasileira e
Indígena, em cumprimento às Leis Federais N.º 10.639/2003 e
N.º 11.645/2008.

PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL
PLANO DE AÇÃO
EIXO: CERTIFICAÇÃO
Objetivo

Meta

Garantir a participação dos privados de liberdade nos
exames estaduais de EJA, através das Comissões
Permanentes de Avaliação - CPA

Ampliação da participação dos privados de liberdade nos
exames estaduais.

Execução da Meta
Cronograma

Responsável

2015-2016

SEC, CPA e
Unidades
Prisionais

MEC/INEP,
SEC, SEAP,
CPA e
Unidades
Prisionais
MEC/INEP,
SEC, SEAP,
CPA e
Unidades
Prisionais

Divulgação do objetivo, estrutura e organização da CPA para as
Unidades Prisionais, bem como o seu papel de Unidade
Certificadora do ENCCEJA e do ENEM.
Elaboração e divulgação de cronograma especifico de inscrição
e aplicação das avaliações.
Ampliar o acesso ao Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos Privados de Liberdade –
ENCCEJA/PPL.

Monitoramento da divulgação, inscrição e participação das
pessoas privadas de liberdade no Exame Nacional
ENCCEJA/PPL

Anual

Ampliar o acesso ao Exame Nacional do Ensino Médio para
Pessoas Privadas de Liberdade – ENEM/PPL.

Monitoramento da divulgação, inscrição e participação das
pessoas privadas de liberdade no Exame Nacional ENEM/PPL.

Anual

PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL
PLANO DE AÇÃO
EIXO: INFRAESTRUTURA
Objetivo

Garantir espaços físicos escolares adequados às
necessidades educacionais da população carcerária do
Sistema Prisional do Estado.

Meta

Execução da Meta
Cronograma

Responsável

Adequação e melhoria da estrutura física dos espaços escolares.

2015- 2018

SEAP

Fornecimento de equipamentos e mobiliários para adequar os
espaços educacionais das prisões.

2015- 2018

SEC e SEAP

Fortalecimento das parcerias com a união (PAR) para aquisição
de material de apoio pedagógico, construção e ampliação de
espaços educacionais nas prisões.

2015-2018

SEAP e
DEPEN

Construção, recuperação e ampliação de espaços próprios para a
prática de esportes.

2015-2018

SEAP e
DEPEN

Construção recuperação e ampliação de espaços próprios para a
instalação de bibliotecas.

2015-2018

SEAP e
DEPEN

Construção, ampliação e recuperação dos espaços educacionais
no Sistema Prisional, de acordo com a legislação vigente, para
oferecer condições de acessibilidade a todos os educandos com
necessidades educacionais especiais.

2015-2018

SEAP e
DEPEN

Aquisição de tecnologias assistivas e mobiliários adaptados para
atender os educandos com necessidades educacionais especiais.

2015-2016

SEC e SEAP

PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL
PLANO DE AÇÃO
EIXO: MATERIAL DIDÁTICO
Objetivo

Meta

Execução da Meta
Cronograma

Ampliar a quantidade, variedade e qualidade do material
didático-pedagógico e artístico destinado à educação das
pessoas em privação de liberdade

Responsável

Garantia da aquisição de livros, paradidáticos, técnicos e
literários, no formato impresso ou audiolivro, para composição de
acervo das bibliotecas no Sistema Prisional.

A partir de 2016

SEC e SEAP

Reprodução, através de fotocópias, de material didático com
temas e conteúdos adequados a demanda educacional no
espaço prisional e atendendo ao perfil dos educandos e ao
currículo proposto para a EJA/PPL.

2015 e 2016

SEC e SEAP

Participação da escolha do Livro do Programa Nacional do Livro
Didático – PNLD/EJA, considerando a adequação à demanda
educacional no espaço prisional.

2017

MEC, SEC,
NRE, Escolas
Estaduais e
Municipais e
Unidades
Prisionais

PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL
PLANO DE AÇÃO
EIXO: REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO
Objetivo

Meta

Execução da Meta
Cronograma

Responsável

Garantir a implementação da Lei Federal n.º 12.433/2011,
que dispõe sobre a remição de parte do tempo de execução
da pena por estudo ou por trabalho.”.

Elaboração de Instrução Normativa Conjunta estabelecendo
critérios e rotinas para implementação da Lei n.º 12.433/2011.

A partir de 2015

SEAP, SEC e
Vara de
Execução
Penal

Ampliação e aprimoramento do registro de dados e
informações, estabelecendo o fluxo entre sistemas já
existentes.

A partir de 2015

SEC e SEAP

Adequação do Sistema de Gestão para emissão de relatórios
automatizados com cálculos para Remição da Pena pelo
Estudo.

A partir de 2015

SEC e SEAP

PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL
PLANO DE AÇÃO
EIXO: ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS
Objetivo

Atender às crianças que estão nos estabelecimentos penais,
em razão da privação de liberdade da mãe.

Meta

Execução da Meta
Cronograma

Responsável

Implantação de projetos e programas de caráter sócio
pedagógicos que possibilitem a ampliação dos laços familiares
e as interações sociais das crianças que estão nos
estabelecimento penais

2015-2016

SEAP e
Unidade
Prisional

Articulação de ações de atendimento à criança para
desenvolvimento de programas suplementares de material
pedagógico, alimentação e assistência à saúde, em regime de
colaboração entre a União, Estado e Município e com outras
instituições parceiras.

2015-2016

SEAP,
Unidade
Prisional e
Instituições
Parceiras

