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TAÇÃOAPRESENTAÇÃO 

 

           Desde 2014 o Brasil vem passando por uma revolução na sua educação. Isso se 

deve a um grande movimento nacional que garantiu a elaboração do Plano Nacional de 

Educação (PNE) que oportunizou, após inúmeras discussões realizadas em 

conferências Nacional, Interestaduais e Municipais, a elaboração dos demais Planos 

Estaduais de Educação e dos Planos Municipais de Educação, todos em consonância 

com as metas estabelecidas no PNE, com o propósito de garantir direitos 

constitucionais aos cidadãos brasileiros.  

 Dito isso, pode se afirmar que os PEE’s e PME’s foram elaborados e 

sancionados, em cada território brasileiro, em uma ação inédita no Brasil, a qual teve 

uma ampla participação social, em um processo que envolveu dirigentes e gestores, 

profissionais, estudantes, famílias e toda a sociedade em torno de prioridades expressas 

para além de planos de governo. 

 Vale ressaltar que após a execução anual das estratégias definidas nos Planos, 

cada ente federado precisa elaborar um relatório que deve significar uma oportunidade 

de melhorar a qualidade técnica do diagnóstico, de ampliar a participação social e de 

qualificar ano a ano a execução das metas. Essa etapa deve ser entendida como um 

exercício contínuo de aproximação da gestão ao desejo da sociedade, em um trabalho 

coletivo e democrático, em que o estudante é o grande beneficiado. 

 Embora tenhamos assegurado as 20 metas da educação municipal, o desafio 

ainda é imenso, garantir a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da educação 

municipal é uma responsabilidade que requer grandes esforços dos agentes envolvidos 

na educação municipal. Esse é apenas o começo de um trabalho que vai precisar ser 

revisto e analisado todos os anos, afinal educação é processo e como tal esta sempre em 

movimento. 

 A Secretaria Municipal de Educação entende que o monitoramento e 

adequação do Plano Municipal de Educação é um ato contínuo de observação, pelo 

qual são tornadas públicas as informações a respeito do progresso que vai sendo feito 

para alcance das metas definidas. Portanto, a SEMED apresenta o Relatório do 1° ciclo 

de monitoramento das metas do PME – biênio 2016-2017, dando sequência às 

atividades previstas para os ciclos de monitoramento do Plano Municipal de Educação 

(PME).  

 Esclarecemos que as informações mais atualizadas foram extraídas das 
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seguintes fontes: censo da Educação Básica, de 2015; Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (Saeb) e Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), de 

2013;; Censo Demográfico, de 2010; Pesquisa de Informações Básicas Municipais – 

Munic/IBGE, de 2014.  
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INTRODUÇÃO 

   

 De acordo com a definição da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), o monitoramento é “um processo contínuo de 

coleta de informações que utiliza indicadores previamente definidos com a finalidade 

de fornecer informações sobre o progresso e o alcance dos objetivos. Para Garcia 

(2001, p. 29), o monitoramento é “um processo sistemático e contínuo que, produzindo 

informações sintéticas e em tempo eficaz, permite a rápida avaliação situacional e a 

intervenção oportuna que confirma ou corrige as ações monitoradas”. 

 O monitoramento constitui-se em um instrumento para assegurar a interação 

entre o planejamento e a execução, possibilitando a correção de desvios e a 

retroalimentação permanente de todo o processo de planejamento, de acordo com a 

experiência vivenciada com a execução do plano. Auxilia a manter o trabalho em sua 

linha geral e possibilita ao gerenciamento identificar quando o previsto não está sendo 

executado. Se utilizado corretamente, torna-se uma ferramenta inestimável para um 

bom gerenciamento e fornece uma base de avaliação muito útil. Habilita saber se os 

recursos estão sendo bem utilizados e se serão suficientes para o que está sendo feito e, 

ainda, se a capacidade de trabalho é suficiente e apropriada. 

     Assim, o monitoramento se diferencia qualitativamente de um simples 

acompanhamento, pois além de documentar sistematicamente o processo de 

implantação do plano, identifica os desvios na execução das atividades propostas, 

fornecendo as ferramentas para a avaliação. 

 Plano Nacional de Educação (PNE) foi finalmente elaborado e aprovado, em 

2014, depois de muitos debates, sobretudo, aqueles ocorridos nas etapas da 

Conferência Nacional de Educação (Conae) de 2010. Logo após ser sancionado, 

através da Lei Nº 13.005/2014, o MEC criou uma rede de assistência técnica que ficou 

responsável por orientar os Estados e municípios na elaboração dos seus Planos. Em 

junhoo de 2015, o município de Colônia do Piauí - PI elaborou e aprovou seu PME, 

através da Lei Nº 106/2015. 

 A função do PME é articular as políticas públicas e investimentos na educação 

e também integrar a educação municipal no Sistema Nacional de Educação (a ser 

instituído), e assim reforça a necessidade de ampliação de direitos constitucionalmente 

adquiridos. Além disso, é dever dos entes federados contribuir para a execução do  
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PNE. 

 Ciente de que a elaboração e aprovação do PME foi apenas o início do 

trabalho, tendo em vista que novos desafios a serem superados sempre surgem, bem 

como as metas nacionais e estaduais são concretizadas nos municípios, a Secretaria 

Municipal de Educação do município de Colônia do Piauí - PI (SEMED), envidou 

esforços, no sentido de executar as estratégias previstas, com a finalidade de alcançar 

as metas planeadas no seu PME. 

 Em 2016, conforme previsto na Lei Nº 106/2015 de 23 de junho de 2015, que 

aprovou o PME, deu-se início ao monitoramento da execução do Plano, contudo, 

ressalta-se que o processo de monitoramento realizado, não é visto apenas uma 

exigência legal, mas, sobretudo, uma ferramenta de melhoria  na compreensão daquilo 

que consideramos ser um objetivo; a melhoria da educação pública, uma vez que a 

execução e acompanhamento sistemático do PME requerem esforço político, financeiro 

e tomada  de decisões. É antes de qualquer coisa o alargamento de direitos e garantia de 

que os esforços serão direcionados de maneira a garantir os direitos constitucionais de 

acesso a uma educação de qualidade. 

 O município de Colônia do Piauí - PI defende a ideia da construção de um 

trabalho de monitoramento com a participação ativa e coletiva dos sujeitos em direção 

a uma educação de qualidade para nossos munícipes, daí se deu a elaboração conjunta 

desse documento que dará subsídios para a etapa de avaliação do nosso PME. 

 Dito isso, o documento objetiva apresentar mais uma etapa do contínuo 

processo de aperfeiçoamento das atividades de monitoramento do PME 2015-2025 e 

fomentar o debate acerca das melhores medidas e estratégias para o efetivo 

acompanhamento dos resultados do Plano. O presente Relatório não pretende ser uma 

versão acabada dos indicadores considerados no escopo do monitoramento, mas 

contribuir para a criação de um sistema de monitoramento e avaliação do Plano. 
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1. ORGANIZAÇÃO E METODOLOGIA DO MONITORAMENTO: 

De acordo com os propósitos que delineiam o processo de monitoramento, 

entende-se que essa etapa é de extremamente importante para que o PME tenha 

movimento e se efetive de forma eficiente e eficaz. Nessa perspectiva, o município de 

Colônia do Piauí defende a ideia de que o monitoramento se torne um ato contínuo de 

observação, pelo qual são tornadas públicas as informações a respeito do progresso que 

vai sendo feito para o alcance das metas previamente definidas, além de subsidiar a 

avaliação periódica que aponta os avanços e estagnações, possibilitando assim, refazer 

o percurso a fim de buscar garantir a execução das estratégias, e consequentemente, o 

alcance das metas. 

 Partindo dessa premissa, o MEC sugere, no Caderno de Orientações, a 

realização do monitoramento em três etapas, contempladas em um instrumental, 

denominado Ficha de Monitoramento e Avaliação do PME, as quais pautaram a 

elaboração do presente documento.  A seguir apresentaremos cada uma das etapas que 

percorremos para garantir o monitoramento do PME de Colônia do Piauí - PI. 

 

• ETAPA 3: MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS METAS E 

ESTRATÉGIAS 

Esta etapa é o monitoramento propriamente dito, afinal, a sociedade necessita 

saber se as metas estão sendo trabalhadas/atingidas. É o momento em que foi 

necessária à coleta de dados para a construção de indicadores para os dois primeiros 

anos de vigência, haja vista a importância desses indicadores como instrumento 

indispensável. Esses indicadores serão apresentados na Parte C da ficha de 

monitoramento. 

Ainda nesta etapa, a equipe técnica elaborou o presente relatório (preliminar), o 

qual foi encaminhado à Secretaria Municipal de Educação e à Comissão Coordenadora, 

que o analisou e aprovou. 

 

• ETAPA 1: ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 A primeira etapa do processo de monitoramento do PME foi a organização do 

trabalho. Em oportuno, foram constituídas, através da Portaria Nº 052/2017, a Equipe 

Técnica composta por técnicos das Secretarias Municipal de Educação, responsáveis 
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pela coleta, sistematização, análise dos dados e elaboração do Relatório de 

Monitoramento Preliminar; a Comissão Coordenadora, composta por representantes 

das instâncias relacionadas na lei de aprovação do Plano municipal, responsáveis por 

validar o Relatório, através de consulta pública, sistematizando as contribuições da 

sociedade. Este trabalho oferecerá elementos para uma avaliação processual do PME, a 

ser consolidada em relatórios periódicos que serão discutidos em reuniões temáticas 

com uma maior participação social. 

 Em seguida, a Equipe Técnica preencheu a parte A da Ficha de 

Monitoramento (anexo I), observando a existência de inconsistências e, por 

conseguinte, a necessidade ou não de elaboração de Notas Técnicas. 

 

• ETAPA 2: ESTUDO DO PLANO  

 A segunda etapa, também de competência da equipe técnica, ocorreu a 

princípio, com releitura e estudo do Plano, com o objetivo de relacionar todas as metas 

mensuráveis e estratégias correlatas de forma cronológica, possibilitando uma melhor 

visualização, consulta e controle dos processos de execução, bem como, a identificação 

em dispositivos orçamentários, de rubricas definidas para a execução das estratégias. 

Neste momento, a referida equipe utilizou a parte B da Ficha de Monitoramento (anexo 

II). 

 Ressalta-se que a organização cronológica é importante porque o processo de 

monitoramento e avaliação deverá gerar subsídios a elaboração dos instrumentos de 

planejamento orçamentário a serem executados em anos vindouros, contemplando as 

metas do PME. 

 Assim, sendo, acredita-se que a segunda parte da etapa de monitoramento 

facilitará a definição dos instrumentos de planejamento do município que deverão se 

vincular ao PME: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei 

Orçamentária Anual (LOA), Plano de Ações Articuladas, entre outros.  

 

• ETAPA 3: MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS METAS E 

ESTRATÉGIAS 

 A terceira parte da etapa de monitoramento tem como finalidade prestar 

contas das metas que estão sendo atingidas e se as estratégias estão realmente 

contribuindo para isso, assegurando a transparência e o controle social do plano. Nesse 
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sentido, a principal ferramenta para aferir a evolução da meta é o indicador. 

 Este Plano de Monitoramento e Avaliação adota os mesmos indicadores 

propostos no documento preliminar “PNE 2014 – 2024 Linha de Base”, que tomou 

como referência os indicadores apresentados no site “Planejando a Próxima Década”, 

que são indicadores definidos pelo INEP.  Além deles, adota alguns indicadores 

utilizados pelo Observatório do PNE. Esses indicadores orientaram o trabalho de coleta 

de dados para a construção do diagnóstico situacional que antecedeu a elaboração dos 

Planos Municipais de Educação.     Ao definir esses 

indicadores, pretendeu-se, garantir um trabalho de monitoramento e avaliação 

articulado ao sistema nacional de monitoramento e avaliação a ser desenvolvido pelo 

Ministério da Educação, em parceria com outras instituições voltadas para esse fim.  

 Após definição dos indicadores e fontes de coleta de dados oficiais, como por 

exemplo: Inep: http://www.inep.gov.br, MEC: http://pne.mec.gov.br, IBGE: 

http://www.sidra.ibge.gov.br, Todos Pela Educação: 

http://www.todospelaeducacao.org.br, 

Observatório do PNE: http://www.observatoriodopne.org.br/, QEdu: 

http://www.qedu.org.br 

Fora da Escola Não Pode: http://www.foradaescolanaopode.org.br, dentre outros, a 

Equipe Técnica, coletou os dados, analisou e preencheu a Parte C da Ficha de 

Monitoramento. 

 Findado o estudo, preenchimento e analise dos dados, a Equipe Técnica 

elaborou o presente Relatório, no qual apresenta a referida Ficha de Monitoramento e 

coloca como anexo, as notas técnicas que têm o propósito de informar sobre as 

inconsistências identificadas no PME, assim como, apresentar a análise completa de 

todo o contexto em se estabelece a inconsistência, e, sobretudo, sugerir alternativas 

para a superação dos entraves apontados. 

 É importante destacar que a SME acompanhou o andamento dos trabalhos da 

Equipe Técnica e esteve envolvida em todo o processo de monitoramento. E que tem 

ciência de que deve estar envolvida no processo de divulgação e validação do relatório 

anual de Monitoramento do PME. 

 

 

 

http://www.inep.gov.br/
http://pne.mec.gov.br/
http://www.sidra.ibge.gov.br/
http://www.sidra.ibge.gov.br/
http://www.todospelaeducacao.org.br/
http://www.observatoriodopne.org.br/
http://www.qedu.org.br/
http://www.foradaescolanaopode.org.br/
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1. METAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBSERVADAS NO 

PERÍODO de 2016/2017 

1. Meta 01 – METAS DO PLANO ESTADUAL/MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

OBSERVADAS NO PERÍODO 

Meta 01 – Universalizar, até o 2º ano de vigência do PME, a educação infantil na 
pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a 
oferta de educação infantil em creches de forma a atender progressivamente, 
no mínimo, 60% (sessenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o 
final da vigência deste PME. 

 

 

Indicador 

1A 

Percentual da população de 4 a 5 anos que frequenta a escola 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

FONTE DO 

INDICADOR 

 100% 

DADO 

OFICIAL1 
78,36% 

Observatório de Criança e 

Adolescentes 

DADO 

MUNICÍPAL 

2 

78,36% 
Observatório de Criança e 

Adolescentes 

  

 

 

 

Indicador 1B 
Percentual da população de 0 a 3 anos que freqüenta a escola 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

                                                      
1 É o dado apresentado pelos estudos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira – INEP  
 
2 É o dado apresentado pelos estudos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira – INEP  
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50% 

DADO 

OFICIAL3 
27,1% 

Censo Demográfico 2010 - 

IBGE 

DADO 

MUNICÍPAL4 
27,1% 

Secretatia de 

Saude/Minicenso 2017 

                                  

 

Meta 02 - Universalizar o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos para toda população de 

6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade 

recomendada, até o último ano da vigência deste PME. 

 

Indicador 2A 

Percentual da população de 6 a 14 anos que frequenta a 

escola. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 100% 

DADO 

OFICIAL 

77,90% 

 

Censo Demográfico 2010 - 

IBGE 

DADO 

MUNICÍPAL 

77,90% 

 
Educacenso/Minicenso 2017 

  

 

 

Indicador 

2B 

 

Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o ensino 

fundamental concluído 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

100% 

DADO 

OFICIAL 

73,80% 

 

Censo Demográfico 2010 - 

IBGE 

DADO 

MUNICÍPAL 
Sem  

                                                      
3 É o dado apresentado pelos estudos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira – INEP  
 
4 É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município 
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dados 

 

 

 

Meta 03 - Universalizar, até 2020, o atendimento escolar para toda a população de 15 

(quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste PME, a 

taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 

 

 

Indicador 

3A 

 

Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a 

escola. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 100% 

DADO 

OFICIAL 

69,34% 

 

Censo Demográfico 2010 - 

IBGE 

DADO 

MUNICÍPAL 

69,34% 

 

Observatório de Criança e 
Adolescentes 

 Pode/Minicenso 2017 

  

 

 

Indicador 3B 

 

Taxa de escolarização líquida no ensino médio da 

população de 15 a 17 anos 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

FONTE DO 

INDICADOR 

85% 

DADO 

OFICIAL 
Sem dados 

Censo Demográfico 

2010 - IBGE 

DADO 

MUNICÍPAL 
Sem dados Minicenso 2017 
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Meta 04 – Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, 

preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional 

inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, escolas ou serviços especializados, 

públicos ou conveniados. 

 

Indicador 

4A 

 

Percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência que 

frequenta a escola. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 100% 

DADO 

OFICIAL 

5,20% 

 

dados municipal Assistencia 
Social 

 

DADO 

MUNICÍPAL 

5,20% 

 

dados municipal Assistencia 
Social 

 

  

  

 

Meta 05 - Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do 

ensino fundamental. 

 

 

Indicador 

5A 

 

Taxa de alfabetização de crianças que concluíram o 3º ano 

do ensino fundamental 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 
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 100% 

DADO 

OFICIAL 

72,20% 

 

Inep/2016 

 

DADO 

MUNICÍPAL 

72,20% 

 

  SME/Minicenso 

2017/Educacenso 2016 

  

 

Meta 06 – Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por 

cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por 

cento) dos (as) alunos (as) da educação básica. 

 

 

Indicador 

6A 

 

Percentual de escolas públicas com alunos que permanecem 

pelo menos 7h em atividades escolares 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 50% 

DADO 

OFICIAL 

42,40% 

 

Observatório de Criança e 
Adolescentes 

DADO 

MUNICÍPAL 

42,40% 

 

Observatório de Criança e 
Adolescentes 

  

•       

 

Indicador 6B 

 

Percentual de alunos que permanecem pelo menos 7h em 

atividades escolares. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

FONTE DO 

INDICADOR 

25% 

DADO 

OFICIAL 
19,9% 

Observatório de Criança e 
Adolescentes 

DADO 

MUNICÍPAL 
56,8% 

Observatório de Criança e 
Adolescentes 
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Meta 07 - Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, 

com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias 

municipais para o IDEB. Anos Inciais E.F 4,7 (2021); Anos Finais EF 5,5 (2021). 

 

 

Indicador 

7A 

 

Perspectiva de IDEB 5,10 nos anos iniciais do ensino 

fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino fundamental; 

232,15 no ensino médio. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 5,10% 

DADO 

OFICIAL 

5,00% 

 
INEP 

DADO 

MUNICÍPAL 

5,00% 

 
SEMED/INEP 

  

  

Meta 08 - Elevar a escolaridade média da população de jovens e adultos do 
município demodo a alcançar, no mínimo, 07 anos de estudo, no último ano de 
vigência deste 
plano. 

 

Indicador 

8A 

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos 

 

 

  

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

FONTE DO 

INDICADOR 

 
100% 

 

DADO 

OFICIAL 

23,57% 

 

Sisnasc 

 

DADO 

MUNICÍP

AL 

23,57% 

 
Sisnasc 
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Indicador 

8B 

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos 

residente em área rural. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

FONTE DO 

INDICADOR 

100% 

DADO 

OFICIAL 18,70% 

Sisnasc 

DADO 

MUNICÍP

AL 18,70% 

Sisnasc 

 

              

Indicador 

8C 

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos pertencente aos 

25% mais pobres (renda domiciliar per capita) 

 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

FONTE DO 

INDICADOR 

100% 

DADO 

OFICIAL 18,70% 

Sisnasc 

DADO 

MUNICÍP

AL 18,70% 

Sisnasc 

        

 

Indicador 8D 

Razão entre a escolaridade média da população negra e da 

população não negra de 18 a 29 anos. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

FONTE DO 

INDICADOR 

100% 

DADO 

OFICIAL 38,42% 

Sisnasc 

 

DADO 

MUNICÍPAL 38,42% 

Sisnasc 
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Meta 09 - Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais 
para 95% eerradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de 
analfabetismo funcional até o último ano de vigência deste plano. 

 

 

Indicador 

9A 

Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de                                 

idade. 

  

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

FONTE DO 

INDICADOR 

 
95% 

 

DADO 

OFICIA

L 0,00% 

dados municipal 

 

DADO 

MUNIC

ÍPAL 0,00% 

dados municipal 

 

  

 

Indicador 9B 
Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos 

ou mais de idade. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

FONTE DO 

INDICADOR 

95% 

DADO 

OFICIAL 

0,00% dados municipal 

DADO 

MUNICÍPAL 

0,00% dados municipal 

                             

Meta 10 - Oferecer matrículas de Educação de jovens e adultos na forma 
integrada à educação profissional nos anos finais do ensino fundamental e no 
Ensino médio. 

 

Indicador 10 
Percentual de matrículas de educação de jovens e adultos na 

forma integrada à educação profissional. 

META META ALCANÇADA NO FONTE DO INDICADOR 
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PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

PERÍODO 

 0,00% 

DADO 

OFICIAL Sem dados 
Dados municipal 

DADO 

MUNICÍPAL 
 Sem dados Dados municipal 

  

• Na Linha de Base 2014 – INEP não há registro deste indicador no município. 

 

Meta 11 - Garantir cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 
assegurando a oferta para, no mínimo, 20% (vinte por cento) dos jovens do 
município até o final da vigência do PME. 
 

Indicador11A Matrículas em EPT de nível médio: número absoluto 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

FONTE DO 

INDICADOR 

 20% 

DADO 

OFICIAL 
Sem dados Dados municipal 

DADO 

MUNICÍPAL Sem dados                Dados municipal 

  

                                 

Meta 12 - Ajudar o Estado a elevar a taxa bruta da matrícula na educação 
superior para 50%(cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e sete 
por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada 
a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) 
das novas matrículas, no segmento público. 

 

Indicador12A 

 

Taxa de escolarização bruta na educação superior da 

população de 18 a 24 anos. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

FONTE DO 

INDICADOR 

 50% 
DADO 

OFICIAL 
Sem SEM DADOS 



20  

dados 

DADO 

MUNICÍPAL 
Sem dados SEM DADOS 

  

 

Meta 13 - Apoiar o Estado e a União a Elevar a qualidade da educação superior 
e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo 
exercício no conjunto do sistema de educação superior para 40%, sendo, do 
total, no mínimo, 20% doutores 

 

 

Indicador13A 

 

Proporção de docências com professores que possuem 

formação superior compatível com a área de conhecimento 

que lecionam na educação básica 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

FONTE DO 

INDICADOR 

 40% 

DADO 

OFICIAL 0,00% dados municipal 
DADO 

MUNICÍPAL 0,00% dados municipal 

  

 

Meta 14 - Contribuir para elevar gradualmente o número de matrículas na pós-
graduação stricto sensu, de modo a atingir no município titulações de mestres 
e doutores. 

 

 

Indicador14A 

 

Percentual de professores da educação básica com pós-

graduação lato sensu ou stricto sensu. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

FONTE DO 

INDICADOR 

 30% 

DADO 

OFICIAL 0,00% dados municipal 
DADO 

MUNICÍPAL 0,00% dados municipal 
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Meta 15 - Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e o Município, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PME, 
política municipal de formação dos profissionais da educação de que tratam 
os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, assegurado que todos os professores e as professoras da educação 
básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de 
licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 

 

Indicador 15 

Proporção de docências com professores que possuem formação 

superior compatível com a área de conhecimento que lecionam na 

educação básica.  

 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 100% 

DADO 

OFICIAL 57,30% dados municipal SEMED 
DADO 

MUNICÍPAL 57,30% dados municipal SEMED 

  

 

 

Meta 16 - Formar 100% (cem por cento) dos professores da educação básica 
em nível de pós-graduação lato sensu e no mínimo 30% (trinta por cento) 
stricto sensu, até o último ano de vigência deste PME, considerando as 
necessidades, demandas e contextualização do sistema de ensino até o último 
ano de vigência deste PME, assim como garantir formação continuada dos 
demais trabalhadores da educação. 
 

 

Indicador16A 

 

Percentual de professores da educação básica com pós-graduação 

lato sensu ou stricto sensu." 

 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

FONTE DO 

INDICADOR 

 100% 
DADO 

OFICIAL 82,90% dados municipal SEMED 
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DADO 

MUNICÍPAL 82,90% dados municipal SEMED 

  

  

 

Meta 17 - Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de 
educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos(as) 
demais profissionais que atuam em outros mercados de trabalho, com 
escolaridade equivalente até o final do quinto ano de vigência deste PME. 

 

 

Indicador17A 

 

Razão entre o salário médio de professores da educação básica da 

rede pública (não federal) e o salário médio de não professores, com 

escolaridade equivalente. 

 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

FONTE DO 

INDICADOR 

 100% 

DADO 

OFICIAL 20% dados municipal SEMED 
DADO 

MUNICÍPAL 20% dados municipal SEMED 

  

 

Meta 18 - Assegurar, no prazo de 1 (um) ano, a existência de Planos de Carreira 
para os (as)profissionais da educação básica pública do sistema municipal de 
ensino e, para o plano de Carreira dos (as) profissionais da educação básica 
pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido 
em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal. 

 

 

Indicador 

18 

 

Proporção de profissionais do magistério ocupantes de cargo de 

provimento efetivo.                                                                                                                                                                                                                                      

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 100% 
DADO 

OFICIAL 70,90% dados municipal SEMED 
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DADO 

MUNICÍPAL 70,90% dados municipal SEMED 

  

 

Meta 19 - Assegurar, no prazo de 01 (um) ano, condições para a efetivação da 
gestão democrática da educação associada à consulta pública à comunidade 
escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da 
União, Estado e Município. 
 

 

Indicador 19 

 

Percentual de diretores de escolas públicas que foram escolhidos para a cupação 

do cargo por meio de critérios técnicos de mérito e desempenho e de consulta 

pública à comunidade escolar. 

 
META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 
100% 

 

DADO 

OFICIAL 0,00% dados municipal SEMED 

DADO 

MUNICÍPAL 0,00% dados municipal SEMED 

 

Meta 20  Contribuir com o esforço nacional de ampliação do investimento 
público em educação pública, referente aos percentuais do PIB previstos na 
meta 20 do Plano Nacional de Educação, mediante o aumento dos percentuais 
vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino, de forma a atingir, no 
mínimo, o patamar de 30% (trinta por cento) no município no 5o (quinto) ano de 
vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) 
ao final do decênio. 

 

Indicador 

20 

 

Razão entre investimento público total em educação e o Produto Interno 

Bruto (PIB) 

 

 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO 

INDICADOR 

 
30% 

 

DADO 

OFICIAL 25% IBGE/2016 

DADO 

MUNICÍPAL 25% IBGE/2016 
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1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Com a Emenda Constitucional nº 59/2009, os planos decenais de educação 

passaram à condição de instrumentos de planejamento que ultrapassam períodos de 

governo; abrangem em sua essência todo o território a que pertencem; e compreendem 

todos os níveis, etapas e modalidades de ensino a que os cidadãos têm direito. Ao passo 

que essa premissa democratiza a educação, na busca da garantia do acesso e 

permanência com qualidade dos cidadãos brasileiros, chama-se atenção para a 

complexidade da execução de um plano de longo prazo e com esta envergadura.  

  Dito isso, pode-se afirmar que o monitoramento é indispensável para a 

consecução desse fim, uma vez que todo o trabalho realizado nessa etapa está pautado 

no objetivo de reunir informações para averiguar o alcance das metas do PME, bem 

como dar suporte ao redirecionamento dos próximos passos a serem trilhados no que 

concerne uma educação que atenda aos anseio da sociedade brasileira e que deve estar 

em consonância com o PEE e o PNE.  

  Não restam dúvidas de que só é possível projetar o que precisamos se 

conseguirmos detectar o que já foi alcançado. Daí a importância da realização do 

monitoramento, o qual oportuniza a análise dos dados coletados e tomada de decisão na 

busca da redefinição de estratégias exequíveis. 

  O monitoramento realizado pela equipe Técnica do município de Nossa 

Senhora de Nazaré - PI constatou que houve alguns avanços significativos no 

cumprimento de algumas metas que são diretamente de responsabilidade municipal, no 

entanto, aquelas que o município atua apenas à título de colaboração, por não ser de sua 

competência direta, não houve repercussão expressiva.  

  Vale ressaltar que só foi possível detectar os avanços e entraves das metas, por 

conta do diagnóstico feito no período de elaboração do PME e, sobretudo, pelos 

esforços dirigidos para enfrentar os problemas evidenciados, desde a construção das 

metas e estratégias, bem como na execução do Plano. 

  Salientamos que este é apenas o primeiro relatório do PME, referente ao 

biênio 2016/2017, o qual subsidiará a sua primeira avaliação. Independente da Equipe 

que estará à frente da educação do município, o trabalho de execução, monitoramento e 

avaliação do PME 2015/2025, deve estar a serviço dos nossos munícipes. Portanto, a 

Equipe Técnica e Comissão Coordenadora precisa estar atenta a evolução do quadro 

educacional e o avanço das metas e se preciso for a retificação das mesmas.  
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Sites Oficiais Pesquisados 

 

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira: 

www.inep.gov.br 

 

SIOPE – Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação: 

http://www.fnde.gov.br/siope 

 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Pesquisa Nacional por Amostra de   

Domicílios): http://www.ibge.gov.br 

 

QEdu: http://www.qedu.org.br 

 

Conviva Educação: convivaeducacao.org.br
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FICHA A DA FICHA DE MONITORAMENTO 

 

                        ESTADO DO PIAUÍ                                     
                    PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO PIAUÍ - PI  
                    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME 
 

FICHA DE MOITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDCAÇÃO 

FICHA A 

Ficha de Monitoramento do Plano Municipal de Educação 

F
ic

h
a
 A

 

Município  Colônia do Piauí UF PI 

Plano Municipal de 

Educação 

Lei nº 106 de 23 de Junho de 2015. 

Períodos de Avaliação 

previstos 

A cada 02 anos 

 

Comissão Coordenadora 

Fórum Municipal de Educação – FME 

 Jucileide dos Santos Araújo Ferreira 

Lei nº 

106/2015 

Membro Responsável - 

Comissão Coordenadora 

 

1. Jucileide dos Santos Araújo Ferreira -  
Representante da Secretaria Municipal de 
Educação. 

2. Tania Maria de Almeida - Representante 
da Secretaria Municipal de Educação. 

Portaria nº 

052/2017 
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3. Diana Maria Vitalina Cavalcante dos 
Santos- Representante dos Coordenadores 
 Pedagógicos. 
4.Demilson Gomes de Pinho - Representante 
da Secretaria Municipal de Agricultura. 
5. Fabricia Pereira de Sousa - Representante 
do Poder Executivo. 
6.Maria Ractania Gonçalves de Brito Silva - 
Representante do Poder Executivo. 
7.   Maria de Fátima Oliveira Sobrinho – 
Representante da Educação Inclusiva. 
8.   Marileide Rodrigues de Sousa – 
Representante da Educação Infantil. 
9.   Genilson Sepúlvida Pereira -  
Representante do Poder Legislativo. 
10. Roniel Paixão - Representante do Poder 
Legislativo. 
 

Equipe Técnica  1. Titular: Willizangela Soares de Senas 
- Representante da Secretaria 
Municipal de Educação. 
Suplente: Maria Elsimar de Carvalho 
- Representante da Secretaria 
Municipal de Educação. 

2. Titular: Maura Rodrigues Sepulvida – 
Representante das Escolas da Zona 
Urbana. 
Suplente: Ana Maria Sousa Borges - 
Representante das Escolas da Zona 
Urbana. 

3. Titular: Ana Célia Gonçalves de Sá - 
Representante das Escolas da Zona 
Rural. 
Suplente: Diana Ferreira Vieira - 

Portaria nº 

052/2017 
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Representante das Escolas da Zona 
Rural. 

4. Titular: Marinalva Angelina Pacheco - 
Representante dos Coordenadores 

              Pedagógicos. 
Suplente: Denise Romão de Sousa - 
Representante dos Coordenadores 

              Pedagógicos. 
5. Titular: Maria dos Passos Borges dos 

Santos – Representante dos 
Servidores em Educação. 
Suplente: Francielma da Silva Dantas 
- Representante dos Servidores em 
Educação. 

 

 


