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RELATÓRIO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME – 
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Município de realização: Sussuapara - PI 

Data: 23/03/2018 

Local do Evento:   Auditório da Prefeitura Municipal, localizado à Rua José Domingos da Rocha, 11, 
neste município, 

Abertura da solenidade 

Horário: 8h 

Público alvo:  Autoridades locais, gestores, coordenadores municipais e estaduais, supervisores, 
professores, funcionários e  alunos municipais, bem como pais de alunos, representantes do Conselho 
Municipal de Educação, do Sindicato dos trabalhadores municipais e sociedade civil organizada. 

Convidados para mesa de honra: Vice - Prefeito Dr. Naerton Moura representando o Prefeito Dr. 
Edvardo Rocha que se encontrava num evento na capital; A Secretária de Educação a Sra. Elisete Rocha; 
O Vereador Antonio Ramiro, a Presidente do FME a Sra. Mariana Moura, A Presidente do CME a Sra. 
Noette Silva, O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Municipais do Município, o Sr. Acleudes; 
Representante do Gestor da Escola Estadual Helvídio Nunes de Barros a Sra. Ivanilde Batista e a  
Representante dos Gestores das escolas da Rede Municipal a Sra. Josileide Leal 

Exposição da metas 

Horário: 9h 

Meta 01 –  Universalizar, até 2016, 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, no 
mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE.  
Universalizar, até 2016, 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, no mínimo, 
50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PME.  

Relatora:  Coordenadora da Educação Infantil a Sra. Josileide Leal 

Indicador:  01 – 100% de alunos de 4 a 5 anos e do  Indicador 02 – 50% de alunos de 0 a 3 Anos. 

Ressaltou que o município desde 2015 vem ampliando gradativamente a oferta da Educação infantil e 
que de 4 a 5 anos, só não chegou a 100% porque temos crianças nessa faixa etária que matriculam-se 
na rede privada em Picos – PI e que de 0 a 3, só foi ofertada a partir de 2 anos e oito meses, tendo em 



vista não possuir uma creche com infraestrutura adequada para receber a partir de 0 anos, mas que o 
município está buscando parceria com o Governo Federal dentro do PAR – Plano de Ações Articuláveis 
no 

 

 

no intuito de elaborar propostas de expansão da rede pública de educação infantil nessa faixa etária, 
falou ainda que temos até 2020 adequar o  Projeto Político Pedagógico, incluindo a proposta de 
educação infantil 

Meta 02 – Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 

14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam 

essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE. 

Relator:  Diretor da Escola Municipal Eliseu Nunes o Sr. Antonio Francisco 

Indicador : 01 – 100% dos alunos  6 a 14 e 02 – 95% de alunos de 6 a 14/ idade/série 

Expôs sobre a consolidação das ações propostas pelas diretrizes curriculares da educação básica, 
ressaltando ainda sobre o regime de colaboração, a execução de Propostas das diretrizes curriculares da 
educação básica, e que o município já conta com o funcionamento do Ensino Fundamental de nove. E 
que está elaborando dentro das ações do  PAR  um regime de colaboração entre União,  Estado e 
município para que  até o final de vigência deste PME, haja uma ampliação de bibliotecas nas escolas do 
campo e de acervo, para aquisição de livros paradidáticos, materiais de pesquisa e recursos 
tecnológicos e que fazem mapeamento anual, da demanda de crianças e adolescentes que está fora da 
escola, asseguram também espaços de discussão efetivos e sistematizados, para envolver os pais e 
familiares nas atividades escolares dos filhos 

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 PNE, a taxa líquida de matrículas 
no ensino médio de 35,6 para 85% (setenta). 

Relatora: Coordenadora de Educação Física da rede municipal e Coordenadora do Ensino Médio a Sra. 
Maria Brito 

Falou que a  escola da rede estadual já funciona o Ensino Médio Inovador e que são realizadas sempre 
que necessário a reformulação do Projeto Político Pedagógico, bem como, a adequação da Base 
Nacional Comum  Curricular,e que  Intensificam a mobilização da escolas de Ensino Médio da Rede 
Pública Estadual para ampliar a participação de seus estudantes no ENEM, ressaltando ainda, que  
existe a parceria de  colaboração com a União, Estado e Município do transporte escolar para os alunos 
do Ensino Médio. 

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, classes, escolas 

ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 



Relatora:  Diretora do Departamento de Ensino a Sra. Noette Silva 

Falou da implantação da Sala Multifuncional no município, funcionando no Ginásio Municipal de 
Sussuapara,  para atendimento no contra turno de alunos com necessidades especiais as escolas da 
rede municipal, sendo estes contabilizados no censo escolar. 
 

 

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

fundamental. 

Relatora:  Orientadora do PNAIC a Sra. Edileusa Leal 

Falou da estruturação dos processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do ensino 

fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e 

valorização dos (as) professores (as) alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a fim de 

garantir a alfabetização plena de todas as crianças. Ressaltou ainda sobre a garantir do processo da 

trajetória escolar no âmbito das praticas pedagógicas focadas na alfabetização dos alunos nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental e que para isso o município firmou adesão com o Governo federal   do 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic),  programa que tem como meta assegurar que 

todas as crianças até os 8 anos estejam alfabetizadas quando concluir o 3º ano do ensino fundamental. 

Deu continuidade falando sobre o monitoramento da aplicação mediante instrumentos de avaliação 

nacional periódicos e específicos para aferir a alfabetização das crianças, aplicados a cada ano no 

município (Quando este são ofertados pelo Governo Federal). Assegura em regime de colaboração, 

espaços educativos adequados a novas tecnologias educacionais e a  continuidade aos estudos no 1º 

ano do ensino fundamental a todos os egressos da educação infantil. 

 

 

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. 

Relatora:  Coordenadora Municipal do Programa Novo Mais Educação a Sra. Eliana Leal 

Deu ênfase a  promoção com o apoio da União, da oferta de educação em tempo integral, para 06 (seis) 
escolas do ensino fundamental da rede em e que através das ações do PAR, ampliaçãp e 
reestruturação, em regime de colaboração, das escolas públicas, por meio da instalação de quadras 
poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços para atividades culturais, bibliotecas, 
auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos 

 

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 nacionais para o 

Ideb: 6,0 nos anos iniciais do ensino fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino fundamental; 5,2 no 



ensino médio 

Relatora:  Coordenador de Matemática da Média IDEB e professor o Sr. Hélio. 

Mostrou através de gráficos os resultados e metas do IDEB e das ações que o município vem realizando 
para melhorar cada vez esses resultados, dentre eles, a aplicação de simulados em todas escolas da 
rede nos anos iniciais e finais do ensino fundamental. 

Meta 08 -  Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de 

modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as 

populações do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) 

mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

Meta 09 -  Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 95% 

(noventa e três inteiros e cinco décimos por cento),  e erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir 

em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 

Relatora:  Coordenadora da EJA, a Srta. Maiza Brito 

Tratou da oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que não tiveram acesso à 

educação básica na idade própria e que é assegurado pelo município,, bem como dos programas 

suplementares de alimentação e transporte.  

Meta 10 -  Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens 

e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional. 

Relatora:  Diretora da EJA no Ginásio Municipal a Sra. Elenilda Leal 

Falou da oferta de  no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e 
adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional. 

Meta 11 -  Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a 
qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento público. 

Meta 12: Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a 
taxa líquida para 33% (trinta e três 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.  

Meta 13: 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% (quarenta 
por cento), sendo, do total, no mínimo, 20% (vinte por cento) doutores. 

Meta 14: Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a 
atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores. 

Relator: Coordenador da Escola Municipal Matias Francisco em Tamboril o Sr. Jailton  

Ressaltou que no município não possui ensino superior, só algumas instituições privadas, mas que 
incentivam os alunos do Ensino Médio a participarem de ENEM para ingressar nas Universidades 
Públicas da região. 



 

 

Meta 15 -  Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, no prazo de 4 (quatro) anos de vigência deste PME, política nacional 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. 

Relatoras: Diretora do Departamento  de Ensino a Sra. Noette Silva  e a Coordenadora do PNAIC a Sra. 
Millena 

Trataram do  regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no 
prazo de 4 (quatro) anos de vigência deste PME, política nacional 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, ressaltando ainda que todos os professores  da rede municipal e estadual possuem formação 
específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 

Meta 16 - Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da 
educação básica, até o último ano de vigência deste PME, e garantir a todos (as) os (as) profissionais 
da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, 
demandas e contextualizações dos sistemas de ensino; 

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 com escolaridade equivalente, até 
o final do sexto ano de vigência deste PME; 

Meta 18: Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de Carreira para os (as) 
profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas 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. 

Relatora:  Coordenadora do Ensino Infantil e Presidente Fórum Municipal de Educação a Sra.Mariana 
Moura  

Falou de todo o processo para assegurar, que no prazo de 2 (dois) anos, o município em parceria com a 
União faça a adequação do  plano de Carreira para os (as) profissionais do magistério, tomando como 
referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 
206 da Constituição Federal. 



 

 

 

Meta 19: Assegurar condições, no prazo de 1 (um) ano, 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 para tanto. 

Meta 20: Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o 
patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do município, até o 5º (quinto) ano de 
vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB, ao final do decênio, 
garantindo 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 5º (quinto) ano de vigência deste 
PME e, no mínimo, o equivalente a 35% (trinta e cinco por cento), ao final do decênio. 

Relatora: Secretária  Municipal de Educação a Sra. Elisete Rocha 

Falou o município está buscando cada vez mais  assegurar 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 para tanto, relatou ainda sobre a outra meta que 
seria, ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 
7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do município, até o 5º (quinto) ano de vigência desta 
Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB, ao final do decênio, garantindo 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 5º (quinto) ano de vigência deste PME e, no 
mínimo, o equivalente a 35% (trinta e cinco por cento), ao final do decênio. 

Espaço para discussões: 

Após as exposições dos relatores sobre as 20 metas do PME, ficou aberto ao publico o tempo para 
dúvidas e discussões sobre o relatório do PME, lembrando que para otimizar o tempo, a palavra ficou 
aberta ao público, e cada participante teve 3 minutos  para expressar-se, podendo também se dirigir a 
um relator em especial, mas dando-se por satisfeito e sem nenhum dúvida após exposição, nenhum 
participante se manifestou, encerrando assim  essa Audiência Pública de Monitoramento e avaliação do 
PME, ao tempo em que o cerimonial agradeceu a todos que se dispuseram participar desse importante 
evento.  

 
 

 

Encerramento: 

Horário: 12h 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


