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APRESENTAÇÃO 

A sanção municipal da Lei n° 0133, em 12 de junho de 2015, entregou à sociedade 

juazeirense o Plano Municipal de Educação (PME), com vigência até o ano de 2025. O 

documento é fruto da construção coletiva que remete à II Conferência Municipal de Educação 

(COMAE), realizada em 2015, a qual ofereceu os subsídios para o projeto de lei enviado pelo 

Poder Executivo ao Legislativo municipal, onde passou por diversas alterações até sua 

aprovação como lei. Com o PME, a sociedade juazeirense passou a contar com uma referência 

fundamental para as políticas educacionais.  

O Plano aglutinou um conjunto de aspirações e finalidades para a educação local, que 

são expressas em suas 10 diretrizes, 18 metas e em um conjunto de várias estratégias – 

dimensões específicas do documento que devem ser vistas de forma absolutamente integrada. 

Enquanto as diretrizes congregam macro objetivos voltados à melhoria da educação de 

Juazeiro, as metas delimitam patamares educacionais concretos que devem ser alcançados no 

Município. Por fim, as estratégias constituem os meios para o planejamento das políticas 

públicas, que visam, a princípio, o alcance definitivo das metas e, como resultado final do Plano, 

a consolidação das diretrizes. Cabe salientar que o PME se caracteriza como política pública 

cujos compromissos firmados são passíveis de aferição, visto que a maior parte das metas 

delimita finalidades objetivas e quantificáveis para as quais é possível a construção de medidas 

e indicadores de monitoramento.  

O presente relatório incorpora as propostas oriundas desses espaços de diálogo e 

constitui o Relatório do 1° ciclo de monitoramento das metas do PNE: biênio 2015-2017. O 

documento é composto de uma apresentação e de um desenvolvimento com a explanação de 

cada meta. Em cada uma dessas metas, são apresentados os indicadores selecionados para o 

monitoramento, com uma série histórica que descreve as tendências pregressas, uma análise 

das mudanças recentes, além de desagregações que permitem a compreensão acerca das 

desigualdades que subsistem em relação à meta.  

Por fim, o relatório disponibiliza as fichas de monitoramento B e C (anexos 01 e 02) e 

notas técnicas (anexos 03 ao 19) que orientam o cálculo dos indicadores e trazem informações 

acerca das bases de dados utilizadas e que foram alteradas com a objetivo de alinhar aos planos 

Estadual e Nacional. Com esse relatório à comissão Técnica e Coordenadora do PME entrega 

à sociedade juazeirense uma análise atualizada sobre a evolução do cumprimento das metas 

municipais e permite dimensionar os desafios que se impõem para o alcance dos objetivos 
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traçados. A cada dois anos, o relatório será atualizado, de modo a permitir, em conjunto com 

outros indicadores e estudos divulgados pela comissão e pelo o CME-Juazeiro, o 

acompanhamento sistemático do PME. No demais anexos deste documento seguemos materiais 

da I Audiência de Monitoramento e Avaliação realizada em 10 de novembro de 2017. Mais do 

que isso, o presente relatório auxiliará a compreender se o direito à educação de qualidade para 

todos está sendo efetivamente usufruído e se oportunidades educacionais têm se distribuído de 

forma mais equitativa no município. 
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1 PROCESSO DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO PME 

 

 

O atual PME foi aprovado pela Lei n° 0133, de 12 de junho de 2015, com vigência entre 

2015 e 2025. Em seu artigo 5°, a Lei preconiza que, ao longo desse decênio, ocorra 

monitoramento contínuo e avaliações periódicas da execução e do cumprimento das metas do 

Plano. Prevê-se, neste artigo, que as seguintes instâncias divulguem, em seus respectivos sítios 

institucionais, os resultados do monitoramento e das avaliações que realizarem, analisando e 

propondo políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento 

das metas. 

I – Comissão Técnica e Comissão Coordenadora de monitoramento e avaliação do PME;  

II – Conselho Municipal de Educação (CME);  

III – Fórum Municipal de Educação (FME). 

Dessa maneira, configura-se uma relação segundo a qual os estudos a serem 

empreendidos pelo CME durante a vigência do PNE 2015-2025, além de aferir a evolução no 

cumprimento das metas do Plano, deverão servir como subsídio para o monitoramento contínuo 

e para as avaliações periódicas da execução do PNE e do cumprimento de suas metas, que 

devem ser realizados pelas instâncias listadas na Lei. 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 PNE 2015-2025: estudos, monitoramento contínuo e avaliações periódicas  

Fonte: Elaborada pela comissão com base na Lei n° 0133, de 12 de junho de 2015. 

 

 

Foi estabelecida essa periodicidade bianual para a publicação de estudos de aferição do 

cumprimento das metas, o PME define, assim, um referencial temporal para o monitoramento 
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e avaliação do Plano: ao longo de sua vigência, devem ocorrer cinco ciclos de monitoramento 

e avaliação, antecedidos por uma linha de base com informações sobre o período anterior à 

publicação da Lei. Dessa forma, ao final do período do atual PNE, a evolução de suas distintas 

metas poderá ser analisada de forma comparativa com a situação municipal quando de sua 

entrada em vigor, bem como os estudos desenvolvidos permitirão reunir elementos para a 

avaliação do PME no cenário educacional do município ao final do decênio e fornecer 

evidências para a elaboração do próximo Plano.  

A publicação PME – Linha de Base ofereceu um panorama sobre as condições atuais da 

educação municipal, contextualizando o início do período de vigência do Plano e possibilitando 

um exame sobre os desafios que se interpunham ao alcance dos objetivos de cada meta naquele 

momento. Essa publicação disponibilizou um conjunto de análises de fácil visualização acerca 

da trajetória necessária para cumprimento das metas. Além disso, possibilitou o 

estabelecimento de um referencial introdutório para os esforços de monitoramento do PME, 

bem como para os estudos que serão empreendidos como parte do processo de 

acompanhamento contínuo que o Inep subsidiará. Os indicadores apresentados na Linha de 

Base foram objeto de debates e inclusão de Notas Técnicas que tiveram como principal objetivo 

alinhar o PME (Plano Municipal de Educação) ao PEE (Plano Estadual de Educação) e PNE 

(Plano Nacional de Educação), o que provocou ajustes e mudanças em alguns indicadores. 

Compreende-se, pois, que, para além do cálculo e da divulgação de indicadores, esse 

processo exige reunir e disseminar evidências de naturezas distintas. O desafio do CME, junto 

as comissões envolve elaboração de relatórios contextualizados de monitoramento das metas, 

análises sobre os desafios específicos em cada temática afeta ao plano e realização de estudos 

de avaliação de programas e políticas educacionais.   

 

 

2 AVALIAÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS 

 

 

Meta 1 – PME de Juazeiro do Piauí 

 

 

Meta 1: 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. 
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Dados do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (2015) apontam 

que o percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a escola é de 38,6%, com metas para 

se aproximar ao PNE (50%) e superior ao resultado do Piauí (16,1%) e do Brasil (23,2%). O 

percentual da população de 4 e 5 anos que frequenta a escola é 97,8%, superior aos resultados 

do Brasil (81,4%) e do Piauí (93,8%). Este resultado encontra-se próximo a universalização, 

conforme propõe o PNE/PEE/PME.  

 
 

Indicador (1A) 

 

Taxa de atendimento líquida em pré-escola 97,8% 

 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 100% 

DADO 

OFICIAL1 
80,2% Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
2 

104,6% Fundação Abrinq 2017 

  

Indicador (1B) 

 

Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a escola 38,6% 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 40% 

DADO 

OFICIAL3 
30,8% Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
4 

30,5% Fundação Abrinq 2017 

  

 

Em 2015, o número de matrículas em Creches foi de 65 estudantes. E na pré-escola 154. 

Em 2016 foram 90 matrículas em Creches e 148 em pré-escolas. Em 2017 foram 101 em creche 

e 174 em pré-escola. Observamos uma queda na meta, pois dos dados da linha de base 2013 

estavam errados. O número vem sendo reduzido devido a diminuição das taxas de natalidade, 

e também porque tivemos concessão em área de litígio. Até o momento não foi identificado 

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

– INEP  

 
2 É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município 
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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crianças com faixa etária de 4 e 5 anos sem matrículas, porém, com faixa etária de 0 a 3 anos 

existe demandas principalmente nas comunidades rurais mais distantes, no entanto o município 

estabeleceu um cronograma para ampliar a demanda de atendimento a partir de 2 anos, que 

começou em 2014, e hoje atende 22 alunos.  

O município finalizou em 2015 a construção de um Centro de Educação Infantil para 

atendimento de crianças de 0 a 5 anos na sede, foi feita adequações em todas as turmas da zona 

rural para o melhor acolhimento deste público. Foram trocadas as cadeiras e mesinhas de todas 

as salas de educação infantil, feita a aquisição de colchonetes, brinquedos e livros. Atualmente, 

o município realiza, quadrienalmente, a avaliação institucional: Indicadores da Qualidade da 

Educação Infantil, acompanha cotidianamente as crianças por meio do uso de portfólio, 

monitora a prática docente das professoras e aplica avaliações anuais com as crianças de 4 a 5 

anos. A Educação Infantil utiliza instrumentais de acompanhamento proposta pelo Programa 

Educação Infantil em Ação que monitora diariamente a frequência. Além disso, esse 

monitoramento também será feito pelos profissionais que atuam no Programa Criança Feliz e 

Família Aprendendo Junto. 

Por meio das ações do Programa Educação Infantil em Ação, o município realiza 

encontros mensais de formação continuada de professores da Educação Infantil. Todas as 23 

professoras possuem graduação, destas 08 já são pós-graduada. A SEMEC fará adesão ao Parfor 

para assegurar pós-graduação, na área de atuação, para todas as professoras da educação 

infantil.  

 Meta 2 – PME de Juazeiro do Piauí 

 

Dados do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (2015) apontam 

que o percentual da população de 6 a 14 anos que frequenta a escola é de 99,1%, superior à 

média do Brasil (98,4%) e do Piauí (98,8%). Em 2016 foram matriculados 741 alunos e em 

2017 são 739 alunos matriculados nesta faixa etária, perfazendo um índice de (100%), ou seja, 

apesar da redução do número de matrículas devido a diminuição das taxas de natalidade infantil, 

percebe-se que o município cumpriu a meta de universalizar o ensino fundamental de 9 anos. 

 

 

Meta 2:  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 PME. 
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Indicador 2A 

 

Percentual da população de 6 a 14 anos que frequenta a escola 99,1%. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 100% 

DADO 

OFICIAL 
80,76% Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
100% Minicenso 2017 

 Indicador 2B 
Percentual de pessoas de 16 anos com pelo mentos o ensino fundamental 

concluído 37,1% 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

100% 

DADO 

OFICIAL 
33,3% Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
39,2% Minicenso 2017 

 

A distorção de idade-série vem sendo reduzida ao longo dos anos. No entanto, 

observamos que em 2013 no Ensino Fundamental ainda é de 21,0%, mas vem sendo reduzida 

chegando a 18,6% em 2016. O percentual de alunos de 16 anos de idade com o ensino 

fundamental concluído era de apenas 37,1 %. Em 2017 esse índice de pessoas com 16 anos de 

idade com o ensino fundamental concluído subiu para 39,2 %, um avanço significativo. 

A estrutura pedagógica e administrativa das escolas de Ensino Fundamental é 

organizada por meio das ações do município tem como foco a promoção e articulação de ações 

conjuntas desenvolvidas pela Secretaria de Educação em parceria com as escolas, com vistas a 

uma educação de qualidade. Seu objetivo é oferecer as condições necessárias para o ensino e a 

aprendizagem e fortalecer a gestão pedagógica das unidades escolares por meio de processos 

formativos para educadores. Entre as principais ações desenvolvidas pelo por este destaca-se: 

a formação contínua dos profissionais da educação, campanhas de matrículas e busca ativa de 

alunos, distribuição de material escolar grátis, incentivo a formação de alunos leitores, parceria 

com as famílias, investimento na infraestrutura das escolas e ampliação do transporte escolar 

dando cobertura total demando a na área do Ensino Fundamental. 

Temos em fase de construção duas escolas de médio porte, uma na zona urbana e outra 

na zona rural para melhor atender esta faixa etária. 
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Meta 3 – PME de Juazeiro do Piauí 

 

 

Em 2015, a taxa de escolarização líquida no ensino médio da população de 15 a 17 anos 

foi de apenas 34,8%, inferior as médias do Piauí 43,4% e do Brasil 55,3%. No entanto o 

atendimento em 2017, tivemos aumento no número de alunos, alcançando um índice de 

(84,1%). 

Já no que se refere ao percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola, 

segundo dados do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (2015), o 

município de Juazeiro do Piauí possuía 83,6%, inferior aos índices do Piauí (88,6%) e superior 

aos índices do Brasil (84,3%). Por se tratar de um nível atendido exclusivamente pelo Governo 

do Estado não possuímos outros dados sobre desenvolvimento das estratégias e alcance das 

metas. 

 

 

Indicador 3A 

 

 

Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola 

84,10% 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 100% 

DADO 

OFICIAL 
84,10% Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
S/D Minicenso 2017 

 

Indicador 3B 

 

 

Taxa de escolarização líquida no Ensino Médio da população de 15 a 

17 anos: 35,4% 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

85% 
DADO 

OFICIAL 
35,47% Censo Demográfico 2010 – IBGE  

Meta 3:  Apoiar as ações do Estado para que este universalize, até 2018, 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). 
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DADO 

MUNICÍPAL 
44,6% Fundação Abrinq 

 

 

Meta 4– PME – Plano Municipal de Educação – Juazeiro do Piauí 

 

Quanto a universalização do atendimento na faixa etária de 4 a 17 anos dados desse 

mesmo sistema mostram que no município 96,7% dos alunos com esta faixa etária foram 

matriculados. Este resultado é superior aos índices do Brasil (85,8%) e do Piauí (84,0%). 

Quanto a universalização do atendimento na faixa etária de 4 a 17 anos dados do Sistema 

Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (2015), mostram que no município 78,7% 

dos alunos com esta faixa etária foram matriculados. Este resultado é inferior aos índices do 

Brasil (85,8%) e do Piauí (84,0%).  

 

 

Indicador 4A 

 

Percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência que 

frequenta a escola 78,7% 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 80,00% 

DADO 

OFICIAL 
64,3% Censo Demográfico 2010 - IBGE 

DADO 

MUNICÍPAL 
100% Minicenso 2017 

  

                               

 

Indicador 4B 

 

Percentual de matrículas em classes comuns do Ensino Regular e/ou EJA 

da Educação Básica de alunos de 4 a 17 anos de idade com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação. 
META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

10,00% 

DADO 

OFICIAL 
0% Censo Demográfico 2010 - IBGE 

DADO 

MUNICÍPAL 
100% Minicenso 2017 

Meta 4:  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. 
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Em 2013 a 2017, com a implantação de quatro (04) Salas de Recursos Multifuncionais, 

onde funciona o AEE, sendo: uma no Instituto Municipal, uma na de, uma Escola Antonio 

Pereira na comunidade Parafuso e outra Escola Júlio Gomes na Ipueira do Brasão o número de 

alunos matriculados e atendidos com ações de educação inclusiva subiu para 22 alunos. Por 

esse motivo o observatório do PNE, mostra que atualmente, está universalizado 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. 

   Por meio das ações do Projeto Inclusão várias ações estão sendo desenvolvidas, entre 

elas: levantamento do número de alunos com um ou mais deficiências, formação continuada 

para professoras da sala de AEE e demais professores do município, implantação das salas, 

encaminhamentos para serviços de saúde e assistência social, entre outros. Também definida 

uma pessoa, que é especialista na área e coordena os trabalhos de inclusão no município. É 

realizado um seminário anual para tratar sobre o tema e apresentado o resultado das ações 

desenvolvidas durante o ano. 

Meta 5 – Plano Municipal de Educação – Juazeiro do Piauí 

 

Apesar dos índices do município (63,9%) de alfabetização até no 3º ano serem inferior 

aos resultados do Brasil (97,6%) e do Piauí (96,5%). Nos últimos dois anos Juazeiro do Piauí 

vem reduzindo significativamente os índices de alfabetização de crianças matriculadas. 

 

 

Indicador 5A 

 

Percentual de estudantes por níveis de proficiência em leitura na 

Avaliação Nacional da Alfabetização 63,9% 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 69,00% 

DADO 

OFICIAL 
64,80% Dados Oficiais - INEP 

DADO 

MUNICÍPAL 
64,80% Dados Oficiais - INEP 

 

Indicador 5B 

 

Percentual de estudantes por níveis de proficiência em escrita na 

Avaliação Nacional da Alfabetização 

Meta 5: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3o (terceiro) ano do ensino 

fundamental. 



 
 

11 
 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

69,00% 

DADO 

OFICIAL 
52,3% Dados Oficiais - INEP 

DADO 

MUNICÍPAL 
52,3% Dados Oficiais - INEP 

 

Indicador 5C 

 

Percentual de estudantes por níveis de proficiência em matemática 

na Avaliação Nacional da Alfabetização 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

68,00% 

DADO 

OFICIAL 
46,3% Dados Oficiais - INEP 

DADO 

MUNICÍPAL 
46,3% Dados Oficiais - INEP 

 

Dados da Avaliação Nacional da Alfabetização  apontam que em âmbito municipal, as 

ações de alfabetização se estruturam por meio de uma política composta pelos seguintes eixos: 

formação contínua de professoras alfabetizadoras, materiais didáticos e pedagógicos, 

disponibilização de um currículo fundamentado em direitos de aprendizagem, orientações sobre 

planejamento e intervenções pedagógicas, que possibilitam mais efetividade na alfabetização e 

avaliações de processo, a fim de dimensionar o nível de alfabetização dos alunos e subsidiar 

tomadas de decisões e planejamento de ações. Assim, a alfabetização é desenvolvida por meio 

de um conjunto de ações que possibilitam o direito de aprender a ler e a escrever na idade certa. 

No entanto no último ano de aplicação da avaliação da ANA tivemos dificuldades de 

aplicação o que acarretou prejuízo nos resultados, muitos alunos não compareceram por 

problema no transporte. 

Meta 6 – Plano Municipal de Educação de Juazeiro do Piauí 

 

O percentual de escolas municipais com alunos que permanecem pelo menos 7 horas 

em atividades escolares é de 0%, superior à média do Brasil (34,7%) e do Piauí (13,6%). O 

percentual de alunos que permanecem pelo menos 7 horas na escola é de 0% em Juazeiro do 

Piauí, 13,2% no Brasil e 9,3% no Piauí. Embora os índices estão longe do alcance da meta 

prevista, no entanto é necessário lembrar que não incluímos neste percentual o que refere-se ao 

Meta 6:   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 até a vigência final do plano. 
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número de alunos atendidos pelo Programa do Governo Federal Mais Educação. Pois a 

manutenção desses índices, bem como a ampliação dos mesmos depende da continuidade dessa 

parceria com o Governo Federal, o que compromete a qualidade das informações. 

Atualmente, 2017 as ações do Programa Mais Educação asseguram jornada ampliada 

para aproximadamente 334 alunos, (36%).  

 

 

Indicador 6A 

 

Percentual de alunos da educação básica pública em tempo 

integral 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 00,00% 

DADO 

OFICIAL 
00,00% Censo Demográfico 2010 - IBGE 

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Minicenso 2017 

 

Indicador 6B 

 

Percentual de alunos da educação básica pública em tempo 

integral 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

00,00% 

DADO 

OFICIAL 
00,00% Censo Demográfico 2010 - IBGE 

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Minicenso 2017 

                 

Para a implantação de tempo integral se faz necessário em primeira instância a 

adequação dos espaços, por isso colocamos como metas para serem atingidas a partir de 

2017. 

Meta 7 – Plano Municipal de Educação de Juazeiro do Piauí 

 

Nos últimos anos, o município de Jazeiro do Piauí vem reduzindo significativamente o 

índices de abandono escolar nos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, que atualmente 

2016 é (2,9), no. No entanto, no Ensino Médio este número também vem reduzindo nos últimos 

anos, alcançando em média 6,8% em 2016, mas ainda é superior ao Brasil com 6,6. 

O crescimento significativo das taxas de aprovação escolar no Ensino Fundamental anos 

Iniciais e anos Finais alcançando uma média 78,4%, fato que contribuiu para o bom 

Meta 7:  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: 6,0 até o ano de 2021. 
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desempenho no IDEB dos últimos três resultados. Nos anos iniciais cumpriu a meta para 2021. 

Nos anos finais o resultado está sendo prejudicado, pois não há amostra rentável para produção 

de resultados, pois as turmas de 9º ano tem número de alunos tem número de alunos menor que 

20. 

 

 

Indicador 7A 

 

Média do IDEB nos anos iniciais 

 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 3,7 

DADO 

OFICIAL 
4,6 INEP 

DADO 

MUNICÍPAL 
4,6 INEP 

  

Indicador 7B 

 

Média do IDEB nos anos finais 

 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

5,1 

DADO 

OFICIAL 
S/D INEP 

DADO 

MUNICÍPAL 
S/D INEP 

 

Indicador 7C 

 

Média do IDEB do Ensino Médio 

 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

3,1 

DADO 

OFICIAL 
3.2 INEP 

DADO 

MUNICÍPAL 
3.2 INEP 

 

Em 2017, procuramos trabalhar com os coordenadores pedagógicos focando mais nas 

avaliações externas aplicando um projeto de ações de curto, médio e longo prazo. 

 

Meta 8 – Plano Municipal de Educação de Juazeiro do Piauí 

Meta 8:   Apoiar as ações do governo federal para elevar a escolaridade média da população 

de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 10 (dez) anos de 
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Em Juazeiro do Piauí, segundo dados do IBGE (2001), a escolaridade média da 

população de 18 a 28 anos é de apenas 7,8 anos o que não é suficiente para completar o ensino 

fundamental obrigatório, que é de nove anos. Essa média é inferior ao do Brasil que é de 9,8 e 

a do Piauí que é 8, 9. A população do campo tem o menor número de anos de estudo em relação 

a da cidade. Enquanto na cidade a escolaridade média da população de 18 a 29 anos no 

município é de 7,8 anos, no campo ela cai para 6,9. No município a pior desigualdade observada 

diz respeito a renda, pois enquanto a média geral de escolaridade nesta faixa-etária é 7,8 anos 

de estudos, entre a população pobre esta média é de apenas 6,1 anos. 

Atualmente, o município desenvolve dois Programas de Educação de Jovens e Adultos: 

Programa Novo Caminho e Novo EJA ambos, destinados à educação de jovens com esta faixa 

etária. Também desenvolve formação profissional por meio de Programas como PRONATEC 

e parcerias com SMAS, SEBRAE e FIEPI. 

 

     

 

Indicador 8A 

 

Escolaridade média (anos de estudo) da população de 18 a 29 de 

idade 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO  

8,4 

DADO 

OFICIAL 
7,8 Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
S/D Minicenso 2017 

        

 

Indicador 8B 

 

Escolaridade média (anos de estudo) da população de 18 a 29 de 

idade na área rural 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO  

7,5 

DADO 

OFICIAL 
6,9 Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
S/D Minicenso 2017 

        

Indicador 8C 

 

Escolaridade média da população de 18 a 29 de idade pertencente 

aos 25% mais pobres 

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. 
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META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO  

6,8% 

DADO 

OFICIAL 
6,1% Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
S/D Minicenso 2017 

        

Indicador 8D 

 

Razão entre a escolaridade média dos negros e não negros na faixa 

etária de 18 a 29 anos 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO  

90,2% 

DADO 

OFICIAL 
90,2% Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
S/D Minicenso 2017 

        

Meta 9 – Plano Municipal de Educação – Juazeiro do Piauí 

 

 

 

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 

 70,8% 

DADO 

OFICIAL 
70,8% Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
S/D Minicenso 2017 

  

Indicador 9B 

 

Taxa de analfabetismo funcional de pessoas de 15 anos ou 

mais de idade. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 49,2% 
DADO 

OFICIAL 
49,2% Censo Demográfico 2010 – IBGE  

Meta 9:  Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 94% 

(noventa e quatro por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste PME erradicar o 

analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo 

funcional. 
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DADO 

MUNICÍPAL 
S/D Minicenso 2017 

  

 

No que diz respeito aos índices de analfabetismo, dados do último Censo Demográfico, 

aponta que a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais era de 49,2% de apenas 

inferior à do Piauí 80,3% e a do Brasil 91,5%. No que se refere ao analfabetismo funcional da 

população com 15 anos ou mais de estudo a situação do município é desafiadora em relação ao 

que propõe as metas do PNE, pois a média é de 49,2%, superior à média do Brasil (29,4%) e 

do Piauí (45%). 

O município tem procurado fazer busca ativa das pessoas analfabetas, contribuindo para 

a redução dos números de analfabetos no município, as turmas de novo EJA das atividades 

escolares, além disso são desenvolvidos cursos de geração de renda, oficinas laborais, 

atividades culturais, entre outras, objetivando valorizar a vida extraescolar, artístico e cultural 

e possibilitar a participação cidadã do educando na sociedade e no mercado de trabalho. Vários 

cursos já foram ofertados este ano por meio de uma parceria com a Secretaria Municipal de 

Assistência Social, entre eles: produção de salgados, horticultura, confecção de materiais 

usando biscuit, produção de materiais de limpeza, entre outros. As matrículas na EJA tem 

evoluído nos dois últimos anos no sentido de reverter o quadro. 

 

Meta 10 – Plano Municipal de Educação – Juazeiro do Piauí 

 

 A disponibilização da Educação de Jovens e Adultos integrada a Educação Profissional se 

constitui em um grande desafio para os sistemas públicos de ensino, pois conforme, conforme 

dados do Ministério da Educação (2015), o atendimento é de apenas 1,7% no Brasil e 5,5% no 

Piauí e 0% em Juazeiro do Piauí.  

  O poder público municipal sempre solicita ações do ações do estado e do governo Federal 

no sentido de apoiar ações que articulem o trabalho ao ensino. Este ano temos turmas do médio- 

tec que atendem 47 alunos em curso profissionalizante em Administração, 16% das matrículas 

do ensino médio. 

 

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 

até vigência final do plano.  
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Meta 11 – Plano Municipal de Educação – Juazeiro do Piauí 

 

 

 

 

Indicador 11 

 

Matrículas da educação profissional técnica de nível médio 0,0% 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

S/D 

DADO 

OFICIAL 
0,0% Censo Demográfico 2010 - IBGE 

DADO 

MUNICÍPAL 
16,6% Minicenso 2017 

  

 

No Município ainda não existe educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental 

e médio, na forma integrada à educação profissional. A educação técnica e profissional vem 

sendo realizada por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(Pronatec), cujo objetivo é expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação 

profissional e tecnológica no país, além de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino 

médio público. 609 jovens já participaram do PRONATEC no município. 

Por se tratar de uma meta que é responsabilidade do Governo do Estado, não dispomos 

de informações sobre o desenvolvimento das estratégias e alcance das metas. 

 
Meta 12 – Plano Municipal de Educação – Juazeiro do Piauí 

 

 Segundo dados do IBGE (2010) em Juazeiro do Piauí o número de pessoas que 

possuem curso superior era de apenas 93, representa apenas 2,4% da população. Entre os.  Com 

o curso superior incompleto, na época do Censo (2010) o número era maior 392 (8.24%), da 

população. 

Meta 11:  Apoiar as ações do Estado para ampliar 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 com prazo de execução até vigência final do plano. 

Meta 12:  Apoiar as ações do Governo Federal para 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. 
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 Em Juazeiro do Piauí o acesso ao Ensino Superior tem sido realizado principalmente 

por meio da Universidade Aberta do Brasil, que busca ampliar e interiorizar a oferta de cursos 

e programas de educação superior, por meio da educação a distância. A população de Juazeiro 

do Piauí assistem aulas no Polo da UAB do município de Castelo do Piauí. Parte da população 

jovem migram para Teresina com o objetivo de acessar cursos de outras áreas na modalidade 

presencial, enquanto outros participam de cursos semipresenciais ofertados por faculdades 

particulares. Em 2017, o Polo da Universidade Aberta do Brasil foi aberto no município. Foram 

ofertadas 50 vagas na área de Administração. 

Por se tratar de uma meta que é responsabilidade do Governo do Federal, não dispomos 

de informações sobre o desenvolvimento das estratégias e alcance das metas. 

 

Meta 13 – Plano Municipal de Educação – Juazeiro do Piauí 

 

 O acesso tem sido possibilitado ainda por meio do PAFOR - Plano Nacional de 

Formação, destinado aos professores em exercício das escolas públicas estaduais e municipais 

sem formação adequada nas modalidades presencial e a distância. Os alunos do PAFOR de 

Juazeiro do Piauí assistem aulas na Universidade Estadual do Piauí em Campo Maior ou na 

Universidade Federal do Piauí em Teresina. Sendo que em 2017 será ofertado vagas para cursos 

de especialização. 

 O município possui 23 professores na Educação infantil, todos possuem curso 

superior, sendo que 08 (34%) deles possuem especialização. No ensino fundamental são 106 

professores, todos com nível superior, destes 24 (22%) já possuem especialização na área. No 

ensino médio temos 22 professores destes 8 (36%) já possuem especialização na área. Os 

professores contratados todos possuem nível superior ou estão cursando. São 14 coordenadoras 

pedagógicas, todas com ensino superior 03 com pedagogia 02 com especialização em gestão 

escolar e docência para o ensino superior.  02 com especialização gestão, coordenação e 

supervisão. 7 sem especialização e 5 com outras especializações que não são de gestão 

educacional. São Temos 8 gestores escolares todos com cursos superiores e 6 com pós na área 

de atuação.  

 

Meta 14 – Plano Municipal de Educação de Juazeiro do Piauí 

Meta 13:    Garantir, em regime de colaboração entre a União e o Estado, no prazo de 2 (dois) 

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. 

Meta 14:  Incentivar o Governo Federal formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por 

cento) dos professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a 
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Em 2015, a situação do município de Juazeiro do Piauí em relação ao número de 

professores com pós-graduação era muito delicada, pois enquanto no Brasil a média de 

professores é de 30, 2% e no Piauí 22,2% no município é de apenas 7,1%. Espera-se que com 

a oferta de cursos de especialização pelo o PARFOR, haja um aumento significativo dos índices 

de formação em pós-graduação para docentes no município. Em 2015 o município apresentava 

o seguinte 29 (27,4%) dos professores eram especialistas em 2015 este número quase duplicou 

passando para 48 (42,9%). Destes somam 50 professores com pós-graduação sendo 48 

especialistas e 01 mestres e 01 doutor. 

 O município realiza constantemente processos de formação continuada dos 

professores, onde verifica-se uma participação em torno de 11,6%, como base nos dados 

oficiais. No entanto o município dispõe de programas permanente de formação continuada para 

professores da Educação infantil. 

 

Meta 15 – Plano Municipal de Educação – Juazeiro do Piauí 

 

Em 2015, o menor salário pago pela Rede Municipal de Educação de Juazeiro do Piauí 

para o professor que trabalha 40 horas aulas é o Classe “A”, nível médio, cujo valor é de 

1.958,00 (Hum Mil Novecentos e Cinquenta e Oito Reais), correspondente a 2,48 salários 

mínimos, que atualmente (2015) é de 788,00 (Setecentos e Oitenta e Oito Reais). O maior 

salário pago ao professor 40 horas, é o Classe “”, pós-graduado, cujo valor é Em 2015 o maior 

salário pago ao professor 40 horas é o Classe C nível IV pós graduação valor= 2.689, 71. Na 

Rede Estadual o menor salário pago ao professor 40 horas é o Classe “A” é 2.221,75 (Dois Mil, 

Duzentos e Vinte e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos), correspondente a 2,8 salários 

mínimos. O maior salário do Professor que trabalha 40 horas é o Classe SD, Nível IV cujo valor 

é 4.975,92 (Quatro Mil, Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos), 

correspondente a 6,3 salários mínimos.  

O salário do professor nível superior é melhor que o de outros profissionais como: 

assistentes sociais, psicólogos e fisioterapeutas, mas inferior ao salário dos médicos e 

enfermeiros. No entanto, devemos ressaltar que os profissionais da área de saúde também 

recebem outras remunerações (produtividade) pelo serviço desempenhado. 

 

Meta 16 – Plano Municipal de Educação – Juazeiro do Piauí 

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 15: 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. 
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Plano de Cargo Salários e Carreira dos Profissionais da Educação utiliza como 

referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso 

VIII do art. 206 da Constituição Federal. O Plano foi aprovado por meio da Lei 88/2011, cujo 

Art. 25, 26 e 27 define as seguintes formas de acesso as classes e progressão na carreira. 

 O município ainda é conta com processo de avaliação de desempenho que implantado 

em 2015 como critério para promoção na carreira e melhoria da qualidade do ensino.  

 

Meta 17 – Plano Municipal de Educação – Juazeiro do Piauí 

 

 Em Juazeiro do Piauí existem 08 Conselhos Escolares, um em cada escola. Os 

Conselhos são constituídos paritariamente por representantes de pais, estudantes, professores, 

demais funcionários, membros da comunidade local e o diretor da escola, sendo responsáveis 

pela manutenção das escolas e participar da gestão administrativa, pedagógica e financeira, 

contribuindo com as ações dos dirigentes escolares a fim de assegurar a qualidade de ensino.  

 O Processo de escolha de diretores é realizado por meio da indicação da Secretaria 

Municipal de Educação, obedecendo critérios como: disponibilidade de tempo, competência 

técnica e formação inicial ou continuada na área, contudo, não é feita ainda a aprovação pela 

comunidade escolar. Para tanto está previsto nas estratégias a criação de regime de seleção 

democrática para o ano de 2018. 

Meta 18 – Plano Municipal de Educação – Juazeiro do Piauí 

 

Meta 16:  Assegurar, no prazo de 5 (cinco) anos, a implementação de planos de Carreira para os 

(as) profissionais da educação básica do sistemas municipal de ensino e tomar como referência o 

piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 

da Constituição Federal. 

Meta 17:  Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão 

democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à 

consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos 

e apoio técnico do município para tanto.  

Meta 18:   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 País no 5º 

(quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB 

ao final do decênio. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art206viii
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art206viii
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A respeito da implementação das ações do PME/JUAZEIRO e do impacto da crise 

econômica no financiamento da educação municipal, a equipe técnica afirma: “A atual crise 

econômica tem contribuído muito para que muitas ações não sejam implementadas ou 

implementadas parcialmente.” O Plano municipal de Educação apresenta estratégias 

fundamentais para o desenvolvimento do município no que confere a educação, no entanto as 

diversas demandas trazem a necessidade de recursos financeiros, exige organização das equipes 

que trabalham na gestão, na avaliação e monitoramento do PME, bem como, uma estratégia 

intersetorial envolvida. Situações como estas da escassez de recursos impedem ou reduzem 

muitas possibilidades de implementação das ações. 

Observamos também que existe uma preocupação constante com a escassez de recursos 

e os riscos das ações do PME não serem desenvolvidas. 

Comporta registrar que Juazeiro é um município pequeno e pobre. A arrecadação 

municipal é muito baixa e as despesas e investimentos com educação são realizadas quase que 

exclusivamente por meios do Fundeb (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Básica e Valorização dos Profissionais da Educação), FPM (Fundo de Participação dos 

Municípios), Salário Educação, entre outros.  

A capacidade financeira do município para investimento é muito baixa, ficando à mercê 

da disponibilização de recursos do governos Estadual e Federal. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este relatório objetivou disponibilizar informações sobre a execução do Plano 

Municipal de Educação de Juazeiro do Piauí, evidenciando avanços, retrocessos em relação ao 

alcance das metas. O resultado final da análise encontra-se consolidado no Quadro 01: 

Avaliação das metas. 

 

META RESPONSÁVEL SATISFATÓRIO PARCIALMENT

E 

SATISFATÓRIO 

NÃO 

SATISFATÓRIO 

META 01 MUNICÍPIO X   

META 02 MUNICÍPIO  X  

META 03 ESTADO  X  

META 04 MUNICÍPIO X   

META 05 MUNICÍPIO X   

META 06 MUNICÍPIO   X 

META 07 MUNICÍPIO X   

META 08 MUNICÍPIO/ESTADO S/I S/I S/I 

META 09 MUNICÍPIO  X  
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META 10 MUNICÍPIO  X  

META 11 ESTADO/UNIÃO   X 

META 12 UNIÃO  X  

META 13 UNIÃO  X  

META 14 UNIÃO  X  

META 15 MUNICÍPIO X   

META 16 MUNICÍPIO X   

META 17 MUNICÍPIO  X  

META 18 MUNICÍPIO/UNIÃO X   

Fonte: dados da Comissão (2017). 

 

O resultado da pesquisa apontou que o desafio que está posto é a disponibilização de 

recursos para financiamento das ações. Assim, é necessário integralizar e intersetorializar o 

trabalho das secretarias municipais, fazer parcerias públicas e privadas, acompanhar 

continuamente a implementação das ações e o impacto destas no alcance das metas, implicando 

um esforço maior dos governos (Municipal, Estadual e Federal), bem como da sociedade civil 

para a superação dessa dificuldade. 

Apesar das dificuldades, percebemos que o município de Juazeiro do Piauí vem 

melhorando significativamente seus indicadores educacionais. 
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ANEXOS:  

01 E 02 FICHAS A E B DE MONITORAMENTO 

03 AO 19 NOTAS TÉCNICAS  
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