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APRESENTAÇÃO 

 

Estabelecer um plano municipal de educação, flexível e aberto às inovações, que 

possibilite a unidade na diversidade das concepções e prática educacionais é um desafio que 

deve ser encarado com muita responsabilidade para que os objetivos sejam alcançados no 

decorrer destes dez anos. 

A educação é um fenômeno político, já que traduz interesses e objetivos dos diferentes 

grupos sociais e econômicos, os quais são partes integrantes dessas relações. Em 1932, o 

“manifesto dos pioneiros da educação” recomendou que se elaborasse um plano amplo e 

unitário para promover a reconstrução da educação do país. A partir daí, educadores têm se 

dedicado a estudos e pesquisas com vistas à formulação de um plano decenal de educação, o 

que resultou na inclusão de um artigo na Constituição Federal de 1934, que determinava à 

união esta competência. Determinação que, com exceção de 1937, reaparece em todas as 

demais cartas constitucionais. Entretanto, somente com a constituição de 1988, cinquenta e 

quatro anos após a primeira tentativa oficial, é que ressurgiu a ideia de um plano nacional de 

longo prazo, com força de lei, capaz de conferir estabilidade às iniciativas governamentais na 

área de educação. A LDB de 1996 – lei 9.394/96 – insiste na necessidade de elaboração de um 

plano nacional com duração de dez anos, e estabelece que a união o encaminhe ao congresso 

nacional, um ano após a sua publicação, estabelecendo diretrizes e metas para todos os níveis 

e modalidades de ensino. 

O Plano decenal municipal de educação de Monsenhor Hipólito, que ora apresentamos 

e entregamos à sociedade, será o documento orientador de todas as políticas de educação do 

município. A partir dele, cria-se, no município, um amplo e novo espaço de discussão e 

decisão de compromissos e ações necessários ao desenvolvimento da educação. Este espaço 

será constituído não só pelas autoridades educacionais, pelo poder público constituído e por 

diferentes segmentos da educação, como também, por representantes de todos os outros 

setores organizados da sociedade envolvidos com a educação: mídia, igrejas, sindicatos, 

empresas e famílias. 

O Plano decenal municipal de educação de Monsenhor Hipólito constitui-se no 

documento-referência da política educacional assumida pelo município para todos os níveis e 

modalidades de ensino das diferentes esferas administrativas, em busca de um atendimento 
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qualitativo de todas as demandas locais. Apresenta, também, questões de gestão e 

financiamento e de formação e valorização do magistério da educação básica e, no último 

capítulo, propõe formas para o seu acompanhamento e avaliação. Sabe-se, entretanto, que o 

cumprimento das metas nele estabelecidas dependerá não apenas da colaboração entre as 

instâncias do poder público: união, estado e município – mas, sobretudo, da capacidade de 

mobilização da sociedade hipolitana em busca do atendimento das suas necessidades e 

expectativas.  

A escola que queremos é a escola universal, gratuita e acolhedora, recebendo a todos e 

assegurando a cada um o desenvolvimento de suas capacidades. Que possibilita às classes 

populares o acesso ao conhecimento sistematizado, através dele, a participação ativa no 

processo de decisão político-cultural, o que leva diretamente à valorização da escola pública. 

Dessa forma, a instituição escola deve estar a serviço da coletividade, ou seja, seu papel é a 

inserção social dos indivíduos como cidadãos, com anseio de todas as camadas da população, 

e merecedora de uma educação de qualidade, sejam trabalhados conteúdos significativos que 

favoreçam a compreensão das relações sociais, e, ao mesmo tempo, garantam o 

aprofundamento do saber em seus diferentes significados. É necessário que se faça o resgate 

da dignidade humana e o novo cidadão ou novo homem que exercitará a plena cidadania, na 

efetiva participação nas atividades em que lhe dizem respeito, igualmente, a utilização sensata 

dos meios de comunicação, o interesse governamental, a união da tríade de recursos 

(materiais, financeiros e humanos), deverá ser utilizada para despertar a consciência crítica do 

ser humano, eis a tarefa árdua da educação, para que esta se desenvolva de forma plena, justa 

e democrática. 

Para que exista o cumprimento das metas estabelecidas, é necessária a municipalização 

dos serviços, faz-se necessário, o repasse de recursos financeiros e o comprometimento 

efetivo com a educação e a saúde na tentativa de erradicar o analfabetismo, visando uma nova 

concepção de educação, que será resultante dos questionamentos e da consciência geral e da 

comunidade sobre o comportamento do homem, seus valores e sua postura em relação ao 

mundo, como agente de construção e transformação do meio em que vive. É necessário 

que,desperte a consciência crítica-reflexiva; incentive a participação em movimentos 

populares e associações, devendo nortear a escola, tornando-a mais interessante, motivadora, e 

orientadora para o aluno, portanto a escola será aberta a todos, como uma prática dialógica e 

reflexiva  
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busque uma abordagem pragmática da educação que possa equacionar os pontos 

contraditórios: indivíduo – sociedade; reflexão/ação; teoria/prática e particular/geral.  

O papel do educador é de construir, pedagogicamente a nova concepção de um 

trabalho que se objetive no combate à evasão escolar, na qualificação da escola pública e na 

sua inserção na realidade sócio- cultural da comunidade. Os educadores repensarão sua prática 

pedagógica para que efetivamente contribua na construção e consolidação de uma sociedade 

democrática, justa e solidária.  O profissional terá preparo e competência científica, sendo 

capaz de transformar o social, denunciando o erro, buscando a verdade com concretas 

habilidades de utilização dos conteúdos como meios que favoreçam a humanização 

proporcionando gradativamente, ao ser humano, um melhor ajustamento da sociedade, usando 

como instrumento a eficácia da participação social. 

O município criará subsídios e fará a melhoria nas escolas rurais, para que elas tenham 

preparação ideal dentro do setor primário da economia, no atendimento das necessidades dos 

alunos capacitando-os para sua comunidade, através de uma educação, igualmente, voltada 

para o campo, o homem perceba, valorize e reconheça a sua tarefa como fator fundamental 

para economia da Comunidade, do Município e do Estado.  

É necessário que se realize a formulação de objetivos executáveis e a elaboração de 

estratégias e técnicas para atingi-los, bem como a verificação de sua eficácia no processo, 

sempre percebendo as etapas já desenvolvidas com o intuito de tornar a educação um 

instrumento real de transformação da sociedade. Assim, escola deixará de ser uma ilha e 

passará a conscientizar-se da realidade social e política que a circunda; a escola em todos os 

níveis da educação será realmente acessível para todos, contudo o ensino estará aberto para 

aqueles que o desejarem. 

 Para apoiar o trabalho pedagógico e uma nova prática que norteará o cotidiano das 

escolas Públicas Municipais este plano o conduzirá à educação libertadora, a democracia, a 

participação. O município buscará amparo na legislação educacional Federal e Estadual 

observando com afinco o princípio de liberdade das comunidades onde as escolas estão 

inseridos sendo educadores e educandos sujeitos de sipróprio desenvolvendo-se para 

assegurar a continuidade e a implantação dos objetivos, metas e ações do Plano Municipal de 

Educação, entendendo a escola como primeiro lugar de atuação pública da criança, 

vislumbrando a educação como ato contínuo de aprendizagem que evolui, mediante o ensino 

de qualidade para todos. 
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Objetivos que nortearão as ações realizadas no tempo de duração deste Plano 

Municipal de Educação: 

• Promover estudos e análise da política educacional pretendida, expressada no Plano 

Municipal de Educação, incentivando os educadores a manter uma postura autêntica, 

responsável e coerente para desenvolver a proposta pedagógica elaborada, através da 

valorização e ressignificação, aperfeiçoamento com encontros dos profissionais da área; 

• Promover a integração da Secretaria Municipal de Educação, escola, comunidade, através de 

atividades que atendam ás reais necessidades e expectativas dos profissionais da educação, 

tendo em vista a realização de um trabalho conjunto e cooperativo. E, dessa forma colaborar 

para a existência da corresponsabilidade nas mais diversas situações; 

• Proporcionar condições às escolas para que elas possam desenvolver uma proposta 

pedagógica voltada aos setores econômicos de desenvolvimento do município, através da 

manutenção da infraestrutura necessária ao desenvolvimento do programa de conhecimento 

com qualidade social; 

• Realizar esclarecimento à população quanto à valorização e conservação do patrimônio 

público, arrecadação, aplicação de recursos, verbas e custo ao município dos diversos 

materiais utilizados assessorando as escolas sobre o uso e explicação de legislação vigente 

através de encontros específicos; 

• Reestruturar as escolas, gradativamente, tornando-as um espaço privilegiado, onde o aluno e 

professor tenham condições de produzir o conhecimento, através de ações concretas e estudos 

do meio em relação ao mundo; 

• Propor condições ao educador de repensar o seu papel e influência na formação do 

educando, através de encontros sistemáticos promovidos pela Secretaria Municipal de 

Educação; 

• Evitar a evasão escolar, através da manutenção de escolas metodologicamente eficientes e 

atrativas; 

• Oportunizar atuação da consciência política através da prática de eleições na escola 

envolvendo atividades organizadas entre alunos e professores, revitalizando os grêmios 

estudantis, conselhos escolares, criando uma gestão democrática de educação; 

• Prover recursos necessários para manter e equipar pedagogicamente as escolas municipais, 

bem como ampliar a rede municipal de ensino nas localidades com maior incidência de 
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procura, oportunizando escola para todose proporcionando aos alunos melhores condições de 

ensino-aprendizagem. 

 

 INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal, Art. 214, determina a elaboração de Plano Nacional de 

Educação, ratificada no Art. 87 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996: 

“Art. 87 É instituída a década da Educação, a iniciar-se um ano a partir desta Lei. 

“Art. 1º Fica aprovado o Plano Nacional de Educação, constante do documento anexo, com 

duração de dez anos. 

Art. 2º A partir da vigência desta Lei, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão, 

com base no Plano Nacional de Educação, elaborar planos decenais correspondentes...”. 

Em 25 de junho de 2014 foi sancionada a Lei 13.005/14 que trata do Plano Nacional 

de Educação para os próximos 10 anos e prevê entre as diretrizes: "I - erradicação do 

analfabetismo; II - universalização do atendimento escolar; III - superação das desigualdades 

educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de 

discriminação; IV - melhoria da qualidade da educação; V - formação para o trabalho e para a 

cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; VI - 

promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; VII - promoção 

humanística, científica, cultural e tecnológica do País; VIII - estabelecimento de meta de 

aplicação de recursos públicos em educação como proporção do Produto Interno Bruto -PIB, 

que assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade; 

IX - valorização dos (as) profissionais da educação; X - promoção dos princípios do respeito 

aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. 

Um Plano Municipal de Educação não é um plano somente da Rede de Ensino do 

Município, mas um plano de Educação do Município. Assim, o Plano deve estabelecer 

diretrizes e metas para o ensino médio e para a educação superior no Município, dialogando 

com os responsáveis por esses níveis de escolarização e em consonância com o Plano 

Estadual deEducação e o Plano Nacional de Educação e, ao mesmo tempo, garantindo a 

identidade e autonomia do Município. 

O presente documento foi elaborado a partir de decisão da administração municipal em 

construir um Plano Municipal de Educação de forma científica, estratégica e participativa. A 
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busca de um novo modelo de educação para as escolas, representa um instrumento de apoio 

ao processo de ensino-aprendizagem de forma coletiva e democrática. Ele requereu, de todos 

nós, que dele participou, clareza, objetividade a  respeito de qual educação se quer, baseado 

num  processo de construção coletiva, com a demonstração de um forte espírito de cidadania. 

Monsenhor Hipólito dá um grande salto de qualidade educativa ao elaborar, de forma 

democrática e participativa, o Plano Municipal de Educação – PME, que trata do conjunto da 

educação, no âmbito Municipal, expressando uma política educacional para todos os níveis, 

bem como as etapas e modalidades de educação e de ensino coma necessidade de sistematizar 

a organização da educação e ensino no município, em todos os níveis a fim de concretizar a 

oferta de serviços de melhor qualidade, evidenciando avanços construídos ao longo do tempo 

e identificando lacunas que precisam maior atenção nos próximos 10 anos. Obedecendo 

assim, ao princípio constitucional de gestão democrática do ensino público, preconizada na 

Constituição Federal Art. 206, Inciso VII, observando a gestão democrática de ensino e da 

educação, a garantia de princípios de transparência e impessoalidade, a autonomia e a 

participação, a liderança e o trabalho coletivo, a representatividade e a competência, foi 

construído o presente Plano Municipal de Educação, um plano decenal.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO     
MMMMONSENHOR HHHHIPÓLITO - PIAUÍ 

 

CNPJ: 06.073.833/0001–69 

7 

 

 
 

1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR HIPÓLITO  – PIAUÍ 
 

APRESENTAÇÃO  
 

 Este é um documento importante para elaboração inicial das atividades do 

Planejamento do PME. De modo a aprofundar o Diagnóstico Municipal conforme a realidade  

Educacional, este documento contêm Informações Municipais coletadas no Município 

Monsenhor Hipólito/PI, possibilitando transparência nos dados diagnosticados e tem o 

objetivo de apresentar um conjunto básico de indicadores acerca de características 

demográficas, econômicas, sociais e da gestão do Município de Monsenhor Hipólito, para 

subsidiar a elaboração do Plano Municipal de Educação 2015-2025. Conhecer as tendências 

de crescimento da população, a base produtiva, mercado de trabalho e agricultura familiar, os 

desafios e avanços quanto à questão da pobreza, educação e saúde, assim como a capacidade 

de financiamento e gestão do município é etapa fundamental para elaboração de um 

Diagnóstico Situacional que sirva para definir os programas e ações estratégicas da 

Administração Municipal para os próximos 10anos.   

Em cada seção do documento há indicação de fontes de informações e outros relatórios 

mais detalhadas. Outras fontes de consulta para essa atividade são os estudos, pesquisas e 

portais do IBGE, IPEA, Secretarias Estaduais e órgãos estaduais e municipais de estatística, 

entre outros. 
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1.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

1.1.1 DEMOGRAFIA 
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ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
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ária,asupracitada pesquisat

ra local. Nestecaso, foramcoletadosda

uras  de agricultura  do município,

orárias, conformedemonstradonográfico quese
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da noEstado,emquea 

fatores,asuacapacidade 

nasáreasdapecuáriae 

icipaldoIBGE,referent

ndicadasnográficoaba

 

atambémfornecedados 

ados acerca das 

io,divididasentreaquelas 

egue: 
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deapoioàproduçãoagropec

PesquisaAgrícolaMensal:h
 

1.1.4 AgriculturaFamiliar

Omunicípiopossuía1.418agric

a93%dosseusprodutores. 

Essesagricultoresfamiliare

participavamcom84%dova

Atualmente,temos1.

dãoaoPronaf)nestemunicíp

oe aoBrasil: 

 

Quantid

comDAP

Municíp

Estado                                           

Brasil                                           

Fonte: Min
 

Paramaioresinformaç

familiareaosassentadosdar

Paraumasíntesedeaçõ

feitos/ 
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ações 

cuáriaeaosassentados da r

http://www.ibge.gov.br/home/ 

liar  

ía1.418agricultores familiaresem200

esacessavama83%daárea,ocupavam93%damã

alordaproduçãoagropecuáriamunicipal. 

.707agricultoresfamiliarescadastradoscomDAP(D

pio.Atabelaabaixoapresentaessesdadosrelativost

dadedeagricultorescadastrados 

DAP(DeclaraçãodeAptidãoao Pronaf) 

pio                                           1.707 

o                                           278.820 

l                                           4.395.395 

nistériodoDesenvolvimentoAgrário 

açõessobreosprogramasdeapoioàagricultura 

areforma agrária,acesse:www.mda.gov.brewww

çõesnestemunicípio,acesse:http://sistemas.md
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sobreosprogramas 

a reformaagrária,acessea 

m2006,quecorrespondia 

ão-de-obra dosetore 

oscomDAP(DeclaraçãodeApti

ostambémaoseuEstad

ww.incra.gov.br 

da.gov.br/encontro_pre
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1.1.5 Mercadode trabalh
 

Conformedadosdoú

1pessoas com10a

ativas,sendoque3.464estav

56,7%ea taxadedesocupaç

Notocanteàtaxadedesem

maneiracomparativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adistribuiçãodaspes

assinada,24,8%nãotinhamcar

s. Servidores 

semrendimentosenaprodução
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ho 

últimoCensoDemográfico,omunicípio,emagos

s com10anosoumaisde

vamocupadase47 desocupadas.Ataxad

açãomunicipalfoide1,3%. 

esemprego,o gráficoabaixofor

ssoasocupadasporposiçãonaocupaçãomostraqu

mcarteiraassinada,48,8%atuamporcontaprópriae1,6%

s públicosrepresentavam2,5%dototaloc

çãoparao próprioconsumorepresentavam13,9%
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stode2010,possuía3.51

idadeeconomicamente 

departicipaçãoficouem 

aixoforneceindicativosde 

que8,5%tinhamcarteira

riae1,6%deempregadore

locupadoetrabalhadores 

am13,9%dosocupados. 
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Daspessoasocupadas,17,

mínimopormês. 

O valordorendime

homens,o 

rendimentoeradeR$605,37e

maiorparaoshomens. 

Segundo da

detrabalhoformaldomunicí

apresentou,porseisanos,sal

de 

períodofoide16.Noúltimoa

 

Omercado detrabalho for

desempenho 

domunicípioficouacimadamé

Parasabermaisacerca

do Ministério

http://aplicacoes.mds.gov.b
 

1.2 AspectosSociais 

1.2.1 PobrezaeTransferê

Conformedadosdo 

últimoCensoDemográfico,

de7.391residentes,dosquais
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as,17,0%nãotinhamrendimentose83,8%ganha

mentomédiomensaldaspessoasocupadasera d

7eentreasmulheresdeR$503,75,apontandouma

ados doMinistério doTrabalh

icípio 

ldopositivonageraçãodenovasocupaçõesentre2

vagascriadas 

oano,asadmissõesregistraram05contratações,co

rmalem2010totalizava223postos,168,7% am

médiaverificadaparaoEstado,quecresceu43,4%

datemáticamercadodetrabalhodoseumunicípio,co

tériodoDesenvolvimentoSocialeCombateà F

br/sagi/RIv3/geral/index.php 

ênciadeRenda 

ico,nomunicípio,emagostode2010,apopulaçãoto

ais1.641seencontravamemsituaçãodeextremap
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avamatéumsalário 

de R$550,69.Entreos 

adiferençade20,17% 

hoeEmprego,omercado 

tre2005e2012.Onúmero

neste 

ções,contra03 demissões. 

 

maisemrelaçãoa2004.O 

u43,4%nomesmo período. 

io,consulteoaplicativo

eà Fome: 

otalera 

pobreza,ouseja,comren
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dadomiciliar 

municipalvivianessa 

pobres,1.203(73,3%)vivia

Noacompanhamento 

doPlanoBrasilSemMiséria,oMi

Fome(MDS)utilizaasinfor

Ele 

atualizadosnomáximoacad

familiardeatémeiosaláriom

saberquemsão,ondemoram

umdosmembrosdasfamíliase

Deacordocomosregi

abrilde2013doProgramaBol

roÚnicoe1.453famíliasbene

Ográficomostraa evolução

 

O 

municípioapresentaumaco

gestão municipaldoCa

registradasena a

espaçoparaincluirnoBolsaFam

cadastradasequeaindanãor
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percapitaabaixodeR$70,00.Issosignificaq

situação.Dot

amnomeiorurale438(26,7%)nomeio urbano. 

to 

ia,oMinistériodoDesenvolvimentoSocialeCom

rmaçõesdoCadastroÚnicoparaProgramasSocia

provêd

dadoisanos,sobreosbrasileiroscomrenda 

mínimopercapita,permitindo 

m,operfildecada 

liaseascaracterísticasdosseusdomicílios. 

gistrosdemarçode2013doCadastroÚnicoecomaf

aBolsaFamília,omunicípiocontacom2.429famíli

neficiáriasdoProgramaBolsaFamília(59,82%d

çãodessescadastrosparao seumunicípio: 

oberturacadastralquesuperaasestimativasoficia

oCadastroÚnicodeveconcentraresforçosnaqualificação

a atualizaçãodosdadosfamiliares.Comisso,o

aFamíliaas família

ãorecebemosbenefícios. 
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que22,2%dapopulação 

o.Dototaldeextremamente 

mbateà 

SociaisdoGovernoFederal.

dadosindividualizados, 

folhadepagamentosde

íliasregistradasnoCadast

dototaldecadastrados).

 

iciais,demaneiraquea 

alificaçãodasinformações 

o,omunicípiopoderáabrir 

asemextremapobrezajá 
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Dejunhode2011ajan

inscreveunoCadastroÚnicoei

BolsaFamília05famíliasem
 

1.2.2 AssistênciaSocial 
 

Osatendimentosreali

sãoimportanteselementosp

odiagnósticodoperfilsocial

uma dasmaisi

derendanoâmbitodaassistência

Federalde1988.Noseumun

quantidadedebeneficiários

beneficiário: 

 

 

AlémdoBPC,aAssis

diversostiposdeprogramas

considerandoseusespaçosi

Social(CRAS)eoPrograma

principaisindicadoresdeatend

osdadoscoletadosnoCenso
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aneirode2013,omunicípio 

icoeincluiunoPrograma 

msituaçãodeextremapobreza. 

alizadosnoâmbitodaredesócioassistencialtambé

para 

ocialdoseumunicípio.OBenefíciodePrestaçãoConti

simportantes ferramentas 

tênciasocial,tendosido instituíd

unicípio,ográficoabaixoconfereinformações acerca

sdeBPCconsiderandooperíodode2004a2013,p

stênciaSocialdesenvolve 

s,açõeseatendimentos, 

sinstitucionais,comoéocasodosCentrosdeRefer

grama deAtençãoIntegralàFamília(PAIF).Ográfico

tendimento ness

oSUASdo MDSparaoanode2012: 
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ém 

tinuada(BPC)constitui

dedistribuição 

doaindanaConstituição 

s acercada 

por tipode 

 

especialmente 

rênciada Assistência 

co abaixoapresentaos 

seâmbito,considerando 
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1.2..3 InclusãoProdutiva 

Além dosaspectos

atendimento  sócio as

dosindivíduos quefazemparte

doprogramadeMicroempree

Individuais(MEI).Emfevere

pessoascadastradascomoME

total,foipossívelencontrar,ta

CadastroÚnico.O 

gráficoabaixomostraaevolu

Único,quantonoMEI,paraosm

 

 

Quandoconsideramo

simultaneamentenoCadastro
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s decadastramentonoCadastroÚnico, noBol

ócio assistencial,éimportante analisar,tamb

artedesse conjunto.Paraisso,foramanalisadosos

endedores 

eirode2013,omunicípiocontavacom12 

EI.Desse 

ambém,indivíduoscadastradossimultaneamen

uçãodototaldestesindivíduos,queestãocadastrad

smesesdejunhode2012,novembrode2012efeve

ososindivíduoscadastrados 

astroÚnicoenoprograma M
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oBolsaFamília e de 

bém,operfilocupacional 

ososdadosmaisatualizados 

nteno 

dostantonoCadastro 

ereirode2013: 

 

grama MEI, 
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foipossívelobservar,paraose

desenvolvidas,conformedem

 

Parasabermaisacerca

stériodoDesenvolvimentoS

Fome:http://aplicacoes.mds

 

1.2.4 Educação 

Conformedadosdoú

lfabetismo 

daspessoasde10anosoumais

,1%.Entreadolescentesde 10a14a

Noqueconcerneàtaxa

ram calculadosporfaixaetária,c
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seumunicípio,as5(cinco)principaisatividades 

demonstradonográficoabaixo: 

sacercadatemáticaperfilsocialdoseumunicípio,consu

ocialeCombateà 

s.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php 

últimoCensoDemográfico,nomunicípio,emago

aiserade31,9%.Naáreaurbana,ataxaerade25,0%e

e 10a14anos,a taxadeanalfabetismoerade 6,8%.

xadeatendimentodaredeeducacionaldomunicíp

ria,conformeseobservanográficoabaixo: 
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ulteoaplicativodoMini

ostode2010,ataxadeana

e25,0%enazonaruralerade38

. 

pio,osdadosdoCensofo
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Foramcalculadas,tam

Básica(IDEB),conforme s

 

Parasabermaisacerca

odaEducação:http://www.m

 

1.2.5 Saúde 

Os dadosdoMinis

município.No toca

(uma)criança,aopassoqueno

númerodeóbitosinfantisfoid

milnascimentos. 

Noqueconcerneàmor

deinternaçãosãoaslistadasn
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mbém,metas paraoÍndice deDesenv

seobservanográficoabaixo: 

sacercadatemáticaeducaçãodoseumunicípio,consulteo

mec.gov.br/ 

stériodaSaúdesãoimportantesparadiagnosticara

canteàmortalidade infantil,onúmero

oEstadoo 

de833criançaseataxademortalidadeinfantilfoid

orbidade hospitalar,as5(cinco)princip

no gráficoabaixo: 
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lteowebsitedoMinistéri

ticarasituaçãodaáreanoseu 

rodeóbitosinfantisfoide1 

de16,69criançasacada 

cipais causas 
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Alémdamorbidade 

causasexternasdeóbito r

2010,ototaldapopulaçãode15a29a

32faleceramemfunçãodeeve

Quandoanalisamosd

mortevariampor 

município.Nomunicípio,as3(trê

e15a29anossão,deacordoco

abaixo,tomando por baseos

Porfim,éimportante r

domunicípio,que in

Demográficode2010revelar

árearuraldoseumunicípio,acoleta

e 

abastecimentodeágua,oaces

e44,1%dasresidências 

Nocasodaáreaurbana,ográfi

distribuiçãodessesserviçosp
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e hospitalar,éimportante, também

o relatadas pelomunicípio.DeacordocomoC

e15a29anos erade1.968i

ventose/ou causasexternas. 

de maneiramaisdetidaessasinformações,nota

s3(três)principaiscausasexternasdeóbitodosind

omdadosdoMinistério daSaúde,asquese

sanosde2005e2010. 

te ressaltarascondições desaneamento e

nterferemnascondiçõesdesaúdedapopulação.Da

laramquena 

,acoletadelixoatendia72,1%dosdomicílios.Qua

ssonessaáreaestavaem26,9%dosdomicíliospartic

dispunham deesgotamento 

,ográfico a

paraosdomicíliosparticularespermanentes: 
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ém,assinalarasprincipais 

ocomoCensoDemográfico 

e1.968indivíduos,sendoque 

amosqueas causasde 

ndivíduosnafaixaetáriad

seguem nográfico 

to eserviçoscorrelatos 

o.Dados doCenso 

antoàcoberturadareded

articularespermanentes

sanitárioadequado. 

o abaixofornecea 
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Parasabermaisacerca

Saúde: 

http://portalsaude.saude.go

 

1.3 AspectosdeGestãoMun

1.3.1 Finançaspúblicas 

Areceitaorçamentária

2011,o queretrataumaaltade63,7%

Aproporçãodasreceit

domunicípio,em r

total,passoude3,72%em2005

todososmunicípiosjuntosdoe

Adependência emre

município, passandode 51,9

Essadependênciafoi 

superioràquelaregistradaparat
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sacercadatemáticasaúdedoseumunicípio,consulteowe

ov.br/portalsaude/index.cfm 

nicipal 

riadomunicípiopassoudeR$4,5milhõesem2005

e63,7%noperíodoou13,12%aoano. 

itaspróprias,ouseja,geradasapartirdasatividade

m relaçã

m2005para1,61%em2011,equandoseanalisa 

oestado,a proporçãoaumentoude14,30%para10,5

elação ao Fundo de Participação dos Municípi

e 51,90%da receita  orçamentáriaem 2005 para 48,38%

aratodososmunicípiosdoEstado,queficouem36,2
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websitedoMinistérioda

m2005paraR$7,4milhõesem

eseconômicas 

ãoàreceitaorçamentária 

ara10,52%. 

cípios(FPM) diminuiuno 
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2 DIAGNÓSTICO 

2.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

META 01 - Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na Pré-Escola para as crianças de 

4 e 5 anos de idade, e ampliar a oferta de Educação Infantil em creches, de forma a 

atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência do PNE. 

 

2.1.1 - INTRODUÇÃO 

A educação na sociedade tem como propósito, uma estratégia na qual se torna 

importante desenvolver iniciativas que contribuam para o desenvolvimento humano, na 

medida em que vá de encontro às necessidades e interesses daqueles em questão.  

A educação infantil é duplamente protegida pela Constituição Federal de 1988 

(CF/88): tanto é direito subjetivo das crianças com idade entre zero e 5 (cinco) anos (art.208, 

IV), como é direito dos(as) trabalhadores(as) urbanos(as) e rurais em relação a seus filhos e 

dependentes (art.7°, XXV). Ou seja, a educação infantil é um exemplo vivo da 

indivisibilidade e interdependência que caracterizam os direitos humanos, pois reúne em um 

mesmo conceito vários direitos: ao desenvolvimento, à educação e ao trabalho, constituindo 

um direito social básico.  

Com a inclusão da Educação Infantil no conjunto da educação básica e com a sua 

inserção como segmento integrante dos demais segmentos de ensino que são subsidiados pelo 

FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos profissionais da Educação) que está em vigor desde 2007 e se estenderá até 2020, foi 

estabelecido um importante compromisso da União com a Educação Infantil à medida que 

aumentou para esta, o volume anual dos recursos federais fato que está diretamente 

relacionado ao grau de importância que esse segmento passa a representar para o 

desenvolvimento da sociedade. 

É dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) assegurar educação 

infantil em creches e pré-escolas a todas as crianças (CF/88, art.208, IV) gratuita e de 

qualidade, sem requisito de seleção. A efetiva garantia do ensino infantil é obrigação, 

prioritariamente do município em corresponsabilidade com as demais esferas do governo 

estadual e federal e por outro lado da família que é quem deve procurar. 
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Cabe aos municípios ofertar diretamente as vagas de educação infantil, e que aos 

demais entes governamentais  cabe apoiar técnica e financeiramente a criação e manutenção 

de vagas em creches e pré-escolas (art.30, VI, e art.211, caput e §2°). Portanto, não podem os 

governos federais e estaduais “lavar as mãos” em relação a esta etapa de ensino. 

Além da Constituição, o direito à educação infantil vem assegurado em outras normas 

nacionais, principalmente a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei n° 

9.394/1996) A LDB só veio acrescentar informações e obrigatoriedades de extrema 

importância na educação do Brasil, pois de acordo com ela, a educação é um direito de todos 

e as crianças precisam ter acesso ao ensino desde os primeiros anos de vida, com a inclusão 

dessas em creches e em pré-escolas. A LDB organiza a educação escolar em dois grandes 

níveis: educação básica e educação superior. A educação infantil, segundo os artigos 29 e 30 

da referida lei, é a “primeira etapa da educação básica”, sendo oferecida em creches para as 

crianças de zero a 3 (três) anos e em pré-escolas para as crianças de 4 (quatro) a 6 (seis) anos 

de idade. A diferença entre as idades máximas de permanência na educação infantil 

estabelecidas na LDB e na Constituição é fruto da recente modificação provocada pela 

Emenda Constitucional n° 53/2006, prevalecendo o texto constitucional, que reduziu o limite 

para 5 (cinco) anos de idade , uma vez que o ensino fundamental passou a durar 9 (nove) 

anos. 

Neste âmbito a Lei Orgânica do município de Monsenhor Hipólito – PI, promulgada 

em 05 de abril de 1990; determina que o dever do município com educação será efetivado 

mediante a garantia do atendimento prioritário em Creche e Pré –Escola às crianças de zero a 

seis  anos com profissionais habilitados na área. 

Assim, faz-se obrigatório a matrícula em pré-escola de crianças que completam 4 ou 5 

anos até 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. (Diretrizes Curriculares Nacionais 

Para Educação Infantil- MEC, 2010). 

2.1.2 - ANÁLISE DE DADOS 

    A educação infantil vive um momento ímpar na sua história, uma vez que mediante as 

conquistas já alcançadas, fruto de debates e movimentos sociais realizados nas últimas 

décadas, vê se o reconhecimento da sua importância para a formação humana. No entanto 

para que todas as conquistas sejam de fato efetivadas faz-se necessário o poder público 
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municipal por estar mais próximo das reais necessidades, definir ações concretas que 

garantam realmente um atendimento de qualidade.  Educação é um direito fundamental, é pela 

Educação que aprendemos a nos preparar para vida. 

Em relação à Meta I do PNE: 

Universalizar até 2016, a Educação Infantil na Pré-Escola para as crianças de 4 

(quatro) e 5 (cinco) anos de idade, e ampliar a oferta de Educação  Infantil em creches, de 

forma a atender no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência do PNE. 

Os números gerais da Educação Infantil de Monsenhor Hipólito - Piauí, segundo os dados 

do IBGE- INEP/ MEC-PNAD. 

TABELA I - TAXA DE MATRÍCULA EM CRECHES E PRÉ – ESC OLA/2014 

Fonte: IBGE/Censo Populacional MEC/INEP 

Observação: o cálculo da taxa de matricula para anos iniciais e anos finais, foi calculado com 

base nos dados do Censo do IBGE 2010, para a população de 0 a 3 anos e 4 a 5 anos. 

TABELA II - TAXA DE MATRÍCULA EM CRECHES E PRÉ – ES COLA/2013 

Período 
Dependência 

administrativa 

Creche Pré – Escola 

Matriculados  
Taxa de 

matrícula  

Matriculad

os  

Taxa de 

matrícula  

2013 

 

 

Federal 0 0,0 0 0,0 

Estadual 0 0,0 0 0,0 

Municipal 101 22,70% 226 93,77% 

Privada 0 0,0 0 0,0 

Total 101 22,70% 226 93,77% 

População  de 0 a 3 anos:   445                    População  de 4 e 5 anos : 241              

Período 
Dependência 

administrativa 

Creche Pré – Escola 

Matriculados 
Taxa de 

matrícula 
Matriculados 

Taxa de 

matrícula 

2013 

 

 

Federal 0 0,0 0 0,0 

Estadual 0 0,0 0 0,0 

Municipal 58 13% 224 92,94% 

Privada 0 0,0 0 0,0 

Total 58 13% 224 92,94% 

População  de 0 a 3 anos:   445 População  de 4 e 5 anos : 241 
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Fonte: IBGE/Censo populacional MEC/Inep 

Observação: o cálculo da taxa de matricula para anos iniciais e anos finais, foi calculado com 

base nos dados do Censo do IBGE 2010, para a população de 0 a 3 anos e 4 a 5 anos. 

TABELA – III - TAXA DE MATRÍCULA EM CRECHE E PRÉ-ES COLA/ 2012 

Fonte: IBGE/Censo populacional MEC/Inep 

Observação: o cálculo da taxa de matricula para anos iniciais e anos finais foi calculado com 

base nos dados do Censo do IBGE 2010, para a população de 0 a 3 anos e 4 a 5 anos. 

 

TABELA - IV -TAXA DE MATRÍCULA EM CRECHE E PRÉ-ESCO LA/2011 

Fonte: IBGE/censo populacional MEC/Inep 

Observação: o cálculo da taxa de matricula para anos iniciais e anos finais foi calculado com 

base nos dados do Censo do IBGE 2010, para a população de 0 a 3 anos e 4 a 5 anos. 

 

 

Período 
Dependência 

administrativa 

Creche Pré – Escola 

Matriculados  
Taxa de 

matrícula  
Matriculados  

Taxa de 

matrícula  

2012 

 

 

Federal 0 0,0 0 0,0 

Estadual 0 0,0 0 0,0 

Municipal 60 13,48% 199 82,57% 

Privada 0 0,0 0 0,0 

Total 60 13,48% 199 82,57% 

População  de 0 a 3 anos:  445                     População  de 4 e 5 anos :  241            

Período 
Dependência 

administrativa 

Creche Pré – Escola 

Matriculados  
Taxa de 

matrícula  
Matriculados  

Taxa de 

matrícula  

2011 

 

 

Federal 0 0,0 0 0,0 

Estadual 0 0,0 0 0,0 

Municipal 22 4,94% 202 83,80% 

Privada 0 0,0 0 0,0 

Total 22 4,94% 202 83,80% 

População  de 0 a 3 anos: 445                       População  de 4 e 5 anos : 241             
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TABELA V - TAXA DE MATRÍCULA EM CRECHES E PRÉ – ESC OLA/2010 

Fonte: IBGE/Censo Populacional e MEC/Inep 

Observação: o cálculo da taxa de matricula para anos iniciais e anos finais foi calculado com 

base nos dados do Censo do IBGE 2010, para a população de 0 a 3 anos e 4 a 5 anos. 

Os dados das tabelas I, II, III, IV e V  revelam que já havia registro de crianças de 0 a 

3 anos matriculadas na escola no período de 2010 a 2012, o município não oferecia creches na 

Zona Rural, apenas uma na zona urbana. A partir de 2012 que algumas escolas da zona rural 

ofereceram salas adequadas para atender esta demanda, embora exista uma frequência 

considerável desta faixa etária a partir dos 3 (três) anos, o que é denominado de Pré-Escolar 1. 

De acordo com as estatísticas, percebe-se que o município possui o imenso desafio de criar 

mecanismo para a oferta desse atendimento, já que apenas 22,7 % da população foram 

matriculadas em creches em 2014 e esta realidade encontra-se bem distante da meta 

estabelecida pelo PNE, que é ampliar a oferta de Educação Infantil em Creches, de forma 

a atender no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final de sua vigência. 

No Brasil, esse indicador também é baixo uma vez que das 7.295.511 crianças 

matriculadas na Educação Infantil, somente 2.540.791 se concentram em Creche. Sendo que 

4.754.721 estão na Pré - Escola. Desse total 36,6 % da população de creche encontra-se na 

rede privada. (MEC/Inep/DEED – Sinopse Estatística da Educação Básica). 

Assim, em todo o País, persistem filas à espera de vagas em muitas cidades, e a 

maioria dos gestores locais necessitam de um dimensionamento realista da demanda para 

planejar a ampliação (ou a criação) da rede. Além disso, à medida que o atendimento é 

ampliado, ganham destaque as desigualdades, que ficam evidentes quando os números se 

desdobram pelos critérios de renda, raça/cor e regiões. (IBGE/Pnad- Elaboração Todos Pela 

Educação). 

Período 
Dependência 

administrativa 

Creche Pré – Escola 

Matriculados  
Taxa de 

matrícula  
Matriculados  

Taxa de 

matrícula  

2010 

 

 

Federal 0 0,0 0 0,0 

Estadual 0 0,0 0 0,0 

Municipal 42 9,43% 214 88,80% 

Privada 0 0,0 0 0,0 

Total 42 9,43% 214 88,80% 

População  de 0 a 3 anos:     445                  População  de 4 e 5 anos :  241                
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No município de Monsenhor Hipólito – PI acredita-se que a criação de creche suprirá 

toda a demanda, mesmo porque a população é pequena e o número de mães que trabalham 

fora de casa é baixo. 

No que diz respeito à matrícula de crianças de 4 (quatro) e 5(cinco) anos, 

emMonsenhor Hipólito – PI, Visto que a população nesta faixa etária corresponde a  241 , o 

número de crianças que frequentam à escola de acordo com censo do IBGE-2010, conforme 

demonstra a tabela, o município  apresenta vantagem significativa  no que se refere ao número 

de matrículas. Entre 2010 e 2014 Monsenhor Hipólito – Piauí encontra-se acima da média 

nacional, pois 93, 77% das crianças de 4 e 5 anos estão na escola em 2014. No Brasil esse 

percentual é de apenas 81,4%, no Nordeste 87,0%, na microrregião 85,4%, ficando o 

município alguns décimos a baixo somente do Piauí que se mostra com 93,9 % de crianças na 

escola. 

TABELA VI – CRIANÇAS QUE FREQUENTA E NÃO FREQUENTA A ESCOLA – 

CENSO IBGE 2010 – ANO 2014 

Situação Total 0 a 3 anos 4 a 5 anos 

Número % Número % 

      

Frequenta a Escola  101 22,70% 226 93,77% 

Não frequenta a escola   344 77,30% 15 6,23% 

Total   445 100% 241 100% 

Fonte: SIDRA/IBGE-2010/ Fora da escola não pode 

TABELA VII – CRIANÇAS QUE FREQUENTA E NÃO FREQUENTA  A ESCOLA – 

CENSO IBGE 2010 – ANO 2010 

Situação Total 0 a 3 anos 4 a 5 anos 

Número % Número % 

      

Frequenta a Escola  42 9,43% 214 88,80% 

Não frequenta a escola   403 90,57% 27 11,20% 

Total   445 100% 241 100% 

Fonte: SIDRA/IBGE-2010/ Fora da escola não pode 
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TABELA VIII – ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL POR DEPE NDÊNCIA 

ADMINISTRATIVA - 2014 

Dependência 

administrativa  

Total Zona Urbana Zona Rural 

Número % Número % 

Federal 0 0 0,0 0 0,0 

Estadual 0 0 0,0 0 0,0 

Municipal 07 02 28% 05 72% 

Privada 0 0 0,0 0 0,0 

Total 07 02 28% 05 72% 

Fonte: SIDRA/IBGE-2010/ Fora da escola não pode 

No Brasil segundo o IBGE/Pnad, entre 2011 e 2012, a porcentagem de crianças de 4 e 

5 anos que frequentaram a escola cresceu apenas 0,5 ponto percentual. O ritmo é lento, e isso 

fica ainda mais evidente diante da meta de universalização do acesso à Pré-Escola, que deve 

ser cumprida no prazo de dois anos, segundo o Plano Nacional de Educação (PNE) e 

conforme a Emenda Constitucional nº 59, aprovada em novembro de 2009. 

 Em uma população de 0 a 3 como mostra as tabelas VI e VII anos 9,43% frequentam a 

escola e 90,57% não frequentam, um número bastante elevado. Já a população de 4 e 5 anos o 

número de alunos que frequentam a escola  e que fora da escola é razoável mas ainda   não 

supera a meta desejada que é Universalizar até 2016, a Educação Infantil na Pré-Escola 

para as crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos de idade. 

  É relevante destacar que no Município Monsenhor Hipólito, toda a população escolar da 

primeira infância 0 a 5 anos entre 2010 a 2014 congrega-se unicamente em escola da rede 

municipal conforme expressa a TabelaVIII.  Sendo que a maior parte destas escolas 

funcionam na zona rural em prédio de ensino fundamental com salas adaptadas para atender 

esta clientela. 

Grandes são os desafios a serem superados nesta etapa, em especial de 0 a 3 anos.  É 

importante destacar que o atendimento em creche difere da Pré - Escola. No ponto de vista 

conceitual, creche é o atendimento à criança logo nos primeiros anos de vida e em 

estabelecimento adequado.Pré – Escola é o que vem imediatamente antes da escola.  

No município deMonsenhor Hipólito, os professores do Pré – Escolar I (que seria a 

Creche) encontram bastantes obstáculos com essa clientela, dentre estes, podem-se destacar: 
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- Ambiente inadequado, já que o atendimento acontece em prédio de Pré – Escolar, Ensino 

Fundamental e não de creche e assim, há ausência de brinquedos e equipamentos adequados 

às características da faixa etária; 

- Dificuldade com a adaptação da criança ao novo mundo, longe dos familiares que têm como 

referência, estas crianças necessitam de atenção minuciosa, e o professor é único para assistir 

a todas, mesmo porque é ele que se torna responsável pelo cuidado e a educação destas, que 

envolve entre outras as diversas ações relacionadas à saúde, segurança, higiene, cultura, lazer 

e educação. Sendo portanto,  necessário determinar a quantidade de crianças por professores. 

- A falta de preparo específico da maioria dos professores, embora sejam graduados em 

pedagogia; 

- A ausência de acompanhamento de muitos pais (principalmente os de poder aquisitivo mais 

baixo e oriundos de regiões mais afastadas) consequência muitas vezes do analfabetismo e 

que entregam seus filhos à escola por preocupação apenas com os benefícios do governo; 

- Dificuldade de lidar com crianças especiais e ausência de infraestrutura para tal 

atendimento; 

- Ausência de Projeto Político Pedagógico ( PPP), que possa dar suporte à etapa de ensino em 

questão; 

- Outra questão que envolve a qualidade de atendimento e o quadro de funcionários da esfera 

infantil municipal está relacionada com a condição de supervisão das crianças que residem em 

regiões distantes das escolas. Devido à logística do transporte os alunos chegam com muita 

antecedência e saem muito após o horário das aulas, isso porque o transporte é o mesmo para 

o ensino infantil e fundamental, sendo necessário um planejamento para uma melhor 

organização nesse setor. 

Sabe-se que a infância é decisiva na formação da personalidade de cada ser humano, 

experiências positivas ou negativas repercutem uma vida inteira, nesse âmbito, há que se 

oferecer um trabalho de excelência para que nossas crianças permaneçam na escola e cresçam 

com cidadãos para uma vida mais justa e igualitária. 

 

2.2 - ENSINO FUNDAMENTAL 

META 02 - Universalizar o Ensino Fundamental de nove anos para toda a população de 6 

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

recomendada, até o último ano de vigência do PNE. 
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2.2.1 INTRODUÇÃO  

 A educação na sociedade tem como objetivo salientar o crescimento e o 

desenvolvimento intelectual e moral do ser humano. Deve ser entendida como um processo de 

construção, um compromisso a ser cumprido por todos os governos, família e sociedade, sem 

desviar nosso olhar crítico de questões que apontam para a política educacional, 

fundamentada em novas propostas. 

 O Ensino Fundamental de 9 anos, até os 14 anos de idade; Anos Iniciais faixa etária de 

6 a 10 anos de idade, duração de 5 anos; Anos Finais, faixa etária de 11 a 14 anos de idade, 

duração de 4 anos. A Lei 11.274 de 6 de fevereiro de 2006, altera a redação dos artigos 29, 

30, 32 e 87 da Lei N° 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 

da Educação Nacional, despondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o Ensino 

Fundamental com matrícula obrigatória a partir de 6 (seis) anos de idade. 

 No entanto, devemos estar atentos para o fato de que inclusão de crianças de 6 anos de 

idade não deverá significar a antecipação dos conteúdos e a atividades que tradicionalmente 

foram compreendidos como adequados à primeira série. Destacamos, portanto, a necessidade 

de se construir uma nova estrutura e organização dos conteúdos em um Ensino Fundamental, 

agora de 9 (nove) anos. A preocupação fundamental é desenvolver aspectos que dizem 

respeito à socialização, às linguagens oral e escrita como processo inicial, bem como a 

legalização dos docentes, no tangente a idade – ano (série) até o tempo previsto para a 

conclusão recomendada a vigência do PNE. 

2.2.2 ANÁLISE DE DADOS 

 O Ensino Fundamental está passando por um momento de adaptação devido à 

ampliação para nove anos, podemos analisar esse processo como benéfico mediante as 

conquistas já alcançadas em programas adotados pelo Governo Federal como PNAIC entre 

outros. 

 Devido o aumento do alunado está acima da população precisamos contar com um 

relevante apoio do poder público municipal, que é de grande importância na formação e 

definições de ações para garantir uma educação de qualidade. 
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Em relação à Meta 02 do PNE: 

Universalizar o Ensino Fundamental de nove anos para toda a população de 6 a 14 anos e 

garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam esta etapa na idade recomendada, até o 

último ano de vigência do PNE. Os números gerais do Ensino Fundamental de Monsenhor 

Hipólito – Piauí, segundo os dados do IBGE – INEP – MEC – PNAD. 

TABELA I – MATRÍCULAS POR ETAPA DO ENSINO FUNDAMENT AL - 2014  

Período 
Dependência 

administrativa 

Anos iniciais Anos Finais 

Matriculados  

Taxa de 

matrícul

a  

Matriculado

s  

Taxa de 

matrícula  

 

Federal 0 0 0 0 

Estadual 0 0 97 18,94% 

Municipal 770 120,87% 333 65,03% 

Privada 0 0 0  

Total 770 120,87% 433 83,97% 

População  de 6 a 10 

anos: 637 
 

População  de 11 a 14: 

512 
 

Fonte: IBGE/Censo Populacional e MEC/Inep 

Observação: o cálculo da taxa de matricula para anos iniciais e anos finais foram calculados 

com base nos dados do Censo do IBGE 2010, para a população de 6 a 10 anos e 11 a 14 anos. 

TABELA II – MATRÍCULAS POR ETAPA DO ENSINO FUNDAMEN TAL - 2013 

Período 
Dependência 

administrativa 

Anos iniciais Anos Finais 

Matriculados  

Taxa de 

matrícul

a  

Matriculado

s  

Taxa de 

matrícula  

 

Federal 0 0 0 0 

Estadual 0 0 152 29,68% 

Municipal 761 119,46% 283 55,27% 

Privada 0 0 0 0 

Total 761 0 435 84,95%   

População  de 6 a 10 

anos: 637 
 

População  de 11 a 14: 

512 
 

Fonte: IBGE/Censo Populacional e MEC/Inep 
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Observação: o cálculo da taxa de matricula para anos iniciais e anos finais foram calculados 

com base nos dados do Censo do IBGE 2010, para a população de 6 a 10 anos e 11 a 14 anos. 

TABELA III – MATRÍCULAS POR ETAPA DO ENSINO FUNDAME NTAL – 2012  

Período 
Dependência 

administrativa 

Anos iniciais Anos Finais 

Matriculados  

Taxa de 

matrícul

a  

Matriculado

s  

Taxa de 

matrícula  

 

Federal 0 0 0 0 

Estadual 89 13,97% 107 20,89% 

Municipal 691 108,47% 319 62,30% 

Privada 0 0 0 0 

Total 780 122,44% 426 83,19% 

População  de 6 a 10 

anos: 637 
 

População  de 11 a 14: 

512 
 

Fonte: IBGE/Censo Populacional e MEC/Inep 

Observação: o cálculo da taxa de matricula para anos iniciais e anos finais foram calculados 

com base nos dados do Censo do IBGE 2010, para a população de 6 a 10 anos e 11 a 14 anos. 

TABELA IV – MATRÍCULAS POR ETAPA DO ENSINO FUNDAMEN TAL – 2011 

Período 
Dependência 

administrativa 

Anos iniciais Anos Finais 

Matriculados  

Taxa de 

matrícul

a  

Matriculado

s  

Taxa de 

matrícula  

 

Federal 0 0 0 0 

Estadual 91 14,28% 115 22,46% 

Municipal 783 122,91% 295 57,61 

Privada 0  0 0 

Total 874 137,19% 410  

População  de 6 a 10 

anos: 637 
 

População  de 11 a 14: 

512 
80,07% 

Fonte: IBGE/Censo Populacional e MEC/Inep 

Observação: o cálculo da taxa de matricula para anos iniciais e anos finais foram calculados 

com base nos dados do Censo do IBGE 2010, para a população de 6 a 10 anos e 11 a 14 anos. 
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TABELA V – MATRÍCULAS POR ETAPA DO ENSINO FUNDAMENT AL – 2010 

Período 
Dependência 

administrativa 

Anos iniciais Anos Finais 

Matriculados  

Taxa de 

matrícul

a  

Matriculado

s  

Taxa de 

matrícula  

 

Federal 0 0 0 0 

Estadual 102 11,55% 123 24,02% 

Municipal 781 122,60% 263 51,36% 

Privada 0 0 0 0 

Total 883 134,15% 386 75,38% 

População  de 6 a 10 

anos: 637 
 

População  de 11 a 14: 

512 
 

Fonte: IBGE/Censo Populacional e MEC/Inep 

Observação: o cálculo da taxa de matricula para anos iniciais e anos finais foram calculados 

com base nos dados do Censo do IBGE 2010, para a população de 6 a 10 anos e 11 a 14 anos. 

 No Brasil segundo o IBGE/Censo populacional e MEC/INEP, entre 2010 e 2014, a 

porcentagem de crianças de 6 a 10 anos apresenta um percentual acima da meta, enquanto que 

crianças de 11 a 14 anos cresceu apenas 1%. Fica evidente que, diante da meta de 

universalização, os anos iniciais estão acima da meta e os anos finais crescem lentamente 

conforme os dados indicados na tabela acima. 

 Os dados das tabelas I, II, III, IV e V revelam que, o Município de Monsenhor 

Hipólito apresenta um relevante crescimento nos anos iniciais e a população entre 6 e 10 anos 

é menor que alunos matriculados, implica dizer que recebemos alunos de outros municípios, 

enquanto que a população de 11 a 14 anos ainda encontra-se abaixo da média nacional com 

83,97%. Grande são os desafios a serem superados em especial os anos finais. 

2.2.3 NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS 

TABELA VI – ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL POR DEPEN DÊNCIA 

ADMINISTRATIVA – 2014 

Dependência 

administrativa 
Total 

Zona Urbana Zona Rural 

Número % Número % 

Federal 0 0 0 0 0 

Estadual 01 01 10% 0 0 
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Municipal 09 02 20% 07 70% 

Privada 0 0 0 0 0 

Total 10 03 30% 07 70% 

Fonte: Data Escola Brasil 2014 
 

 Em relação ao número de estabelecimentos, apresenta uma disparidade muito grande 

comparando ao número de alunos, tanto na zona rural quanto na zona urbana, precisando 

assim a construção de escolas, espaços onde possam ser atendidas com dignidade e possam ter 

maior aproveitamento. 

2.2.4 INFRAESTRUTURA 

TABELA VII – INFRAESTRUTURA POR DEPENDÊNCIA ADMINIS TRATIVA – 

2013 

Recurso disponível 

Serviços % 

• Água via rede pública 31% 

• Energia via rede pública 100% 

• Esgoto via rede pública 0% 

• Coleta de lixo periódica 62% 

Dependência  

• Biblioteca 15% 

• Cozinha 100% 

• Laboratório de informática 31% 

• Laboratório de ciências 0% 

• Quadra de esportes 0% 

• Sala para leitura 15% 

• Sala para a diretoria 38% 

• Sala para os professores 62% 

• Sala para atendimento especial 0,8% 

• Sanitário dentro do prédio da escola 77% 

• Sanitário fora do prédio da escola 31% 

Equipamentos  

• Aparelho de DVD 85% 
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• Impressora 46% 

• Antena parabólica 31% 

Tecnologia  

• Internet 23% 

• Banda larga 23% 

• Computadores uso dos alunos 68 absoluto 

• Computadores uso administrativo 15 absoluto 

Acessibilidade  

• Escolas com dependências acessíveis aos portadores de 

deficiência 

31% 

• Escolas com sanitários acessíveis aos portadores de 

deficiência 

23% 

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

 Em relação aos itens da infraestrutura, existem bastante dificuldades, que precisam ser 

melhorados, criando alguns e ampliando outros, analisando a tabela acima. 

2.2.5 POPULAÇÃO QUE FREQUENTA E NÃO FREQUENTA ESCOLA 

TABELA VIII – CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTA M E NÃO 

FREQUENTAM A ESCOLA CENSO IBGE 2010 

Situação Total 6 a 10 anos 11 a 14 anos 

Frequentam a Escola 1196 761 435 

Não frequentam a escola 77 0 77 

Fonte: http://www.foradaescolanaopode.org.br 

Em relação a tabela acima, o índice de crianças e adolescentes que frequentam a 

escola é bem relevante aos que não frequentam. Mas apesar do alto índice, ainda encontramos 

crianças fora da escola. 

2.3 ENSINO MÉDIO 
 

META 03 - Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 

17 anos e elevar, até o final do período de vigência do PNE, a taxa líquida de matrículas no 

Ensino Médio para 85%. 
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2.3.1 INTRODUÇÃO 

Considerando o Ensino Médio como um fator fundamental de formaçãopara a 

cidadania e de qualificação profissional e tendo em vista a baixa qualidade, a situação 

preocupante das elevadas taxas de repetência no Ensino Fundamental, do reduzido acesso ao 

ensino médio e consequentemente do grande número de jovens que chegam a este nível de 

ensino com idade acima da prevista, a meta 3 do Plano Nacional de Educação(PNE) 

estabelece a Universalização até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 

anos e a elevação até o final de 2020 a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio para 85%. 

Com esta meta espera-se que haja a implementação de políticas voltadas para a 

melhoria da qualidade da educação básica de forma que possa garantir, de fato, que todos os 

jovens entre 15 e 17 anos de idade possam estar matriculados e frequentando a sala de aula e 

consigam dar prosseguimento aos seus estudos. 

2.3.2 ANÁLISE DE DADOS 

O Ensino Médio está passando por momentos de fracasso e não esta melhorando. O 

ensino médio não tem fornecido ferramentas profissionais e intelectuais a contente dos jovens 

num mundo globalizado de hoje. 

O Pacto Nacional do Ensino Médio articula implantações de políticas para elevar o 

padrão de qualidade do Ensino Médio brasileiro em suas diferentes modalidades. Podemos 

analisar este processo como benéfico e que esta traga melhorias para o nosso município para 

garantir uma educação de qualidade e que ofereça algo que pareça e de fato seja útil a esses 

jovens. 

Em relação à Meta 03 do PNE: 

Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e 

elevar, até o final do período de vigência do PNE, a taxa líquida de matrículas no Ensino 

Médio para 85%.Os números gerais do Ensino Fundamental de Monsenhor Hipólito – 

Piauí, segundo os dados do IBGE – INEP – MEC – PNAD. 

TABELA I – NÚMERO E TAXA DE MATRÍCULAS POR ETAPA DE  

ENSINO MÉDIO  

Período 
Dependência 

administrativa 

Ensino Médio 

Matriculados  Taxa de matrícula  

 Federal 0 0 
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Estadual 218 55,47% 

Municipal 0 0 

Privada 0 0 

Total 218 55,47% 

População  de 15 a 17 anos: 393   

Fonte: IBGE/Censo Populacional MEC/INEP 

O município de Monsenhor Hipólito-PI, conta com apenas uma escola de ensino 

médio que fica situada na zona urbana e que é mantida pelo estado, segundo os dados do 

IBGE de toda a população do município com faixa etária entre 15 e 17 anos que totaliza 393 

jovens apenas 218 se encontram matriculados no ensino médio 55,47%. 

2.3.3 NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS 

TABELA II – ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO POR DEPENDÊNCIA  

ADMINISTRATIVA  

Dependência 

administrativa 
Total 

Zona Urbana Zona Rural 

Número % Número % 

Federal 0 0 0 0 0 

Estadual 01 01 100% 0 0 

Municipal 0 0 0 0 0 

Privada 0 0 0 0 0 

Total 01 01 100% 0 0 

Fonte: IBGE/Censo Populacional MEC/INEP 

O município só possui uma escola de Ensino Médio situada na zona urbana com 

atendimento de dependência administrativa bom em vários aspectos em relação a outros 

municípios que possuem escolas estaduais. 

2.3.4 INFRAESTRUTURA 

TABELA III – INFRAESTRUTURA POR DEPENDÊNCIA ADMINIS TRATIVA  

Recurso disponível 

Serviços % 

• Água via rede pública 100% 

• Energia via rede pública 100% 

• Esgoto via rede pública 0% 

• Coleta de lixo periódica 100% 
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Dependência  

• Biblioteca 100% 

• Cozinha 100% 

• Laboratório de informática 100% 

• Laboratório de ciências 0% 

• Quadra de esportes 0% 

• Sala para leitura 0% 

• Sala para a diretoria 100% 

• Sala para os professores 100% 

• Sala para atendimento especial 0% 

• Sanitário dentro do prédio da escola 100% 

• Sanitário fora do prédio da escola 0% 

Equipamentos  

• Aparelho de DVD 100% 

• Impressora 100% 

• Antena parabólica 100% 

Tecnologia  

• Internet 100% 

• Banda larga 100% 

• Computadores uso dos alunos 22 absoluto 

• Computadores uso administrativo 03 absoluto 

Acessibilidade  

• Escolas com dependências acessíveis aos portadores de 

deficiência 

100% 

• Escolas com sanitários acessíveis aos portadores de 

deficiência 

100% 

Fonte: IBGE/Censo Populacional MEC/INEP 

 A escola dispõe de todos os serviços, dependências, equipamentos, tecnologia e 

acessibilidade descrita na tabela 12, mas ressaltando que alguns recursos precisam ser 

melhorados como a quadra de esportes que a escola ainda não disponibiliza e a banda larga 

que não é 100%, os demais itens a escola é privilegiada. 
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2.3.5 POPULAÇÃO QUE FREQUENTA E NÃO FREQUENTA ESCOLA 

TABELA IV – ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM E NÃO FREQU ENTAM A 

ESCOLA  

Situação 15 a 17 anos 

Frequentam a Escola 
 

218 

Não frequentam a escola 
 

177 

Fonte: IBGE/Censo Populacional MEC/INEP 
 

De toda a população hipolitana com faixa etária entre 15 e 17 anos num total de 393 

jovens 218 frequentam a escola sendo que 177 estão fora da sala de aula. Um dos motivos do 

abandono é que saem para o mundo do trabalho por serem jovens carentes. 
 

2.4 EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA  

META 04 - Universalizar, para a população de 4 a 17 anos, o atendimento escolar aos 

alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, preferencialmente na rede regular de ensino, garantindo o atendimento 

educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou 

serviços especializados, públicos ou comunitários, nas formas complementar e 

suplementar, em escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 

2.4.1 INTRODUÇÃO  

 Pretende-se aprimorar no município a oferta de uma educação especial 100% 

inclusiva, possibilitando o acesso permanência e a qualidade de Ensino e ofertando 

Atendimento Educacional Especializado para a população de 4 a 17 anos em sala de aula de 

recursos multifuncionais, salas regulares e outros serviços especializados de modo a melhorar 

o processo educacional, promovendo sobretudo, igualdade de oportunidade para toda a 

comunidade. 

 É do conhecimento de todos que a educação inclusiva é direito de toda criança, 

adolescente ou adulto, seja ele qual dificuldade tiver, o que afirma a constituição, que todos 

somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E a educação inclusiva parte 

dessa intenção, que cada um possa procurar a plenitude do seu existir, para participar 

ativamente na construção de sua vida pessoal, tendo uma existência feliz, e de qualidade. 
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2.4.2 ANÁLISE DE DADOS 

 Diante da coleta de dados no município observa-se as principais barreiras no acesso ao 

AEE, na rede de ensino, que dificultam ou impedem o pleno acesso a população aos seus 

direitos fundamentais tais como: Transporte escola adaptados as necessidades e funcionários, 

apoio de profissionais, como Psicólogos, fonoaudiólogos, assistente social, psicopedagogo, 

entre outros que estejam disponíveis em tempo hábil no ambiente escolar. 
 

Em relação à Meta 04 do PNE: 

Universalizar, para a população de 4 a 17 anos, o atendimento escolar aos alunos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, preferencialmente na rede regular de ensino, garantindo o atendimento 

educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou 

serviços especializados, públicos ou comunitários, nas formas complementar e 

suplementar, em escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. Os números 

gerais do Ensino Fundamental de Monsenhor Hipólito – Piauí, segundo os dados do IBGE 

– INEP – MEC – PNAD. 

TABELA I – NÚMERO DE MATRICULADOS NA EDUCAÇÃO ESPEC IAL DE 

PESSOAS COM ALGUM DOS TIPOS DE DEFICIÊNCIAS INVESTI GADAS  

 

Período Dependência 
Total de 

Matrículas 

Educação Especial (Alunos de Escolas Especiais, Classes Especiais e 

Incluídos) 

Creche 
Pré-

Escola 

Anos 

Médio 

Ed 

Prof. 
EJA EJA 

Iniciais Finais 
Nível 

Técnico 
Fund Médio 

 

Federal  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estadual 01 0 0 0 0 01 0 0 0 

Municipal 36 01 01 25 06 0 0 03 0 

Privada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 37 01 01 25 06 01 0 03 0 

Fonte: http://portal.inep.gov.br/basica-censo 

Na tabela I, observa-se que na rede estadual de ensino deste município apresenta um 

índice baixo de matriculados enquanto na municipal um número bem elevado principalmente 

nos anos iniciais. 
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2.4.3 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO COM DEFICIÊNCIA 

TABELA II – POPULAÇÃO POR TIPOS DE DEFICIÊNCIA E LO CALIDADE  

2010/2014 

Tipo de deficiência 
Urbano Rural 

2010 2010 

Deficiência visual - não consegue de modo algum 12 08 

Deficiência visual - grande dificuldade 146 178 

Deficiência visual - alguma dificuldade 748 713 

Deficiência auditiva - não consegue de modo algum 13 10 

Deficiência auditiva - grande dificuldade 73 67 

Deficiência auditiva - alguma dificuldade 216 180 

Deficiência motora - não consegue de modo algum 15 14 

Deficiência motora - grande dificuldade 85 96 

Deficiência motora - alguma dificuldade 192 113 

Mental/intelectual 79 63 

Nenhuma dessas deficiências 2353 2831 

Sem declaração - - 

Total 3932 4273 

    Fonte: www.sidra.ibge.gov.br 

Observando a tabela II, constatamos que o mais alto índice de deficiência foram a 

deficiência visual e auditiva, não desconsiderando que a mental/intelectual também apresenta 

um índice elevado na zona rural e principalmente na zona urbana. 

2.4.4 ESCOLAS COM DEPENDÊNCIAS ACESSÍVEIS ÀS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA 

TABELA III – INFRAESTRUTURA POR DEPENDÊNCIA ADMINIS TRATIVA 

Recurso disponível 

Serviços  

• Água via rede pública 60% 

• Energia via rede pública 100% 

• Esgoto via rede pública 0% 

• Coleta de lixo periódica 100% 

Dependência  
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• Biblioteca 40% 

• Cozinha 100% 

• Laboratório de informática 60% 

• Laboratório de ciências 0% 

• Quadra de esportes 0% 

• Sala para leitura 40% 

• Sala para a diretoria 80% 

• Sala para os professores 100% 

• Sala para atendimento especial 40% 

• Sanitário dentro do prédio da escola 80% 

• Sanitário fora do prédio da escola 20% 

Equipamentos  

• Aparelho de DVD 100% 

• Impressora 100% 

• Antena parabólica 100% 

Tecnologia  

• Internet 60% 

• Banda larga 60% 

• Computadores uso dos alunos 66 absoluto 

• Computadores uso administrativo 13 absoluto 

Acessibilidade  

• Escolas com dependências acessíveis aos portadores de 

deficiência 

0% 

• Escolas com sanitários acessíveis aos portadores de 

deficiência 

40% 

    Fonte: www.qedu.org.br 

De acordo com os dados descritos na tabela III, a infraestrutura por dependência 

administrativa, encontra-se num estado razoável para atender a demanda no município, 

embora necessite melhorar em alguns aspectos. 

2.4.5 POPULAÇÃO QUE FREQUENTA E NÃO FREQUENTA ESCOLA 

TABELA IV – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA QUE FREQUENTAM E NÃO 

FREQUENTAM A ESCOLA  



 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO     
MMMMONSENHOR HHHHIPÓLITO - PIAUÍ 

 

CNPJ: 06.073.833/0001–69 

43 

Faixa etária Período 
Fequentam a escola Não frequentam a escola 

Masculino Feminino Masculino Feminino 

0 a 4 anos 2010 52 48 250 219 

4 e 6 anos 2010 111 99 13 08 

7 a 9 anos 2010 189 195 03 11 

10 a 14 anos 2010 332 307 10 08 

15 a 19 anos 
2010 

 
216 210 133 98 

Fonte: www.sidra.ibge.gov.br  

Observando a tabela IV, existe um grande número de pessoas com deficiência na faixa 

etária de 0 a 19 anos no ano de 2010, que frequentam escola, cujo gênero masculino sobrepõe 

em número feminino. 
 

2.5 ALFABETIZAÇÃO ATÉ 8 ANOS DE IDADE 
 

META 05 - Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do Ensino 

Fundamental. 

 

2.5.1 INTRODUÇÃO  

Uma criança pode ser considerada alfabetizada quando se apropria da leitura e da 

escrita como ferramentas essenciais para seguir aprendizado, desenvolvendo sua capacidade 

de evoluir em todos os âmbitos da sociedade. Um dos fatores que provoca a repetência é a 

taxa de distorção idade – série, culmina na evasão escolar, indica sobretudo nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental a quantidade de crianças que entram tardiamente na escola, no 

entanto a baixa taxa de matrículas de crianças de 6 anos deve-se em boa parte, a pouca oferta 

de Educação Infantil. 

A extensão da obrigatoriedade escolar a partir dos 6 anos de idade significa uma 

oportunidade importante, para a população infantil brasileira, de usufruir do enorme potencial 

educativo que a escola pode oferecer para seu desenvolvimento físico, cognitivo, social e 

cultural, favorecendo tanto uma vivência saudável desses anos de infância, quanto sua 

escolaridade posterior.  
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As metas do PNE são viáveis, desde que haja um trabalho intencional e sistemático 

visando à melhoria da qualidade da formação inicial e continuada dos professores, 

acompanhado, entre outras, de políticas de distribuição de livros, de formação de bibliotecas 

acessíveis a todos as crianças e jovens em idade escolar. O PNAIC está em sintonia com a 

meta 5 do Plano Nacional de Educação (PNE). O pacto é uma política de continuidade do 

governo brasileiro em relação à formação dos educadores. Ele é uma política educacional 

mais aprofundada, pois reúne três vertentes indispensáveis para o seu êxito: o processo de 

formação, da avaliação e a disponibilidade de matérias didáticos adequados nas escolas, para 

o uso de educadores e do aluno. 

Garantir o direito à alfabetização plena a todas as crianças até os oito anos de idade. 

Esse é o desafio colocado pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), 

acordo implementado em 2012 entre governo federal, estados, municípios e instituições. O 

objetivo, de acordo com o MEC, é formar educadores críticos, que proponham soluções 

criativas para os problemas enfrentados pelas crianças em processo de alfabetização. Além 

disso, espera-se que as escolas dialoguem com a comunidade em que se encontram inseridas, 

aprofundando a relação entre ambas e criando um espaço colaborativo, no intuito de 

alfabetizar todas as crianças até o final do 3º ano do ciclo de alfabetização formando assim 

uma sociedade mais justa e humana com melhor qualificação, que irá contribuir na sua 

formação como pessoa e como profissional no futuro. 

2.5.2 ANÁLISE DE DADOS 

Garantir o direito à alfabetização plena a todas as crianças até os oito anos de idade. 

Esse é o desafio colocado pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), 

No entanto para que todas as conquistas sejam de fato efetivadas fez-se necessário o poder 

público municipal por estar mais próximo das reais necessidades, definir concretas que 

garantam realmente um atendimento de qualidade. 

Em relação à Meta 05 do PNE:  

Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do Ensino Fundamental. Os 

números gerais do Ensino Fundamental de Monsenhor Hipólito – Piauí, segundo os dados 

do IBGE – INEP – MEC – PNAD. 

TABELA I – CONDIÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS AT É 8 ANOS DE 

IDADE – 2010  
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Período Localização 

Masculino Total 173 Feminino Total 194 
Total 

Alfab Alfab 
Não 

Alfab 

% 

Alfab 
Alfab 

Não 

Alfab 
% Alfab 

2010 

Urbana 49 33 
59,75

% 
54 29 65,06% 103 

Rural 41 50 
45,05

% 
62 49 55,85% 103 

Fonte: www.sidra.ibge.gov.br 

A tabela 1 da meta 5 mostra o número de alunos alfabetizados e não alfabetizados 

entre 6 e 8 anos em 2010 (IBGE/Pnad- Elaboração Todos Pela Educação), de acordo com o 

sexo e também a localidade onde vivem. Conforme os dados acima percebe-se que a taxa de 

alfabetização é maior entre as crianças do sexo feminino e a sua maioria se concentra na zona 

rural. Pode se perceber que a taxa de alunos não alfabetizados é maior entre o sexo masculino 

e também estão concentrados mais na zona rural, isso deve-se porque a população feminino é 

maior. 

Obtêm-se, portanto no geral que a taxa de alfabetizados no município de Monsenhor 

Hipólito é maior do que a de não alfabetizados, e que na população dessa faixa etária o 

número de alfabetizados é equivalente entre a zona rural e urbana, já o de não alfabetizados 

está mais na zona rural e entre crianças do sexo masculino. 

Visto que ainda há muitos alunos que não foram alfabetizados, o desafio a ser 

superado é que o município amplie escolas, ofereça subsídios necessários para que possamos 

atingir a meta que é 100% e continue com o PNAIC. Assim, as crianças poderão seguir seus 

estudos e quando estes forem alfabetizados na idade certa, cumpriremos a meta desejada pelo 

PNE. 
 

2.6 EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 
 

META 06 - Oferecer Educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas 

públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos da Educação Básica. 

 

2.6.1 INTRODUÇÃO 

A Educação Integral em sua essência e qualidade é aquela que forma o ser humano em 

sua integralidade e para sua emancipação. A intenção da política de Educação Integral 
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ultrapassa, portanto a mera ampliação de tempos, espaços e oportunidades educacionais e 

busca discutir e construir em nossas escolas espaços de participação, favorecendo a 

aprendizagem na perspectiva da cidadania, da diversidade e do respeito aos direitos humanos. 

O desafio é grande, mas as possibilidades de concretização da escola integral, entendendo-a 

como solo fértil de uma educação democrática e de qualidade social, é real. 

No novo de Escola de Tempo Integral o objetivo é oferecer às crianças, adolescentes e 

jovens uma jornada ampliada de estudos, os alunos terão orientação de estudos, preparação 

para o mundo do trabalho e auxílio na elaboração de um projeto de vida, como também 

ofertas de atividades pedagógicas artísticas e lúdicas. 

No município de Monsenhor Hipólito, contamos com um número bastante relevante 

de alunos, ingressados em Programas como o MAIS EDUCAÇÃO que garante às crianças e 

adolescentes uma jornada ampliada de estudos, precisando de reformas e ampliações de 

prédios escolares para que possamos atender a clientela na escola de forma digna, no contra 

turno, aulas e atividades diversificadas, para podermos atingir a meta de 50% das escolas. 

2.6.2 ANÁLISE DE DADOS 

          A Educação Integral no município de Monsenhor Hipólito tem uma perspectiva de 

atendimento em tempo contínuo, tendo iniciado no ano de 2013, a proposta vai além da 

ampliação de tempo, pois busca principalmente a ampliação de espaço e de oportunidades 

educacionais, para podermos atender alunos da Educação Básica com atividades 

diversificadas e de qualidade, e para que possamos chegar a concluir a meta de pelo menos 

90% do alunado. 

Em relação à Meta 06 do PNE: 

Oferecer Educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de 

forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos da Educação Básica. Os números gerais do 

Ensino Fundamental de Monsenhor Hipólito – Piauí, segundo os dados do IBGE – INEP – 

MEC – PNAD. 

TABELA I – NÚMERO DE MATRÍCULAS DA EDUCAÇÃO INTEGRA L – 2014  

Período 
Dependência 

Administrativa  

Total de 

Matriculas  

Educação 

Infantil 
Fundamental Médio Profissional 

  

 

Federal  0 0 0 0 0 

Estadual 161 0 99 62 0 
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2014 Municipal 917 0 917 0 0 

Privada 0 0 0 0 0 

Fonte: Censo Populacional MEC/INEP 

Segundo a tabela acima o número de matrículas da Educação Integral no nosso 

município atinge um número bastante elevado, sendo 1.078 alunos, na Educação Básica e 

Ensino Médio das escolas municipais e estaduais. 

TABELA II – ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL POR DEPEN DÊNCIA 

ADMINISTRATIVA - 2014 

Dependência 

administrativa 
Total 

Zona Urbana Zona Rural 

Número % Número % 

Federal 0 0 0 0 0 

Estadual 01 01 16,67% 0 0 

Municipal 05 02 33,33% 03 50% 

Privada 0 0 0 0 0 

Total 06 03 50% 03 70% 

Fonte: IBGE/Censo Populacional MEC/INEP 

Como vimos na tabela acima o número de escolas com Educação em Tempo Integral 

está abaixo do desejado, devido a espaços (estrutura física) principalmente na zona rural.  

2.6.3 INFRAESTRUTURA 

TABELA III – INFRAESTRUTURA POR DEPENDÊNCIA ADMINIS TRATIVA - 

2013 

Recurso disponível 

Serviços  

• Água via rede pública 50% 

• Energia via rede pública 100% 

• Esgoto via rede pública 0% 

• Coleta de lixo periódica 100% 

Dependência  

• Biblioteca 33.33% 

• Cozinha 100% 
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• Laboratório de informática 33.33% 

• Laboratório de ciências 0% 

• Quadra de esportes 0% 

• Sala para leitura 33.33% 

• Sala para a diretoria 83.33% 

• Sala para os professores 83.33% 

• Sala para atendimento especial 33.33% 

• Sanitário dentro do prédio da escola 83.33% 

• Sanitário fora do prédio da escola 16.67% 

Equipamentos  

• Aparelho de DVD 100% 

• Impressora 100% 

• Antena parabólica 83.33% 

Tecnologia  

• Internet 66.66% 

• Banda larga 66.66% 

• Computadores uso dos alunos 66 ABSOLUTO 

• Computadores uso administrativo 13 ABSOLUTO 

Acessibilidade  

• Escolas com dependências acessíveis aos portadores 

de deficiência 

83.33% 

• Escolas com sanitários acessíveis aos portadores de 

deficiência 

83.33% 

Fonte: IBGE/Censo Populacional MEC/INEP 

Em relação à tabela III as nossas escolas estão em contínuo crescimento, bem 

ampliadas em alguns requisitos. Sabe-se que precisamos equipar muito mais, principalmente 

em esportes, biblioteca, laboratório de ciências e esgoto para podermos trabalhar com o nosso 

alunado com escola de qualidade. 
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2.7 FLUXO E QUALIDADE 
 

META 07 - Fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e modalidades, 

com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem. 

2.7.1 INTRODUÇÃO  

O Plano Municipal de Educação detalha, sobretudo, os compromissos do Município 

para com a oferta de educação de qualidade para todos. Dentro desta perspectiva, a educação 

básica do município de Monsenhor Hipólito procura se adequar as exigências do referido 

Plano, visando alcançar um ensino/ aprendizagem de excelência para cada ano do ensino 

fundamental, trabalhando, para este fim, a diversidade cultural e atendendo assim, as 

aspirações e necessidades dos educandos e de toda a comunidade escolar, considerando as 

limitações e escassez de recursos físico, financeiro e humano, em contrapartida, a ousadia 

necessária para delinear a educação em um novo panorama de qualidade e equidade. 

2.7.2 ANÁLISE DE DADOS 

O município de Monsenhor Hipólito tem buscado superar as deficiências do ensino da 

educação básica, uma vez que, as conquistas já alcançadas junto aos órgãos competentes, 

deixam a desejar no que se refere à estrutura física, formação continuada dos profissionais, 

recursos didáticos, pedagógicos e tecnológicos. No entanto, para que todas as conquistas 

sejam de fato efetivadas, faz-se necessário: 

• Ampliação de todas as escolas de modo atender as suas necessidades, como: 

bibliotecas, sala de recursos tecnológicos, quadra de esportes, auditório, entre outras, 

até dezembro de 2016; 

• Formação continuada de professores, profissionais de apoio como psicólogo, 

psicopedagogo, assistente social, etc. 

• Suporte técnico para o devido funcionamento dos equipamentos multimídias; 

• Garantia do piso salarial, redução da carga horária, bem como, outros direitos 

inerentes à classe. 
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Em relação à Meta 07 do PNE: 

Fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e modalidades, com 

melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem. Os números gerais do Ensino Fundamental 

de Monsenhor Hipólito – Piauí, segundo os dados do IBGE – INEP – MEC – PNAD. 

TABELA I – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁ SICA - 2013 

SÉRIES INICIAIS – MUNICÍPIO/ESCOLAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a tabela I, que mostra o índice de desenvolvimento da educação do 5º 

ano do Ensino Fundamental, o desempenho alcançado pelo município de Monsenhor Hipólito 

– Piauí é de 5.2 em 2013 superando a meta projetada para o ano de 2017. No entanto das 

escolas municipais mencionadas na referida tabela, somente uma foi avaliada no ano de 2013; 

a escola Ângelo de Maria Bezerra que obteve 5.4, superando a meta projetada para o ano de 

2021, porém atingindo um índice satisfatório. 

 

SÉRIES FINAIS – MUNICÍPIO/ESCOLAS 
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Nas Séries Finais do Ensino Fundamental deste município, o resultado alcançado em 

2013 foi de 4.8, onde a meta projetada seria de 5.0. Nos anos finais a Escola Padre Cícero 

Romão Batista foi a única escola avaliada, obtendo um índice de 4.5, índice este, inferior a 

meta projetada para esta escola, que seria de 5.1, ficando assim abaixo do índice desejado. 
 

SÉRIES FINAIS – ESCOLA ESTADUAL 

 

 

 

 

 

 

Nos anos finais da Escola Estadual José Alves Bezerra, situada neste município de 

Monsenhor Hipólito, vem nos últimos anos, evoluindo o seu desempenho. Em 2013 o 

resultado obtido foi de 4.3, alcançando a meta desta escola projetada para o ano de 2015. 
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TABELA II – TAXA DE RENDIMENTO POR DEPENDÊNCIA ADMI NISTRATIVA E ETAPAS DE EDUCAÇÃO - 2011 A 2013 

Depend. 

Adminis 
Etapas 

2011 2012 2013 

% Aprov. % Reprov. % Aband. % Aprov. % Reprov. % Aband. % Aprov. %Reprov. % Aband. 

U R U R U R U R U R U R U R U R U R 

Federal 

 

Anos 

iniciais 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anos 

finais 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ensino 

Médio 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estadual 

Anos 

iniciais 
79% 0 

12,4

% 
0 

8,5

% 
0 

83,2

% 
0 

10,0

% 
0 

6,8

% 
0 0 0 0 0 0 0 

Anos 

finais 

78,1

% 
0 

12,4

% 
0 

9,6

% 
0 

73,4

% 
0 

22,0

% 
0 

4,6

% 
0 

83,4

% 
0 

10,0

% 
0 

6,6

% 
0 

Ensino 

Médio 

87,4

% 
0 3,4% 0 

9,2

% 
0 

86,8

% 
0 

3,2

% 
0 

10,0

% 
0 

84,6

% 
0 

4,9

% 
0 

10,4

% 
0 

Municipal 

Anos 

iniciais 

88,9

% 

68,9

% 

10,4

% 

29,5

% 

0,7

% 

1,6

% 

81,1

% 

71,

3

% 

17,0

% 

26,7

% 

1,9

% 

2,0

% 

83,4

% 

92,4

% 

14,3

% 

5,8

% 

2,3

% 

1,8

% 

Anos 

finais 

85,7 79,3

% 

8,8% 16,2

% 

5,5

% 

4,6

% 

84,8

% 

80,

6

10,6

% 

13,1

% 

4,7

% 

6,4

% 

75,7

% 

82,2

% 

23,0

% 

12,5

% 

1,3

% 

5,3

% 
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Fonte: http://www.qedu.org.br                                                                                               

 

 

 

% % 

Ensino 

Médio 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Privada 

Anos 

iniciais 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anos 

finais 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ensino 

Médio 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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Quanto ao rendimento escolar dos anos iniciais e anos finais na rede estadual de 

ensino do município de Monsenhor Hipólito, o índice de aprovação em 2013superou os 

resultados dos anos anteriores apresentados na tabela II; já os resultados do ensino médio 

diminuíram. Em relação a aprovação em 2013 os índices diminuíram significativamente e no 

ensino médio a taxa de reprovação aumentou. No que se refere a taxa de abandono nos anos 

iniciais e anos finais os índices caíram Ao contrário do ensino médio, a taxa aumentou. 

A análise dos dados da rede estadual de ensino deste município nos anos iniciais foi 

feita até o ano de 2012, pois em 2013 esta rede de ensino não mais ofertou esta modalidade de 

ensino. 

Em se tratando do rendimento escolar dos anos iniciais e anos finais na rede municipal 

de ensino deste município, o índice de aprovação foi crescente nos anos iniciais e decrescente 

nos anos finais; a taxa de reprovação nos anos iniciais teve uma queda e nos anos finais um 

aumento. Quanto ao índice de abandono tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais a taxa 

diminuiu. 
 

TABELA III – TAXA DE DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE POR DEPE NDÊNCIA 

ADMINISTRATIVA E ETAPAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 2010 A  2013 
 

Dependência 

Administrati

va 

Etapa

s 

2010 2011 2012 2013 

Urban

o 

Rura

l 

Urban

o 

Rura

l 

Urban

o 

Rura

l 

Urban

o 

Rura

l 

Federal 

Anos 

iniciai

s E. F. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Anos 

finais 

E.F 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Ensin

o 

Médi

o 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Estadual 

Anos 

iniciai

s E. F. 

38,0% 0 40,0% 0 42,0% 0 0 0 
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Anos 

finais 

E.F 

50,0% 0 47,0% 0 46,0% 0 52,0% 0 

Ensin

o 

Médi

o 

60,0% 0 62,0% 0 58,0% 0 57,0% 0 

Municipal 

Anos 

iniciai

s E. F. 

37,0% 53,0

% 

31,0% 49,0

% 

30,0% 45,0

% 

32,0% 0 

Anos 

finais 

E.F 

49,0% 63,0

% 

47,0% 60,0

% 

38,0% 60,0

% 

28,0% 57,0

% 

Ensin

o 

Médi

o 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Privada 

Anos 

iniciai

s E. F. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Anos 

finais 

E.F 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Ensin

o 

Médi

o 

0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Na esfera estadual a taxa de distorção idade/série nos anos iniciais e anos finais 

aumentaram, enquanto no ensino médio essa taxa diminuiu. A análise nos anos iniciais foi 

feita somente até o ano de 2012. Na esfera municipal, nos anos iniciais diminuiu, porém, nos 

anos finais aumentou. 
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TABELA IV - PROFICIÊNCIA (APRENDIZAGEM EM PORTUGUÊS  E 

MATEMÁTICA) 
 

ESCOLAS MUNICIPAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA ESTADUAL 

 

 

 

 

 

 

 

Nas escolas da rede municipal de ensino foram avaliados os anos iniciais nas 

disciplinas Português e Matemática obtendo resultados positivos, pois os índices de 2009 a 

2013 se elevaram. Já nos anos finais esses índices decaíram tanto na disciplina de Português 

como na de Matemática. Na rede estadual de ensino deste município no ano de 2011 e 

2013nos anos finais na disciplina de Português os índices cresceram, na de Matemática os 

índices caíram. Segundo a tabela IV, não consta dados em relação aos anos iniciais. 

2.8 ESCOLARIDADE 
 

META 08 - Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar 

no mínimo 12 anos de estudo no último ano, para as populações do campo, da região de 

menor escolaridade no País e dos 25% 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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2.8.1 INTRODUÇÃO 

O Brasil, como se sabe, é um dos países mais desiguais do mundo, o município, por 

sua vez, não está fora dessa realidade. Tal desigualdade reduziu um pouco nos últimos anos, 

em função dos aumentos dos ganhos reais do salário mínimo, da geração de empregos formais 

e das transferências governamentais para programas sociais. Mas é ainda muito elevada. Uns 

dos elementos fundamentais entre as causas da desigualdade brasileira reside na baixa renda 

familiar e no acesso à educação na idade certa. Conclui-se, portanto, que aqueles que têm 

melhores condições financeiras, passam a ter muito mais vantagens em relação à classe pobre  

em função do acesso a melhor educação e da maior escolaridade, perpetuando assim, a 

desigualdade social.  

 Contudo, surge a implementação de ações junto aos sistemas de ensino voltadas à 

elevação de escolaridade de jovens de 18 a 29 anos, por meio da modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos, visando à conclusão do ensino fundamental, à qualificação profissional em 

nível de formação inicial, ao desenvolvimento da participação cidadã e à ampliação de 

oportunidades de inclusão profissional e social. 

2.8.2 ANÁLISE DE DADOS 

No intuito de reverter essa realidade e elevar gradualmente a escolaridade média da 

população de 18 a 29 anos, sugerimos as seguintes metas a serem alcançadas até dezembro de 

2016: 

• Promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos segmentos 

populacionais considerados, em parceria com as áreas de assistência social, saúde e 

proteção à juventude. 

• Implementar programas de educação de jovens e adultos para os segmentos 

populacionais considerados, que estejam fora da escola e com defasagem idade-série, 

associada a outras estratégias que garantam a continuidade da escolarização, após a 

alfabetização inicial; 

• Firmar adesão do Projovem e programas afins, com o MEC para atendimento aos 

jovens nas suas localidades, bem como, formações técnicas que venha a atender as 

potencialidades do educando, respeitando assim, as peculiaridades locais. 
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Em relação à Meta 08 do PNE: 

Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no 

mínimo 12 anos de estudo no último ano, para as populações do campo, da região de 

menor escolaridade no País e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre 

negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). Os números gerais do Ensino Fundamental de Monsenhor Hipólito – Piauí, 

segundo os dados do IBGE – INEP – MEC – PNAD. 

2.8.3 ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO DE 18 A 29 ANOS – EM ANOS DE 

ESTUDO 

TABELA I - RENDA PER CAPITA (EM R$) 

 1991 2000 2010 

IDHM Renda 0,417 0,549 0,591 

Renda Per Capita 107,40 243,16 315,60 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

TABELA II – ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO DE 18 A  29 ANOS POR 

RAÇA/COR 

Raça/Cor 2010 2011 2012 2013 

Branca 32 46 22 22 

Parda 79 112 41 58 

Preta 10 13 11 11 

Amarela  01 01 0 0 

Indígena  0 0 0 0 

Não declarada 06 03 04 03 

Total 128 175 78 94 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 

Em relação aos índices de escolaridade média da população de 18 a 29 anos no 

município de Monsenhor Hipólito do ano de 2010 a 2013, em relação ao IDHM e a renda per 

capita teve uma boa evolução. Quanto a raça/cor da população houve uma visível oscilação 

entre elas, por exemplo, a branca, a parda e a amarela diminuíram o seu percentual enquanto a 

raça preta aumentou.  

 

TABELA III – ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO DE 18 A 29 ANOS – EM 

ANOS DE ESTUDO 
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 Ano 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Matrículas   54 85 92 128 175 78 94 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 
 

Com relação às matrículas efetuadas no município do ano de 2007 a 2011 teve um 

crescimento acentuado, de 2011 a 2012 houve uma queda brusca, atingindo mais ou menos 

50%, já de 2012 a 2013 aconteceu um crescimento. 

 

TABELA IV – ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO DE 18 A  29 ANOS POR 

LOCALIDADE 

Localização 2010 2011 2012 2013 

Urbana 87 106 31 40 

Rural 41 89 47 54 

Total 128 195 78 94 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 
 

De acordo com localização urbana e rural os índices de 2010 a 2011, tiveram um 

aumento relevante sendo que estes níveis caíram de 2011 a 2012, chegando a obter um 

aumento em 2013. 

2.9 ALFABETIZAÇÃO 15 ANOS OU MAIS 
 

META 09 - Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% 

até 2015 e, até o final da vigência do PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 

50% a taxa de analfabetismo funcional. 

 

2.9.1 INTRODUÇÃO  

A Constituição Federal determina como um dos objetivos do Plano Nacional de 

Educação a integração de ações do poder público que conduzam à erradicação do 

analfabetismo (art. 214, I). Trata-se de tarefa que exige uma ampla mobilização de recursos 

humanos e financeiros por parte dos governos e da sociedade. Os déficits do atendimento no 

ensino fundamental resultaram, ao longo dos anos, num grande número de jovens e adultos 

que não tiveram acesso ou não lograram terminar o ensino fundamental obrigatório. 

No Censo 2010, 13,9 milhões de brasileiros acima dos 15 anos declararam-se 

analfabetos, o que corresponde a 10% da população nessa faixa etária. E diferentemente do 
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que costumamos ter em nosso imaginário, 2,0 milhões vivem na zona urbana. Mais 

preocupantes, no entanto, são os mais de 27 milhões de brasileiros entre os 15 e os 64 anos 

classificados, segundo o INAF – Indicador de Alfabetismo Funcional, como alfabetizados em 

nível rudimentar, em função de suas limitações no uso da leitura, da escrita e dos conceitos 

básicos da matemática.  

 Com isso é possível perceber o desafio das políticas educacionais e das redes de 

ensino responsáveis por implementá-las no que tange a educação de jovens e adultos e seu 

papel na estrutura do sistema público de ensino brasileiro. 

Em Monsenhor Hipólito, cabe ofertar mais vagas e criar oportunidades de fortalecer a 

realidade dessa demanda, portanto, é necessário criar propostas pedagógicas distintas e 

complementares, inclusive integradas à educação profissional ou que tornem possível a 

retomada e conclusão com êxito da trajetória educacional destes sujeitos. A integração dos 

programas de educação de jovens e adultos com a educação profissional aumenta sua eficácia, 

tornando-os mais atrativos. 

O analfabetismo está intimamente associado às taxas de escolarização Nesse sentido a 

meta nove (9) amplia além da faixa etária a qual estaria restrita, mas, comtemplando as 

necessidades educacionais de toda a população com menor escolaridade atribuindo à 

educação de jovens e Adultos um papel sistemático e dinâmico de modo que esta modalidade 

não seja visto apenas como correção de fluxo, por isso, para acelerar a redução do 

analfabetismo é necessário agir ativamente para as futuras gerações. 

2.9.2 ANÁLISE DE DADOS 

As taxas de analfabetismo acompanham os desequilíbrios regionais brasileiros, tanto 

no que diz respeito às regiões político-administrativas, como no que se refere ao corte 

urbano/rural. 

É preciso que os gestores e educadores coloquem a educação no rol das prioridades. 

Mas, não basta ensinar a ler e a escrever. Para inserir a população no exercício pleno da 

cidadania, melhorar sua qualidade de vida e de fruição do tempo livre e ampliar suas 

oportunidades no mercado de trabalho. A educação de jovens e adultos deve compreender no 

mínimo, a oferta de uma formação equivalente às oito séries iniciais do ensino fundamental. 

Assegurando ensino gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os 

estudos na idade regular, e criando oportunidades educacionaisapropriadas, consideradas as 

características do alunado. 
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Em relação à Meta 09do PNE: 

Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e, 

até o final da vigência d0 PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa 

de analfabetismo funcional. Os números gerais do Ensino Fundamental de Monsenhor 

Hipólito – Piauí, segundo os dados do IBGE – INEP – MEC – PNAD. 
 

TABELA I – TAXA DE ALFABETIZAÇÃO DE 15 ANOS OU MAIS  
 

 

AN

O 

 

ALFABETIZA

DOS 

 

PERCENTUAL DE 

ALFABETIZADO

S 

 

NÃO 

ALFABETIZAD

OS 

PERCENTUAL DE 

NÃO 

ALFABETIZADOS 

2010 4146 68% 1950 32% 

2011 4253 69.76% 1843 30.24% 

2012 4303 70.58% 1793 29.42% 

2013 4476 73.42% 1620 26.58% 

População de 15 anos ou mais em 2010: 6096 

Fonte: www.sidra.ibge.gov.br 

Embora o analfabetismo esteja concentrado nas faixas etárias mais avançadas em 

relação ao país a Tabela I, mostra que no município de monsenhor Hipólito entre os anos de 

2010 a 2013, as taxas de analfabetismo são consideradas pequenas em relação a população 

desta faixa etária e que não tem avançado ao longo do tempo, e que a taxa de alfabetizados é 

satisfatório com uma variável de 1% a 2%. 

 Porém é preciso elevar a taxa de alfabetização e reduzir o analfabetismo para 

alcançarmos a meta nacional promovendo a redução do analfabetismo em níveis desejados 

nos próximos anos.  

2.10 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
 

META 10 - Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de Educação de Jovens e Adultos na 

forma integrada à Educação Profissional, nos ensinos Fundamental e Médio. 
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2.10.1 INTRODUÇÃO 

A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade da educação básica destinada aos 

Jovens e Adultos que não tiveram acesso ou não concluíram os estudos no Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio. 

É importante destacar a concepção ampliada de educação de jovens e adultos no 

sentido de não se limitar apenas a escolarização, mas também reconhecer a educação como 

direito humano fundamental para a constituição de jovens de adultos autônomos, críticos e 

ativos frente à realidade em que vivem, é ainda considerada mais do que um direito para os 

cidadãos brasileiros, ela é a chave que abrirá as portas para o seu pleno exercício da 

cidadania. O importante é que o PNE se converta em uma oportunidade de fortalecer a 

educação de jovens e adultos nas redes públicas, ampliando as condições de atendimento e 

assegurando o atendimento das especificidades desta modalidade, com currículos 

diferenciados, professores com formação específica para o atendimento aos jovens e adultos, 

materiais apropriados e flexibilidade nos tempos e organização dos cursos de forma integrada 

a Educação Profissional, na forma do regulamento (incluído pela Lei nº 11.741, de 2008), 

para atingirmos a meta de 25% em nosso município, com uma evolução de qualidades.  

2.10.2 ANÁLISE DE DADOS 

Segundo os dados das matriculas da Educação de Jovens e Adultos Integrada a 

Educação Profissional o município de Monsenhor Hipólito, está muito longe de atingir a meta 

do PNE, em relação aos dados do MEC/INEP/Censo Escolar. 

 A meta 10 propõe a integração de 25%, para atingirmos a meta precisamos abrir 

perspectiva para a construção de novos paradigmas que a um só tempo assegurem a formação 

integral dos jovens e adultos com trajetórias escolares, ampliando-lhe efetivamente os 

horizontes de inserção social, econômica e desenvolvimento pessoal. 
 

Em relação à Meta 10 do PNE: 

Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de Educação de Jovens e Adultos na 

forma integrada à Educação Profissional, nos ensinos Fundamental e Médio Os números 

gerais da Educação Infantil de Monsenhor Hipólito - Piauí, segundo os dados do IBGE- 

INEP/ MEC-PNAD. 
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TABELA I – MATRÍCULAS NA EJA INTEGRADA A EDUCAÇÃO P ROFISSIONAL 

ANO ESTADO MUNICÍPIO TOTAL 

2010 139 111 250 

2011 175 124 299 

2012 89 116 205 

2013 97 99 196 

2014 35 254 289 

*População de 15 anos ou mais em 2010 = 6 096 
 

Segundo a tabela acima o número de alunos ficou oscilando em relação a 2010, 

aumentou, diminuiu e voltou a crescer em 2014, o que consta nos dados é que ainda está 

distante da meta que queremos alcançar. 
 

TABELA II – TAXA DE MATRICULA NA EJA INTEGRADA A ED UCAÇÃO 

PROFISSIONAL 

ANO ESTADO MUNICÍPIO 

2010 2,55% 2,04% 

ANO ESTADO MUNICÍPIO 

2011 3,21% 2,28% 

 

ANO ESTADO MUNICÍPIO 

2012 1,63% 2,13% 

ANO ESTADO MUNICÍPIO 

2013 1,68% 1,82% 

ANO ESTADO MUNICÍPIO 

2014 0,64% 4,67% 
 

Observando a tabela II a porcentagem com o número de matrículas, houve oscilação 

em relação a 2010 com um pequeno aumento em 2014, ainda longe do almejado. 
 

TABELA III – ESTABELECIMENTOS NA EJA INTEGRADA A ED UCAÇÃO 

PROFISSIONAL 
 

ESTADO ANO  RURAL URBANA TOTAL 

 

Modalidade 

2010 - 01 01 

2011 - 01 01 
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EJA 2012 - 01 01 

2013 - 01 01 

 

MUNICÍPIO  INICIAIS FINAIS 

 

Modalidade 

EJA 

ANO  RURAL URBANA RURAL URBANA 

2010 03 - 02 - 

2011 02 - 01 01 

2012 02 - 02 02 

2013 01 - 01 01 

 

 Analisando a tabela III podemos observar que o número de estabelecimento na EJA é 

muito insignificante em relação a população do município, principalmente na zona urbana. 

2.11 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
 

META 11 - Triplicar as matrículas da Educação Profissional Técnica de nível médio, 

assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público. 

2.11.1 INTRODUÇÃO 

Educação Profissional e tecnológica é obrigatória aos estados e município, tornando-se 

mais um elemento da política da melhoria da qualidade da educação brasileira. Tendo como 

desígnio preparar melhor e aumentar a escolaridade dos trabalhadores. 

A nova composição dos artigos 37,39, 41 e 42 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) indicam que a Educação Profissional integra-se aos diferentes 

níveis e modalidades de educação e as dimensões do trabalho, da ciência e da tecnológica. 

Os cursos poderão ser organizados por eixos tecnológicos, deste modo, permitem a 

construção de diversos percursos formativos, em que o aluno poderá aprimorar-se em uma 

área de sua escolha, com certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos. 
 

2.11.2 ANÁLISE DE DADOS 

A educação profissional hoje, em qualquer lugar, uma modalidade necessária aos 

jovens para ingresso no mercado de trabalho. 

Sabendo-se que em nosso município não contamos com Educação Profissional 

Técnica de nível médio, contamos apenas com a Educação Técnica (PRONATEC) por esse 

motivo percebe-se que o município possui um imenso desafio em criar cursos da Educação 
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Profissional Técnica de nível médio assegurando a qualidade de oferta em pelo menos 50% de 

expansão no segmento público até o final da sua regência. Como também profissionais 

qualificados para atuarem em suas determinadas áreas. Ou serão estabelecidas através das 

metas e estratégias que visa implementar neste município curso de diversas áreas em parcerias 

com o Governo Federal e Estadual. 
 

TABELA I – EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL 

CURSO Nº DE 

MATRÍCULAS 

SEXO RURAL URBANA 

MASC. FEM. 

 

INGLÊS 

BÁSICO 

 

20 

 

01 

 

19 

 

02 

 

18 

AGENTE DE 

ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR 

 

30 

 

01 

 

29 

 

10 

 

20 

Fonte: PRONATEC/CRAS 
 

Analisando a tabela I, de acordo com dados do PRONATEC E CRAS os cursos 

realizados no nosso município são apenas dois (02): Inglês Básico e Agente de Alimentação 

Escolar, cursos que são apenas técnicos e com uma minoria de alunos, sendo mais 

participantes da zona urbana e a maioria do sexo feminino. 

Os cursos são insuficientes e desvinculados da realidade onde estão inseridos, quando se trata 

de instituição pública não existe. 

2.12,13,14 EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 

META 12- Elevar a taxa bruta de matrícula na Educação Superior para 50% e a taxa 

líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, asseguradas a qualidade da oferta e a 

expansão para, pelo menos, 40% das novas matrículas no segmento público.  

META 13- Elevar a qualidade da Educação Superior pela ampliação da proporção de 

mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de 

Educação Superior para 75%, sendo, do total, no mínimo, 35% de doutores.  

META 14 - Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, 

de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. 

 

2.12,13,14.1 INTRODUÇÃO 
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A educação superior é essencial para o desenvolvimento científico e tecnológico do 

país, bem como para ampliar as oportunidades sociais e econômicas da população. Cada vez 

mais em um mundo onde o conhecimento se sobrepõe aos recursos matérias com o fator do 

desenvolvimento humano cresce a importância da escolarização e, em particular da educação 

superior.  

A matrícula no ensino médio deverácrescer nas redes estaduais, sendo provável que o 

crescimento seja oriundo de alunos dascamadas mais pobres da população. Isto é, haverá uma 

demanda crescente de alunoscarentes por educação superior.  

Em 1998, 55% dos estudantes deste nível frequentavamcursos noturnos; na rede 

estadual esta porcentagem sobe para 62%.A matrícula nas instituições de educação superior 

vem apresentando um rápidocrescimento nos últimos anos. Apenas em 1998, o número total 

de matriculados saltou de 1 milhão e 945 mil, em 1997, para 2 milhões e 125 mil em 1998. 

Houve, portanto, um crescimento de 9%, - índice igual ao atingido pelo sistema em toda a 

década de 80. 

O governo federal vem lutando para assegurar o acesso ao ensino superior a um 

número cada vez maior de pessoas com programas inéditos na história brasileira, e 

construindo universidades e institutos tecnológicos em todo o país que, além de oferecer 

formação profissionalizante no ensino médio, também oferecem cursos de graduação nas 

disciplinas técnicas de maior carência em nosso sistema educacional. O PNE dá um passo 

adiante, ainda mais ousado para os próximos 10 anos. Sua meta de número 12 é elevar a taxa 

bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 

18 a 24 anos, assegurada a qualidade da OFERTA e expansão para, pelo menos 40% das 

novas matrículas, no segmento público”. 

De acordo com o cenário educacional brasileiro, urge uma reflexão acerca do modelo 

de ensino superior que se irá promover. As mudanças na dinâmica social, no mundo do 

trabalho e nos paradigmas de produção de conhecimento, entre outras trazidas pelo século 

XXI, impactam todos os níveis educacionais e as universidades não devem ficar alheias a 

isso, portanto, há uma necessidade de mudança de paradigma na educação, pois hoje temos 

novas esperanças e diversas universidades precisam reformular seus modelos para se adequar 

às demandas contemporâneas. Uma meta bem relevante nesta perspectiva é a elevação da 

qualidade da Educação Superior pela ampliação da atuação de mestres e doutores nas 

instituições de educação superior para 75%, no mínimo, do corpo docente em efetivo 
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exercício, sendo, do total, 35% doutores, bem como, aprofundar e aperfeiçoar o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, de que trata a Lei nº 10.861, de 14 

de abril de 2004, fortalecendo as ações de avaliação, regulação e supervisão. 

O município de Monsenhor Hipólito oferece Cursos Superiores por instituições 

privadas, de forma semipresencial, necessitando, portanto, de um financiamento por parte do 

Governo Federal com abertura de um Polo que venha a atender a comunidade deste município 

e outras vizinhas, nesta modalidade de ensino, ampliando, no entanto, a oferta de programas 

de pós-graduação stricto sensu, especialmente os de doutorado, nos campi novos abertos em 

decorrência dos programas de expansão e interiorização das instituições superiores públicas. 
 

2.12,13,14.2 ANÁLISE DE DADOS  

Hoje no Brasil, há sérios problemas, que se agravarão se o Plano Nacional de 

Educação não estabelecer uma política que promova sua renovação e desenvolvimento. 

Entretanto, como resultado conjugado de fatores demográficos, aumento das exigênciasdo 

mercado de trabalho, além das políticas de melhoria do ensino médio, prevê -se umaexplosão 

na demanda por educação superior. 
 

TABELA I – MATRÍCULAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – 2014 

Dependê

ncia 

administr

ativa 

Graduação Pós-graduação 

Cursos 

Número  

de 

matrícula

s  

Taxa de 

Matricula  
Cursos  

Número  

de 

matrícula

s 

Taxa de 

Matricula  

Federal 0 0 0 0 0 0 

Estadual 0 0 0 0 0 0 

Municipal 0 0 0 0 0 0 

Privada 02 58 1.01% 01 06 0.1% 

Total 02 58 1.01% 01 06 0.1% 

População  de 18 anos ou mais: 5713 

Fonte: ISEPRO 
 

Com base nos dados apresentados na tabela I que se refere a Matrículas de Educação 

Superior no ano 2014, observa-se a inexistência de cursos de graduação e pós-graduação, bem 

como do número de matrículas realizadas nas dependências administrativas Federal, Estadual 

e Municipal, porém, em instituições privadas houve a oferta de 02 cursos de graduação com 

um total de 58 matriculados e 01 curso de pós-graduação contendo apenas 06 matriculados. 
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TABELA II – MATRÍCULAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR – 2014 

Dependê

ncia 

administr

ativa 

Mestrado  Doutorado 

Cursos 

Número  

de 

matrícula

s  

Taxa de 

Matricula  
Cursos  

Número  

de 

matrícula

s 

Taxa de 

Matricula  

Federal 0 0 0 0 0 0 

Estadual 0 0 0 0 0 0 

Municipal 0 0 0 0 0 0 

Privada 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 0 0 

População  de 18 anos ou mais: 5713 

Fonte: ISEPRO 
 

Na tabela II não consta nenhum curso de Mestrado e Doutorado ofertado no nosso 

município nem matrículas efetuadas em nenhuma das dependências administrativas. 

Diante do cenário apresentado, cabe aos entes federativos ampliar e ofertar aos municípios, 

mais oportunidades que possibilitem sanar ou amenizar estes índices apresentados na tabela 

II. 

2.15,16 FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
 

META 15 - Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os municípios, no prazo de um ano de vigência do PNE, política nacional de 

formação e valorização dos profissionais da Educação, assegurando 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 16 - Formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da Educação Básica, 

até o último ano de vigência d0 PNE, e garantir a todos os profissionais da Educação 

Básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, 

demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. 

 

 

2.15,16.1 INTRODUÇÃO 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece no seu Art. 61. A 

formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos dos diferentes níveis 

e modalidades de ensino e às características de cada fase do desenvolvimento do educando, 

terá como fundamentos: 

I - a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço; 

II - aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino e outras 

atividades. 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em 

curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de 

educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação 

infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 

modalidade Normal. 

Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão: 

I - cursos formadores de profissionais para a educação básica 

Um dos objetivos centrais do Plano Nacional de Educação é a melhoria da qualidade 

de ensino e somente poderá ser alcançada se for promovida, ao mesmo tempo, a valorização 

do magistério. Sem esta, ficam baldados quaisquer esforços para alcançar as metas 

estabelecidas em cada um dos níveis e modalidades de ensino. Essa valorização só pode ser 

obtida por meio de uma política global de magistério, implicandoa formação profissional 

inicial; 

• As condições de trabalho, salário e carreira: 

• A formação continuada. 

Segundo PNE, no Brasil, as funções docentes em educação básica, em todas as 

modalidades de ensino, passam de dois milhões. 

 Em Monsenhor Hipólito, conforme os dados coletados na Secretaria Municipal de 

educação de Monsenhor Hipólito – PI, a maioria dos professores do ensino básico são 

graduados e pós-graduados, logo se afirma que a formação desses profissionais estão em bom 

nível. Há, porém, uma distorção na formação específica da área em que atuam estes 

profissionais mesmo sendo na sua maioria graduados e pós-graduados.  

Os desafios a serem enfrentados estão na aplicação de recursos que valorize o trabalho 

docente para que possibilite uma formação de qualidade em serviço além da responsabilidade 

de possibilitar “corrigir” as deficiências recorrentes dos cursos de formação inicial, ainda deve 

propiciar a constante atualização dos docentes, oferecendo um trabalho de excelência para as 

futuras gerações da nossa sociedade. 
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2.15,16.2 ANÁLISE DE DADOS 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece: Art. 61. A formação de 

profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos dos diferentes níveis e 

modalidades de ensino e às características de cada fase do desenvolvimento do educando, 

uma formação profissional que assegure o desenvolvimento da pessoa do educador enquanto 

cidadão e profissional, o domínio dos conhecimentos como objeto de trabalho com os alunos 

e dos métodos pedagógicos que promovam a aprendizagem ainda deve propiciar a constante 

atualização dos docentes, oferecendo um trabalho de excelência para nossa sociedade. 
 

Em relação às metas 15 e 16: 
 

META 15 - Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os municípios, no prazo de um ano de vigência do PNE, política nacional 

de formação e valorização dos profissionais da Educação, assegurando 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 16 - Formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da Educação 

Básica, até o último ano de vigência d0 PNE, e garantir a todos os profissionais da 

Educação Básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as 

necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. 

TABELA I  - PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM LICENCIATURA, 

SEM LICENCIATURA E COM COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA, S EXO E 

ESCOLARIDADE . 
 

 

 

CURSO 

 

NÚMERO DE 

PROFESSORES 

 

 

 

MASC

. 

 

 

FEMI. 

 

COM 

ESPECIALIZAÇÃO 

 

MUNICÍP

IO 

ESTADO MUNICÍPI

O 

ESTADO 

Pedagogi

a 

31 04 02 32 28 04 

Letras 10 08 - 17 10 08 

Matemát 03 02 03 02 03 02 
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ica 

Normal 

Superior 

11 - 01 10 11 - 

História 04 02 01 05 03 02 

Geografi

a 

05 03 - 08 05 03 

Biologia 02 01 - 03 02 01 

Inglês 01 02 - 03 01 02 

Educaçã

o Física 

03 01 - 04 03 01 

Magistér

io 

02 - - 02 - - 

Sociolog

ia/Filoso

fia  

- 01 - 01 - 01 

TOTAL  72 24 07 89 66 24 

PERCE

NTUAL 

97,22 100% 7,29% 92% 68,75% 25% 

 

A tabela I revela o nível dos professores da educação básica com licenciatura, sem 

licenciatura e com complementação pedagógica conforme a formação sexo e escolaridade, na 

rede municipal de ensino de Monsenhor Hipólito-PI.  A rede municipal de ensino conta com 

72 professores ativo, destes, 97,12 % são graduados e 91,66% tem especialização, apenas 

2.88% não possui graduação e/ou pós-graduação. Considera-se um percentual bem elevado e 

bem próximo da meta nacional. O município também conta com uma escola da rede estadual 

de ensino nela é possível perceber que do total de 24 professores o percentual de professores 

graduados e pós-graduados é de 100%.  

Na tabela acima nota-se que número de professores do sexo feminino tanto das escolas 

da rede municipal quanto na estadual supera o masculino. 

 

2.17,18 PROFESSORES – REMUNERAÇÃO E CARREIRA 
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META 17 - Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas da Educação 

Básica, a fim de equiparar o rendimento médio ao dos demais profissionais com 

escolaridade equivalente, até o final do sexto ano da vigência do PNE. 

META 18 - Assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de carreira para os 

profissionais da Educação Básica e Superior pública de todos os sistemas de ensino e, para 

o plano de carreira dos 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. 

 

2.17,18.1 INTRODUÇÃO 
 

Historicamente já está construído no Brasil um consenso de que a Educação é o 

principal instrumento de desenvolvimento humano, social econômico, ambiental, tecnológico 

e cultural, sem ela não conseguimos preparar a população brasileira para o pleno exercício da 

cidadania e para o mundo. Como também só podemos oferecer uma educação de qualidade 

com professores bem remunerados, boa formação inicial e continuada, jornada adequada de 

trabalho e carreira de valorização.  

O que temos são professores trabalhando em salas superlotadas, em condições 

precárias de trabalho, jornadas estafantes, violência nas escolas, falta de material didático 

escolar e tecnológico, funcionários de apoio, ausência de progressão e evolução a 

adoecimento, afastamento e mesmo ao abandono da profissão. Se nada for feito teremos, num 

tempo muito breve, um verdadeiro apagão da educação. Para mudar esse quadro lutamos pela 

aprovação dos planos estaduais e municipais a fim de transformar a educação, construída por 

toda sociedade e não mais em política de governo. Enquanto isso não ocorre, docentes em 

todo território Nacional, seguem ensinando, lutando e creditando no poder transformador de 

uma política pública, gratuita e de qualidade onde possamos ser reconhecidos como: 

construtor do conhecimento, orientador, mediador, motivador e gestor da aprendizagem.  

O professor tem uma missão nobre que é levar conhecimento, dirigir as inteligências 

jovens e preparar cidadãos conscientes em busca de um mundo melhor. A sociedade e 

principalmente o poder público devem se convencer de que necessitam de professores bem 

preparados, capacitados, remunerados enfim, valorizados para que a educação melhore cada 

vez mais. 

 Esperamos que em um breve espaço de tempo possamos equiparar aos demais 

profissionais com escolaridade equivalente, e assegurar no prazo de dois anos o cumprimento 
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de planos de carreira, tomar como referência o Piso Salarial Nacional definido em Lei 

Federal. 
 

2.17,18.2 ANÁLISE DE DADOS 

 Consultando os dados coletados na tabela I, existem ações de regulamento que 

valorizam a carreira do magistério, sabemos que ainda está muito longe de equiparar ao 

rendimento aos demais profissionais com escolaridade equivalente, como também, no que diz 

respeito ao cumprimento de planos de carreira para os profissionais da Educação Básica e o 

cumprimento do Piso Nacional. Precisamos de pessoas habilitadas para a reformulação do 

Plano Municipal e que esse venha favorecer toda a classe de servidor da educação. Fazendo 

algumas alterações, especialmente a que se refere carga horária, fazendo consonâncias com as 

necessidades que surgirão no decorrer do processo educativo organizado de acordo com a 

formada dos alunos concentradas e a concentração dos professores em um único 

estabelecimento. Fazendo algumas alterações, especialmente a que se refere carga horária, 

fazendo consonâncias com as necessidades que surgirão no decorrer do processo educativo 

organizado de acordo com a jornada dos alunos concentradas e a concentração dos 

professores em um único estabelecimento. 
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TABELA I – RENDIMENTOS MÉDIO POR CLASSE DOS PROFESSORES E DE PROFISSIONAIS EM OUTRAS ÁREAS COM 

CURSO SUPERIOR. 

 CLASSE A CLASSE B CLASSE C 

 

PROFESSOR 

40 horas 

  

NÍVEL II 

R$ 2.490,14 

NÍVEL II – R$ 2.689,34 

NÍVEL IV – R$ 2.965,00 

NÍVEL V – R$ 3.113,25 

 

 

PROFESSOR 

20horas 

 

NÍVEL I 

 

NÍVEL 

II 

 

NÍVEL 

III 

 

NÍVEL 

IV 

 

NÍVEL V 

 

NÍVELVI 

NÍVEL I  

R$ 973,00 

NÍVEL II – R$ 1.344,65 

NÍVEL IV- R$ - 1.482,49 

NÍVEL V – R$ 1.556,61 

NÍVEL VI – R$ 1.634,44 R$896,25  

- 

R$ 

1.005,64 

R$ 

2.111,82 

 

- 

R$ 

1.164,16 

NÍVEL VI 

R$ 1.513,34 

Auxiliar 

Administrativo 

40 horas 

 

R$ 839,28 

  

Auxiliar de 

Serviços Gerais 

40 horas 

 

R$ 821,54 

  

Motorista 

40 horas 

 

R$ 821,54 

  

Vigia 

40 horas 

R$ 839,28   
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De acordo com Tabela I o rendimento, por classe dos professores e profissionais com curso superior acompanha o crescimento por tempo 

de serviço e qualificação profissional, enquanto o salário apesar de ter crescido um pouco, ainda está muito aquém a equiparar aos demais 

profissionais com escolaridade equivalente. Sugerimos em um breve espaço de tempo conseguir as devidas valorizações. No campo de 

remuneração, o FUNDEB, está fazendo uma mudança no município, atualmente é aplicado 60% dos recursos na remuneração do Magistério em 

efetivo exercício e outros 40% para demais servidores e manutenção das escolas. O município dispõe do Plano de Carreira passo e instrumento 

na valorização do Magistério. Porém há que se rever alguns pontos e reformulá-lo para nossa realidade atual. As caracterizações da situação 

existente é imprescindível para propor ações que favoreçam um melhor desempenho dos docentes e dos demais profissionais em educação. 
 

TABELA II – PROFESSORES POR ESTABELECIMENTO - MUNIC IPAL/ESTADUAL - 2015 

 

ESTABELECIMENTO 

 MUNICIPAL E ESTADUAL 

 

NÚMERO 

PROFESS

ORES 

ETAPA / ENSINO 

EDUCAÇÃ

O 

INFANTIL 

ENSINO 

FUNDAME

NTAL I 

ENSINO 

FUNDAME

NTAL II 

ENSINO 

MÉDIO 

EDUCAÇÃ

O DE 

JOVENS E 

ADULTOS 

CRECHE GISELE BEZERRA 01 01 - - - - 

U. E. M. ANTÔNIO HIPÓLITO DE 

SOUSA 

11 - 06 05 - - 

U. E. M. DIRCEU ARCOVERDE 07 03 04 - - - 

U. E. M. LINO RODRIGUES DE 

CARVALHO 

04 02 02 - - - 

U. E. M. JOÃO LEANDRO DA COSTA 02 02 - - - - 

U. E. M. JOSÉ POLICARPO 01 01 - - - - 
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U. E. M. ÂNGELO DE MARIA 

BEZERRA 

17 - 07 09 - 03 

U. E. M. JUDITH DA SILVA LIMA 21 08 13 - - - 

U. E. M. PADRE CÍCERO ROMÃO 

BATISTA 

15 - 07 08 - - 

U. E. ESTADUAL JOSÉ ALVES 

BEZERRA 

32 - - 08 19 06 
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Os dados da tabela II revelam que o município de Monsenhor Hipólito não oferece 

estabelecimentos suficientes para o número de turmas tanto na zona urbana quanto na zona 

rural, como também professores no município de acordo com as etapas do Ensino 

Fundamental I e II e também Creche. É possível perceber que somente na rede estadual atua 

etapa do Ensino Médio. 

Segundo a tabela, o número de professores diverge do total, devido existir professores 

lecionando em duas escolas e em modalidades diferentes. 

 A necessidade de qualificação para educação especial e infantil deixam a desejar. 

No campo de remuneração, o Fundeb, está fazendo uma mudança no município, 

atualmente é aplicado 60% dos recursos na remuneração do Magistério em efetivo exercício e 

outros 40% para demais servidores e manutenção das escolas. O município dispõe do Plano 

de Carreira passo e instrumento na valorização do Magistério. Porém há que se rever alguns 

pontos e reformulá-lo para nossa realidade atual. 

2.19 GESTÃO DEMOCRÁTICA 
 

META 19 - Assegurar condições, no prazo de 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 da União para tanto. 

 

2.19.1 INTRODUÇÃO 

 Os artigos 14 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e 22 do Plano 

Nacional de Educação (PNE) indicam que os sistemas de ensino definirão as normas da 

gestão democrática de ensino público na educação básica obedecendo aos princípios da 

participação dos profissionais da educação. 

 Na Gestão democrática deve haver compreensão da administração escolar como 

atividade meio e reunião de esforços coletivos para o implemento dos fins da educação, assim 

como a compreensão e aceitação do princípio de que a educação é um processo de 

emancipação humana. Com a aplicação da política da universalização do ensino deve-se 

estabelecer como prioridade educacional a democratização do ingresso e a permanência do 

aluno na escola, assim como a garantia da qualidade social da educação. 

 As atitudes, os conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades e competências na 

formação do gestor da educação são tão importantes quanto a prática de ensino em sala de 

aula. No entanto de nada valem estes atributos se o gestor não se preocupar com o processo 
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ensino/aprendizagem na sua escola, como também possuir habilidades para diagnosticar e 

propor soluções assertivas as causas geradoras de conflitos nas equipes de trabalho, ter 

habilidades e competências para a escolha de ferramentas e técnicas que possibilitem a melhor 

administração do tempo, promovendo ganhos de qualidade e melhorando a produtividade 

profissional. 
 

2.19.2 ANALÍSE DE DADOS 

 Analisando os dados sobre os Conselhos Municipais abaixo relacionados: Conselho de 

Alimentação Escolar – CAE, Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, Fundo Nacional 

da Educação da Educação Básica – FUNDEB, Conselho do Transporte Escolar – PNATE, 

podemos constatar que os mesmos acontecem de forma democrática, através de votação por 

unanimidade com clareza perante ao público presente, no que diz respeito a composição dos 

mesmo são formados por membros do poder executivo, da secretaria de educação, professores 

da educação e alunos, pais e membros da sociedade civil organizada.  

Sobre os diretores das Escolas Municipais são criados funções sob cargo de comissão 

feito pelo Poder Executivo Municipal com observância na resolução nº 02, de 28 de março de 

2009, artigo 5, inciso X. 
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TABELA I  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME QUANTIDA

DE 

Nº PORTARIA/DECRETO COMPOSIÇÃO 

Conselho de 

Alimentação Escolar 

 

01 

 

Decreto nº 007/29 de janeiro de 2013 

Representantes do Poder Executivo, 

Professores, Alunos e Pais de alunos e 

Sociedade Civil. 

Programa 

Dinheiro Direto na 

(Conselho Escolar) 

 

09 

 

- 

 

Profissionais da Educação, Alunos, Pais 

de alunos e Sociedade Civil.  

Conselho do  

 

 

- 

 

Portaria Nº 048/2013 

Poder Executivo, Secretaria Municipal 

de Educação, Assistência Social, 

Sociedade Civil, Profissionais da 

Educação, Alunos e Pais de alunos. 

Conselho de Transporte 

(PNATE) 

-  

- 

 

- 

Diretoras das Escolas 

Municipais  

 

03 

         As funções de Diretores são criadas 

pelo Poder Executivo Municipal com 

observância na resolução n° 02, 28 de 

maio de 2009 artigo 5º inciso X. 

 

- 
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Com base nos dados coletados sobre os Conselhos Municipais, os membros dos 

referidos, participam ativamente de forma espontânea e, ou quando convocados, de acordo 

com o percentual atingimos a meta de 100%. 
 

2.20 FINANCIAMENTO 
 

META 20 - Ampliar o investimento governamental em Educação pública de forma a 

atingir, no mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do País no quinto 

ano de vigência do PNE e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio. 

 

2.20.1 INTRODUÇÃO 

 Entendo a educação como uma das principais bases para o desenvolvimento 

sustentável de uma nação, se faz necessário tomar medidas mais eficaz no que diz respeito aos 

recursos, é preciso gerenciá-los e fiscalizá-los de maneira mais eficiente, para isso 

reivindicamos a ampliação de investimentos na Educação Pública de forma a atingir, no 

mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto do País e 10% ao final do decênio. Como 

também garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis em todos os níveis, 

etapas e modalidades da Educação Básica, tornar pública e transparente as receitas e despesas 

do total de recursos destonados a Educação, definir o custo do aluno, como indicador 

prioritário para o financiamento de todas as etapas e modalidades da Educação Básica, 

assegurar financiamento à Educação para o ensino superior sobre o investimento público por 

estudante da Educação Básica, garantindo assim um acréscimo aos recursos vinculados, nos 

termos do artigo 2012, da Constituição Federal, na forma da Lei específica, a parcela da 

participação financeira de petróleo e gás natural e outros recursos.  

Tais medidas fazem parte do Plano Nacional da Educação (PNE), em tramitação no 

Senado. Para que seja possível cumprir com o que foi estabelecido no PNE, será necessário 

ampliar o investimento público em educação. Assim, foi estipulada a meta de investimento de 

10% do PIB em educação, a ser atingida gradualmente, em 10 anos. Atualmente o gasto 

público em educação corresponde a 5% do PIB, portanto será necessário dobrar o gasto atual. 
 

2.20.2 ANÁLISE DE DADOS 

 A participação, o compromisso com a qualidade da Educação vai ser consolidada a 

cada ano, com aumento dos investimentos, melhorias salariais e também com um melhor 

desempenho em parcerias com aluno/ professor/ escola, levando em consideração o 
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investimento na Educação do nosso município para o crescimento do mesmo implementando 

mais recursos através do PIB e outras fontes de financiamento. 
 

TABELA I – PERCENTUAL DO INVESTIMENTO PÚBLICO EM ED UCAÇÃO 

 ENS. FUNDAMENTAL ENS. INFANTIL 

ESTIMATIVA DE 

PERCENTUAL EM 

RELAÇÃO AO PIB 

 

31,76% 

 

6,88% 

ESTIMATIVA DO 

INVESTIMENTO 

POR ESTUDANTE 

 

R$ 3.307,85 

 

R$ 3.033,11 

 

GASTO ANUAL POR 

ESTUDANTE 

 

R$ 3.255,30 

 

R$ 3.255,30 

 

De acordo com a tabela acima, os dados analisados estão apontando as possíveis fontes 

de financiamento para educação: Pode – se verificar a estimativa de percentual em relação ao 

PIB 31,76% Ensino Fundamental, 6,88% Ensino Infantil. 

Quanto à estimativa do investimento por estudante percebe-se o valor de 3.307,85 

reais para o Ensino Fundamental e 3.033,11 reaispara o Ensino Infantil. Com o gasto anual 

por estudante no Ensino Fundamental temos o valor em real R$ 3.255,30 e para o Ensino 

Infantil R$ 3.255,30, um valor razoável na educação atual do nosso município. O 

investimento em Educação do município está sendo utilizado de forma significativa e 

satisfatória em relação ao crescimento educacional. É necessário a elaboração compartilhada 

da proposta orçamentária anual ao longo do período de execução do Plano. 
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3. METAS E ESTRATÉGIAS 

CAPÍTULO I – DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO A EDUCAÇÃO BÁ SICA 

META 01 - Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na Pré-Escola para as crianças 

de 4 e 5 anos de idade, e ampliar a oferta de Educação Infantil em creches, de forma a 

atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência do PNE. 

ESTRATÉGIAS 

1.1) Realizar diagnóstico da rede pública de educação infantil com vistas a identificar as 

demandas prioritárias, em termos de condições infra- estruturais e de recursos humanos; 

1.2) Realizar micro – censo populacional para identificar: o quantitativo da população de 0 a 5 

anos; local onde habita; condições da moradia, condições de saúde etc. 

1.3) Estabelecer parcerias com os órgãos da Assistência Social (CAPS, CRAS, CREAS), bem 

como com o Conselho Tutelar para identificar a situação do município quanto a discrepância 

existente entre as crianças de até 3 (três) anos oriundas do quinto de renda familiar per capita 

mais elevado e as do quinto de renda familiar per capita  mais baixo; 

1.4) Definir/adequar os padrões mínimos de funcionamento das escolas da rede pública para 

atender a demanda manifesta de acordo com a faixa etária, respeitadas  as  normas  de  

acessibilidade. 

1.5) Elaborar proposta de expansão da rede pública de educação infantil. 

1.6) Implantar, em regime de colaboração com MEC, até o segundo ano de vigência deste 

PNE, avaliação da educação infantil, a ser realizada a cada 2 (dois) anos, com base em 

parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir a infraestrutura física, o quadro de pessoal, 

as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros 

indicadores relevantes. 

1.7) Realizar levantamento das demandas de formação dos profissionais da Educação Infantil, 

de modo a oferecer subsídios às instituições de pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos 

de formação. 

1.8) Apresentar proposta de redimensionamento da distribuição territorial da  oferta,  

limitando  a  nucleação  de  escolas  e  o  deslocamento  de crianças, de forma a atender a 
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demanda manifesta das  populações  do  campo  e  das  comunidades  indígenas  e 

quilombolas, na educação infantil. 

1.9) Apresentar proposta que priorize o acesso à educação infantil e fomente a oferta do  

atendimento  educacional especializado  complementar  e  suplementar  aos  (às)  alunos  (as)  

com  deficiência,  transtornos globais  do  desenvolvimento  e  altas  habilidades  ou  

superdotação,  assegurando  a  educação bilíngue  para  crianças  surdas  e  a  transversalidade  

da  educação  especial  nessa  etapa  da educação básica;  

1.10) Estabelecer parceiras com os órgãos da Assistência Social (CAPS, CRAS, CREAS), 

Conselho Tutelar e Pastoral da Criança  para implementação, em caráter complementar, de 

programas de orientação e apoio às famílias, por meio  da  articulação  das  áreas  de  

educação,  saúde  e  assistência  social,  com  foco  no desenvolvimento integral das crianças 

de até 3 (três) anos de idade; 

1.11) Adotar medidas de fortalecimento e monitoramento do acesso e da permanência das 

crianças na educação infantil, em especial dos beneficiários de programas de transferência de 

renda, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e 

proteção à infância; 

1.12) Elaborar plano de atendimento e monitoramento da demanda manifesta de educação 

infantil, em creches e pré – escolas, a partir dos dados levantados no micro – censo, com a 

colaboração da União. 

1.13) Colaborar com iniciativas da União que visem estimular o acesso gradativo à educação 

em tempo integral, de todas as crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 

1.14) Definir junto a Secretaria Municipal de Educação o número de crianças por professor, 

tendo em vista que não ultrapasse 08, de 0 a 03 anos e 15 de 04 a 05 anos. 

META 02 - Universalizar o Ensino Fundamental de nove anos para toda a população de 

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

recomendada, até o último ano de vigência do PNE. 

ESTRATÉGIAS 
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2.1) Participar da consulta pública nacional, com vista a contribuir com a elaboração da 

proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos (as) 

do ensino fundamental;   

2.2) Adotar medidas para divulgação da proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento para os (as) alunos (as) do ensino fundamental; 

2.3) Celebrar pacto com o Estado e a União com vistas à implantação da proposta de direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos (as) do ensino fundamental;  

2.4) Criar, divulgar e implementar mecanismos para acompanhamento individualizado dos 

alunos do ensino fundamental, com a finalidade de garantir a aprendizagem adequada na 

idade certa.  

2.5) Adotar medidas de fortalecimento do acompanhamento e o monitoramento do acesso, da 

permanência e do aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de 

renda, bem como das situações de discriminação, preconceitos e violências na escola, visando 

ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso escolar dos (as) alunos (as), em 

colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à 

infância, adolescência e juventude; 

2.6) Estabelecer parceiras com os órgãos da Assistência Social (CAPS, CRAS, CREAS), bem 

como com o Conselho Tutelar e Pastoral da Criança para promover a busca ativa de crianças e 

adolescentes fora da escola, em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e 

proteção à infância, adolescência e juventude; 

2.7) Agregar à proposta curricular tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira 

articulada, a organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente 

comunitário, considerando as especificidades da educação especial, das escolas do campo e 

das comunidades indígenas e quilombolas;  

2.8) Disciplinar, no âmbito do sistema de ensino municipal, a organização flexível do trabalho 

pedagógico, incluindo adequação do calendário escolar de acordo com a realidade local, a 

identidade cultural e as condições climáticas da região; 

2.9) Definir mecanismos de articulação das escolas com instituições e movimentos culturais, a 

fim de garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos (as) alunos (as) 
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dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem polos de 

criação e difusão cultural;  

2.10) Elaborar ou implementar projeto que incentive a participação dos pais ou responsáveis 

no acompanhamento das atividades escolares dos filhos por meio do estreitamento das 

relações entre as escolas e as famílias;  

2.11) Realizar microcenso populacional para as identificar demandas relativas às populações 

de 6 a 14 anos: que habitam no campo e que vivem em    comunidades indígenas e 

quilombolas; 

2.12) Desenvolver formas alternativas de oferta do ensino fundamental, garantida a qualidade, 

para atender demanda manifesta de filhos e filhas de profissionais que se dedicam a atividades 

de caráter itinerante;  

2.13) Integrar à proposta pedagógica das escolas atividades extracurriculares de incentivo aos 

(às) estudantes e de estímulo a habilidades, inclusive mediante certames e concursos 

nacionais, estaduais e municipais em áreas específicas do conhecimento escolar; 

2.14) Promover, em colaboração com o estado, atividades de desenvolvimento e estímulo a 

habilidades esportivas nas escolas, interligadas a um plano de disseminação do desporto 

educacional e de desenvolvimento esportivo nacional. 

META 03 - Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 

17 anos e elevar, até o final do período de vigência do PNE, a taxa líquida de matrículas 

no Ensino Médio para 85%. 

ESTRATÉGIAS 

3.1) Apoiar e estimular a  institucionalização do programa nacional de renovação do ensino 

médio, a fim de incentivar práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares 

estruturadas pela relação entre teoria e prática, por meio de currículos escolares que 

organizem, de maneira flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos articulados 

em dimensões como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e esporte, garantindo-se 

a aquisição de equipamentos e laboratórios, a produção de material didático específico, a 

formação continuada de professores e a articulação com instituições acadêmicas, esportivas e 

culturais; 
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3.2) Definir e implantar medidas de avaliação do ensino médio inovador, já implantado no 

município; 

3.3) Propor, a título de colaboração, medidas para a melhoria da institucionalização do ensino 

médio inovador. 

3.4) Participar da consulta pública a ser realizada pelo  Ministério da Educação, em 

articulação e colaboração com os entes federados e ouvida a sociedade mediante consulta 

pública nacional, elaborará e encaminhará ao Conselho Nacional de Educação - CNE, até o 2º 

(segundo) ano de vigência deste PNE, proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento para os (as) alunos (as) de ensino médio, a serem atingidos nos tempos e 

etapas de organização deste nível de ensino, com vistas a garantir formação básica comum; 

3.5) Firmar pacto com a União e o Estado, no âmbito da instância permanente de que trata o § 

5º do art. 7º desta Lei, para implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular do ensino médio; 

3.6) Adotar medidas para divulgação e implantação da proposta de direitos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos (as) do ensino médio; 

3.7) Celebrar parcerias com o estado para garantir a fruição de bens e espaços culturais, de 

forma regular, bem como a ampliação da prática desportiva, integrada ao currículo escolar; 

3.8) Mapear  os índices de distorção idade/série na educação básica, inventariando suas 

principais causas, a fim de elaborar propostas que contribuam para a melhoria e ampliação de 

programas e ações de correção do fluxo escolar, no ensino fundamental,  em parceria com o 

Ministério de Educação, prevendo o acompanhamento individualizado do (a) aluno (a) com 

rendimento escolar defasado e a adoção de práticas como aulas de reforço no turno 

complementar, estudos de recuperação e progressão parcial, de forma a reposicioná-lo no 

ciclo escolar de maneira compatível com sua idade; 

3.9) Colaborar com o estado, na  universalização e   intensificação de  medidas que assegurem  

a participação do alunado no ENEM, tendo como fundamento a matriz de referência do 

conteúdo curricular do ensino médio e em técnicas estatísticas e psicométricas que permitam 

comparabilidade de resultados, articulando-o com o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica - SAEB, e promover sua utilização como instrumento de avaliação 

sistêmica, para subsidiar políticas públicas para a educação básica, de avaliação certificadora, 
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possibilitando aferição de conhecimentos e habilidades adquiridos dentro e fora da escola, e 

de avaliação classificatória, como critério de acesso à educação superior; 

3.10) Apoiar medidas de fomento e expansão das matriculas gratuitas de ensino médio 

integrado à educação profissional, observando-se as peculiaridades das populações do campo, 

das comunidades indígenas e quilombolas e das pessoas com deficiência; 

3.11) Colaborar com o estado na adoção de medidas de fortalecimento do acompanhamento e 

monitoramento do acesso e da permanência dos e das jovens beneficiários (as) de programas 

de transferência de renda, no ensino médio, quanto à frequência, ao aproveitamento escolar e 

à interação com o coletivo, bem como das situações de discriminação, preconceitos e 

violências, práticas irregulares de exploração do trabalho, consumo de drogas, gravidez 

precoce, em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e 

proteção à adolescência e juventude; 

3.12) Colaborar com estado na busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos 

fora da escola, em articulação com os serviços de assistência social, saúde e proteção à 

adolescência e à juventude, presentes no município; 

3.13) Colaborar com as ações de fomento aos programas de educação e de cultura para a 

população urbana e do campo de jovens, na faixa etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, e 

de adultos, com qualificação social e profissional para aqueles que estejam fora da escola e 

com defasagem no fluxo escolar; 

3.14) Colaborar com o Estado no redimensionamento da oferta de ensino médio nos turnos 

diurno e noturno, bem como a distribuição territorial das escolas de ensino médio, de forma a 

atender a toda a demanda, de acordo com as necessidades específicas dos (as) alunos (a); 

3.15) Dar suporte ao desenvolvimento das formas alternativas de oferta do ensino médio, 

garantida a qualidade, para atender aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam a 

atividades de caráter itinerante; 

3.16) Colaborar com a implantação das políticas de prevenção à evasão motivada por 

preconceito ou quaisquer formas de discriminação, criando rede de proteção contra formas 

associadas de exclusão; 

3.17) Contribuir com ações de incentivo à participação dos adolescentes nos cursos das áreas 

tecnológicas e cientificas. 
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META 04 - Universalizar, para a população de 4 a 17 anos, o atendimento escolar aos 

alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, preferencialmente na rede regular de ensino, garantindo o atendimento 

educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou 

serviços especializados, públicos ou comunitários, nas formas complementar e 

suplementar, em escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 

ESTRATÉGIAS 

4.1) Realizar levantamento para identificação das crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, com 

vistas à universalização do atendimento escolar da demanda manifesta pelas famílias dessas 

crianças. 

4.2) Realizar parcerias para implantar, ao longo deste PME, salas de recursos multifuncionais 

e fomentar a formação continuada de professores e professoras para o atendimento 

educacional especializado nas escolas urbanas, do campo, indígenas e de comunidades 

quilombolas 

4.3) Garantir, em regime de colaboração com o a União e o estado,   atendimento educacional 

especializado em salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços 

especializados, públicos ou conveniados, nas formas complementar e suplementar, a todos 

(as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação, matriculados na rede pública de educação básica, conforme necessidade 

identificada por meio de avaliação, ouvidos a família e o aluno; 

4.4) Apoiar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas instituições 

públicas, para garantir o acesso e a permanência dos (as) alunos (as) com deficiência por meio 

da adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível e da disponibilização de material 

didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva, assegurando, ainda, no contexto escolar, 

em todas as etapas, níveis e modalidades de ensino, a identificação dos (as) alunos (as) com 

altas habilidades ou superdotação; 

4.5) Identificar a demanda manifesta para a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira 

de Sinais - LIBRAS como primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa 

como segunda língua, aos (às) alunos (as) surdos e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 

(dezessete) anos, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas, nos termos do art. 22 
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do Decreto no 5.626, de 22 de dezembro de 2005, e dos arts. 24 e 30 da Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como a adoção do Sistema Braille de leitura para 

cegos e surdos-cegos; 

4.6) Identificar a demanda manifesta para a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão 

do ensino regular sob alegação de deficiência e promovida a articulação pedagógica entre o 

ensino regular e o atendimento educacional especializado; 

4.7) Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao atendimento 

educacional especializado, bem como da permanência e do desenvolvimento escolar dos (as) 

alunos (as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação beneficiários (as) de programas de transferência de renda, juntamente com o 

combate às situações de discriminação, preconceito e violência, com vistas ao estabelecimento 

de condições adequadas para o sucesso educacional, em colaboração com as famílias e com os 

órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, à adolescência e à 

juventude; 

4.8) Colaborar com o fomento de pesquisas voltadas para o desenvolvimento de 

metodologias, materiais didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com vistas 

à promoção do ensino e da aprendizagem, bem como das condições de acessibilidade dos (as) 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação; 

4.9) Colaborar com o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares para subsidiar a 

formulação de políticas públicas intersetoriais que atendam as especificidades educacionais de 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação que requeiram medidas de atendimento especializado; 

4.10) Promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde, 

assistência social e direitos humanos, em parceria com as famílias, com o fim de desenvolver 

modelos de atendimento voltados à continuidade do atendimento escolar, na educação de 

jovens e adultos, das pessoas com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento com 

idade superior à faixa etária de escolarização obrigatória, de forma a assegurar a atenção 

integral ao longo da vida;  

4.11) Fazer levantamento para colaborar com a necessidade de professores (as) do 

atendimento educacional especializado e profissionais de apoio ou auxiliares, tradutores (as) e 
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intérpretes de Libras, guias-intérpretes para surdos-cegos, professores de Libras, 

prioritariamente surdos, e professores bilíngues, para atender à demanda do processo de 

escolarização dos (das) estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação. 

4.12) Promover em parceria com a União e o estado a coleta de informações sobre o perfil das 

pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, com vistas a subsidiar políticas públicas nessa 

área. 

4.13) Colaborar na promoção de parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a ampliar as 

condições de apoio ao atendimento escolar integral das pessoas com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculadas nas redes 

públicas de ensino; 

4.14) Colaborar na promoção de parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a ampliar a oferta 

de formação continuada e a produção de material didático acessível, assim como os serviços 

de acessibilidade necessários ao pleno acesso, participação e aprendizagem dos estudantes 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação 

matriculados na rede pública de ensino;  

4.15) Colaborar na promoção de parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, a fim de favorecer a 

participação das famílias e da sociedade na construção do sistema educacional inclusivo. 

4.16) Disponibilizar profissionais da educação especial para o atendimento especializado e 

demais funções delegadas a ele, nesta área.  

CAPÍTULO II – QUALIDADE DAEDUCAÇÃO BÁSICA 

META 05 - Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do Ensino 

Fundamental. 

ESTRATÉGIAS 
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5.1) Adotar medidas que viabilizem a implantação de 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;  

5.2) Colaborar com a avaliação nacional aplicada anualmente periódicos e específicos para 

aferir a alfabetização das crianças de 3º ano e estruturar  

 instrumentos de avaliação e monitoramento, implementando medidas pedagógicas para 

alfabetizar todos os alunos e alunas até o final do terceiro ano do ensino fundamental;  

5.3) Selecionar e divulgar tecnologias educacionais para a alfabetização de crianças, 

assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, bem como o acompanhamento 

dos resultados na rede escolar do município. 

5.4) Adotar medidas para colaborar no fomento de tecnologias educacionais e de práticas 

pedagógicas inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo 

escolar e a aprendizagem dos (as) alunos (as), consideradas as diversas abordagens 

metodológicas e sua efetividade;  

5.5) Adotar materiais didáticos específicos para a alfabetização da demanda manifesta de 

crianças do campo, indígenas, quilombolas e de populações itinerantes bem como aplicar 

instrumentos de acompanhamento que considerem o uso da língua materna pelas comunidades 

indígenas e a identidade cultural das comunidades quilombolas; 

5.6) Assegurar, em regime de colaboração com a União e o estado a formação inicial e 

continuada de professores (as) para a alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas 

tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras. 

5.7) Oferecer aos professores alfabetizadores das pessoas com deficiência, formação 

continuada a partir de materiais didáticos específicos disponibilizados pelo MEC. 

5.8) Adaptar os prédios de Ensino Fundamental de sorte que no final de 2016, todos estejam 

conforme aos padrões mínimos de infraestrutura estabelecidos. 

5.9) Estabelecer no município, até o final de 2016, com a ajuda da União, e com a colaboração 

dos setores responsáveis pela educação, saúde e assistência social e Organização não 

governamentais, programas de orientação e apoio aos pais com filhos entre 0 e 5 anos, 
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oferecendo inclusive, assistência financeira, jurídica e de suplementação nos casos de 

pobreza, violência doméstica e desagregação familiar externa. 

5.10) Adotar e adequar, progressivamente, o espaço físico escolar e profissional qualificados 

de diversas áreas o atendimento em tempo integral para crianças do fundamental menor e 

maior. 

5.11) Assegurar, aos jovens e aos adultos do município, oportunidades educacionais 

apropriadas, considerando as características dos alunos, seus interesses e condições de vida e 

trabalho. 

META 06 - Oferecer Educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas 

públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos da Educação Básica. 

ESTRATÉGIAS 

6.1) Promover, em regime de colaboração com a União e o estado a oferta de educação básica 

pública em tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e 

multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos 

(as) alunos (as) na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 (sete) 

horas diárias durante todo o ano letivo, com a ampliação progressiva da jornada de 

professores em uma única escola;  

6.2) Identificar a demanda de crianças que habitam em comunidades pobres ou em situação de 

vulnerabilidade social e dar apoio logístico ao programa de construção de escolas com padrão 

arquitetônico e mobiliário adequado para atendimento em tempo integral. 

6.3) Colaborar com a institucionalização do programa nacional de ampliação e reestruturação 

das escolas públicas, realizando levantamento das condições infraestruturais das escolas da 

rede pública do município e especificação de equipamentos e materiais necessários à 

implantação do programa. 

6.4) Estabelecer parcerias com os diferentes espaços educativos, culturais e esportivos e com 

equipamentos públicos, como centros comunitários e bibliotecas.  

6.5) Promover, em regime de colaboração, a oferta de atividades voltadas à ampliação da 

jornada escolar de alunos (as) matriculados nas escolas da rede pública de educação básica 
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por parte das entidades privadas de serviço social vinculadas ao sistema sindical, de forma 

concomitante e em articulação com a rede pública de ensino; 

6.6) Identificar a demanda de crianças que habitam no campo e nas de comunidades e 

quilombolas para a oferta de educação em tempo integral, considerando as peculiaridades 

locais;  

6.7) Garantir a educação em tempo integral com profissionais especializados para demanda 

manifesta de pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação na faixa etária de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, assegurando 

atendimento educacional especializado complementar e suplementar ofertado em salas de 

recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas;  

6.8) Adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola, 

direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com 

atividades recreativas, esportivas e culturais, inclusive assegurando a elaboração de proposta 

curricular adequada aos parâmetros da educação integral. 

6.9) Estabelecer o número máximo de alunos, por turmas nas escolas de Tempo Integral, 

organizando as turmas com, no mínimo 20 alunos e, no máximo 25 alunos, de forma a 

melhorar o espaço de aprendizado e orientação, de estudo dos alunos. 

META 07 - Fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e 

modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem. 

ESTRATÉGIAS 

7.1) Celebrar pacto com o Estado e a União com vistas à implantação das diretrizes 

pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do ensino 

fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e local;  

7.2) Implantar medidas que assegurem: 

a) No quinto ano de vigência deste PNE, pelo menos 70% (setenta por cento) dos (as) alunos 

(as) do ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente de 

aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu 

ano de estudo, e 50% (cinquenta por cento), pelo menos, o nível desejável;  
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b) No último ano de vigência deste PNE, todos os (as) estudantes do ensino fundamental e do 

ensino médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 80% (oitenta por 

cento), pelo menos, o nível desejável; 

7.3) Colaborar com a constituição de um conjunto nacional de indicadores de avaliação 

institucional com base no perfil do alunado e do corpo de profissionais da educação, nas 

condições de infraestrutura das escolas, nos recursos pedagógicos disponíveis, nas 

características da gestão e em outras dimensões relevantes, considerando as especificidades 

das modalidades de ensino; 

7.4) Elaborar, com participação dos atores escolares, uma sistemática de auto avaliação das 

escolas de educação básica, por meio da constituição de instrumentos de avaliação que 

orientem as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento 

estratégico, a melhoria contínua da qualidade educacional, a formação continuada dos (as) 

profissionais da educação e o aprimoramento da gestão democrática; 

7.5) Reelaborar o plano de ações articuladas dando cumprimento às metas de qualidade 

estabelecidas para a educação básica pública e às estratégias de apoio técnico e financeiro 

voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação de professores e professoras e 

profissionais de serviços e apoio escolares, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos 

pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar;  

7.6) Estabelecer pacto com a União para garantir a prestação de assistência técnica financeira 

na implantação de metas intermediárias que visem a melhoria do IDEB, no município; 

7.7) Utilizar os dados da avaliação de qualidade do ensino fundamental e médio para adoção 

de medidas que concorram para a melhoria de processos e práticas pedagógicas, em regime de 

colaboração com o estado; 

7.8) Adotar medidas que colaborem com a implantação de políticas voltadas para alcance das 

metas do IDEB, diminuindo a diferença entre as escolas com os menores índices e a média 

nacional, garantindo equidade da aprendizagem e reduzindo pela metade, até o último ano de 

vigência deste PME. 

7.9) Elaborar relatório com os resultados pedagógicos dos indicadores de avaliação da 

educação básica e do IDEB, relativos às escolas e à rede pública do município, assegurando a 
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contextualização desses resultados, com relação a indicadores sociais relevantes, como os de 

nível socioeconômico das famílias dos (as) alunos (as), e a transparência e o acesso público a 

esses resultados. 

7.10) Trabalhar em parceria com as demais instituições que somem a melhorias educação 

(Assistência Social, Saúde, etc). 

7.11) Colaborar com a União no desenvolvimento de ações que promovam a melhoria do 

desempenho dos alunos da educação básica nas avaliações da aprendizagem no Programa 

Internacional de Avaliação de Estudantes – PISA, com vistas a contribuir para o alcance das 

projeções estabelecidas.  

7.12) Identificar e divulgar práticas pedagógicas inovadoras adotadas nas escolas de educação 

básica do município que contribuem para a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, 

assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas. 

7.13) Fazer levantamento da necessidade de transporte de estudantes da educação do campo, 

na faixa etária da educação escolar obrigatória, para subsidiar o programa federal de 

transporte escolar. 

7.14) Treinar profissionais que estejam aptos a trabalhar com essas tecnologias inovadora. 

7.15) Transporte acessível ao público alvo e suficiente para atender a toda a demanda. 

7.16) Disponibilizar informações ao MEC que viabilizem a universalização do acesso à rede 

mundial de computadores em banda larga nas escolas da rede pública de educação básica do 

município, favorecendo a utilização pedagógica das tecnologias da informação e da 

comunicação; 

7.17) Monitorar programa de transferência direta de recursos financeiros à escola, propiciando 

a participação da comunidade escolar no planejamento e na aplicação dos recursos, visando à 

ampliação da transparência e ao efetivo desenvolvimento da gestão democrática;  

7.18) Disponibilizar informações ao MEC que viabilizem a implantação de programas 

suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde; 

7.19) Fazer levantamento das condições infraestruturais dos prédios escolares existentes no 

município, contribuindo com a União no sentido de assegurar os padrões mínimos de 
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funcionamento das escolas públicas de educação básica e de promover uma educação 

inclusiva e de qualidade; 

7.20) Disponibilizar ao MEC levantamento das necessidades de aquisição e reestruturação de 

equipamentos e de recursos tecnológicos digitais, para escolas públicas do município, visando 

à equalização das oportunidades educacionais; 

7.21) Contribuir para a definição de parâmetros mínimos de qualidade dos serviços da 

educação básica, considerando as peculiaridades do município; 

7.22) Disponibilizar ao MEC levantamento das necessidades de equipamentos necessários 

para a informatização da gestão das escolas públicas e secretaria municipal de educação do 

município, bem como das necessidades de formação do pessoal técnico das secretarias de 

educação; 

7.23) Adotar, em regime de  colaboração com a União e o estado, as políticas de combate à 

violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de 

educadores; 

7.24) Adotar, em regime de  colaboração com a União e o estado, políticas de inclusão e 

permanência na escola para adolescentes e jovens que se encontram em regime de liberdade 

assistida e em situação de rua, assegurando os princípios da Lei no 8.069, de 13 de julho de 

1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; 

7.25) Garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas afro-brasileira 

e indígenas e implementar ações educacionais, nos termos das Leis nos 10.639, de 9 de 

janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de março de 2008, assegurando-se a implementação das 

respectivas diretrizes curriculares nacionais, por meio de ações colaborativas com fóruns de 

educação para a diversidade étnico-racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e a 

sociedade civil;  

7.26) Contribuir para o fortalecimento progressivo da educação escolar no campo de 

populações tradicionais, de populações itinerantes e de comunidades indígenas e quilombolas, 

atendendo as demandas manifestas do município; 

7.27) Desenvolver no município currículos e propostas pedagógicas específicas para educação 

escolar para as escolas do campo e para as comunidades indígenas e quilombolas, de acordo 

com as diretrizes nacionais; 



 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO     
MMMMONSENHOR HHHHIPÓLITO - PIAUÍ 

 

CNPJ: 06.073.833/0001–69 

97 

7.28) Estabelecer parceria com o estado e União para mobilização das famílias e setores da 

sociedade civil, articulando a educação formal com experiências de educação popular e 

cidadã; 

7.29) Estabelecer parceria com o estado e União para promover a articulação dos programas 

da área da educação, de âmbito local e nacional, com os de outras áreas, como saúde, trabalho 

e emprego, assistência social, esporte e cultura, possibilitando a criação de rede de apoio 

integral às famílias, como condição para a melhoria da qualidade educacional; 

7.30) Promover, em parceria com o estado e a União, a universalização de ações de 

prevenção, promoção e atenção à saúde destinadas ao atendimento de estudantes das escolas 

da rede pública no município; 

7.31) Promover, em parceria com o estado e a União, ações efetivas especificamente voltadas 

para a promoção, prevenção, atenção e atendimento à saúde e à integridade física, mental e 

emocional dos (das) profissionais da educação, como condição para a melhoria da qualidade 

educacional;  

7.32) Aderir ao Sistema Estadual de Avaliação da Educação Básica, com vistas a orientar as 

políticas públicas e as práticas pedagógicas no município; 

7.33) Aderir ao programa nacional de formação de leitores e leitoras e capacitação de 

professores e professoras, bibliotecários e bibliotecárias e agentes da comunidade para atuar 

como mediadores e mediadoras da leitura, de acordo com a especificidade das diferentes 

etapas do desenvolvimento e da aprendizagem;  

7.34) Aderir ao programa nacional de formação de professores e professoras e de alunos e 

alunas para promover e consolidar política de preservação da memória nacional;  

7.35) Colaborar com a União na implantação de políticas de estímulo às escolas que 

melhorarem o desempenho no IDEB, de modo a valorizar o mérito do corpo docente, da 

direção e da comunidade escolar. 

CAPÍTULO III – COMBATE A DESIGUALDADE 

META 08 - Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a 

alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano, para as populações do campo, da 

região de menor escolaridade no País e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade 
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média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

ESTRATÉGIAS 

8.1) Fazer levantamento da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, com 

rendimento escolar defasado, dos segmentos populacionais do campo, dos 25% mais pobres, 

negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, em parceria com as áreas de assistência social, saúde e proteção à juventude, de modo 

a contribuir com a institucionalização de programas e desenvolvimento de tecnologias 

adequadas a esta clientela. 

8.2) Implementar, em regime de colaboração com a União e o estado, programas de educação 

de jovens e adultos para os segmentos populacionais considerados, que estejam fora da escola 

e com defasagem idade-série, associados a outras estratégias que garantam a continuidade da 

escolarização, após a alfabetização inicial; 

8.3) Adotar medidas que viabilizem o acesso gratuito aos exames de certificação da conclusão 

dos ensinos fundamental e médio;  

8.4) Estabelecer parcerias com as áreas da saúde e assistência social para garantia da 

frequência e apoio à aprendizagem dos jovens e adultos dos segmentos populacionais 

considerados, no processo de escolarização, estimulando-os a permanecerem na rede pública 

de ensino. 

META 09 - Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 

93,5% até 2015 e, até o final da vigência d0 PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e 

reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. 

ESTRATÉGIAS 

9.1) Assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que não tiveram 

acesso à educação básica na idade própria;  

9.2) Mapear, em parceria com a União o Estado e as áreas de assistência social, saúde e 

proteção à juventude, os jovens e adultos com ensino fundamental e médio incompletos, no 

município, para assegurar a complementação da escolarização.  
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9.3) Mapear e mobilizar jovens e adultos analfabetos residentes no município, bem como 

implementar, em colaboração com a União, ações de alfabetização, com garantia de 

continuidade da escolarização básica; 

9.4) Monitorar a frequência de jovens e adultos, nos cursos de alfabetização, de forma 

assegurar os repasses do benefício adicional no programa nacional de transferência de renda. 

9.5) Realizar chamadas públicas regulares para educação de jovens e adultos, promovendo-se 

busca ativa em regime de colaboração com o estado e em parceria com organizações da 

sociedade civil;  

9.6) Aderir ao exame nacional de aferição do grau de alfabetização (absoluto e funcional) de 

jovens e adultos com mais de 15 (quinze) anos de idade;  

9.7) Formalizar parceria com a União, para atendimento ao estudante da educação de jovens e 

adultos por meio de programas suplementares de transporte, alimentação e saúde, inclusive 

atendimento oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos, em articulação com a área da 

saúde; 

9.8) Assegurar, em regime de colaboração entre a União e o estado, a oferta de educação de 

jovens e adultos, nas etapas de ensino fundamental e médio, às pessoas privadas de liberdade, 

em todos os estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica dos professores e 

das professoras e a implementação de diretrizes nacionais; 

9.9) Orientar a elaboração de projetos inovadores na educação de jovens e adultos que visem 

ao desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas desses (as) alunos 

(as);  

9.10) Divulgar mecanismos de incentivo promovidos pelo governo federal que integrem os 

segmentos empregadores, públicos e privados, e o sistema de ensino municipal, para 

promover a compatibilização da jornada de trabalho dos empregados e das empregadas com a 

oferta das ações de alfabetização e de educação de jovens e adultos; 

9.11) Adotar medidas que garantam a efetivação de programas de capacitação tecnológica da 

população jovem e adulta, a serem implementados pelo governo federal, promovendo a 

participação dos segmentos com baixos níveis de escolarização formal e de pessoas com 

deficiência; 
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9.12) Adotar medidas que garantam a inclusão dos idosos nas políticas públicas de educação 

de jovens e adultos, voltadas para a erradicação do analfabetismo, o acesso a tecnologias 

educacionais e atividades recreativas, culturais e esportivas, e a valorização de suas 

experiências e conhecimentos. 

META 10 - Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de Educação de Jovens e Adultos 

na forma integrada à Educação Profissional, nos ensinos Fundamental e Médio. 

ESTRATÉGIAS 

10.1) Aderir ao programa nacional de educação de jovens e adultos voltado à conclusão do 

ensino fundamental e à formação profissional inicial, de forma a estimular a conclusão da 

educação básica;  

10.2) Estabelecer parceria com o governo federal e o estadual para garantir a oferta de 

matrículas na educação de jovens e adultos, de modo a articular a formação inicial e 

continuada de trabalhadores com a educação profissional, objetivando a elevação do nível de 

escolaridade do trabalhador e da trabalhadora; 

10.3) Apoiar medidas de fomento a integração da educação de jovens e adultos com a 

educação profissional, em cursos planejados, de acordo com as características do público da 

educação de jovens e adultos e considerando as especificidades das populações itinerantes e 

do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, inclusive na modalidade de educação a 

distância;  

10.4) Estabelecer parcerias com órgãos do governo estadual que atuam nas áreas da educação 

especial, educação profissional e direitos humanos, de modo a ampliar as oportunidades 

profissionais dos jovens e adultos com deficiência e baixo nível de escolaridade, 

10.5) Aderir ao programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos 

assegurando a expansão e a melhoria da rede física, materiais pedagógicos e capacitação 

profissionais nas escolas públicas que atuam na educação de jovens e adultos integrada à 

educação profissional, garantindo acessibilidade à pessoa com deficiência;  

10.6) Elaborar, em parceria com a União e o estado, diretrizes que orientem a diversificação 

curricular de educação de jovens e adultos, articulando a formação básica e a preparação para 

o mundo do trabalho e estabelecendo inter-relações entre teoria e prática, nos eixos da ciência, 



 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO     
MMMMONSENHOR HHHHIPÓLITO - PIAUÍ 

 

CNPJ: 06.073.833/0001–69 

101 

do trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, de forma a organizar o tempo e o espaço 

pedagógicos adequados às características desses alunos e alunas;  

10.7) Apoiar medidas de fomento à produção de material didático, o desenvolvimento de 

currículos e metodologias específicas, os instrumentos de avaliação, o acesso a equipamentos 

e laboratórios e a formação continuada de docentes das redes públicas que atuam na educação 

de jovens e adultos articulada à educação profissional; 

10.8) Apoiar medidas de fomento a oferta pública de formação inicial e continuada para 

trabalhadores e trabalhadoras articulada à educação de jovens e adultos, em regime de 

colaboração e com apoio de entidades privadas de formação profissional vinculadas ao 

sistema sindical e de entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, 

com atuação exclusiva na modalidade; 

10.9) Adotar medidas que garantam a efetivação do programa nacional de assistência ao 

estudante, compreendendo ações de assistência social, financeira e de apoio psicopedagógico 

que contribuam para garantir o acesso, a permanência, a aprendizagem e a conclusão com 

êxito da educação de jovens e adultos articulada à educação profissional; 

10.10) Estabelecer parceria com o governo federal e o estadual para garantir a oferta de 

educação de jovens e adultos articulada à educação profissional, de modo a atender às pessoas 

privadas de liberdade nos estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica dos 

professores e das professoras e implementação de diretrizes nacionais; 

10.11) Colaborar com a implementação de mecanismos de reconhecimento de saberes dos 

jovens e adultos trabalhadores, a serem considerados na articulação curricular dos cursos de 

formação inicial e continuada e dos cursos técnicos de nível médio; 

10.12) Reestruturar, criar e fortalecer na Secretaria Municipal de Educação, setor próprio 

incumbido de promover a educação de jovem e adultos; 

10.13) Instituir sistema de certificação de competências para prosseguimento de estudos. 

META 11 - Triplicar as matrículas da Educação Profissional Técnica de nível médio, 

assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público. 

ESTRATÉGIAS 



 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO     
MMMMONSENHOR HHHHIPÓLITO - PIAUÍ 

 

CNPJ: 06.073.833/0001–69 

102 

11.1) Apoiar medidas implementadas pela União e o estado no sentido de colaborar com  a 

expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio na rede pública estadual 

de ensino do município;  

11.2) Apoiar medidas implementadas pela União e o estado, no sentido de colaborar com  a 

expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio na modalidade de 

educação a distância; 

11.3) Apoiar medidas implementadas pela União e o estado, no sentido de colaborar com a 

expansão do estágio na educação profissional técnica de nível médio e do ensino médio 

regular; 

11.4) Apoiar medidas implementadas pela União e o estado, de modo a colaborar com a 

expansão do ensino médio gratuito integrado à formação profissional para as populações do 

campo e para as comunidades indígenas e quilombolas, de acordo com os seus interesses e 

necessidades da localidade onde está inserida; 

11.5) Apoiar medidas implementadas pela União e o estado, de modo a colaborar com a 

expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio para as pessoas com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;  

11.6) Apoiar medidas implementadas pela União e o estado, de modo a colaborar com a 

redução das desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e permanência na educação 

profissional técnica de nível médio, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas, na 

forma da lei;  

CAPÍTULO IV – ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 

META 12- Elevar a taxa bruta de matrícula na Educação Superior para 50% e a taxa 

líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, asseguradas a qualidade da oferta e a 

expansão para, pelo menos, 40% das novas matrículas no segmento público.  

ESTRATÉGIAS 

12.1) Disponibilizar levantamento da demanda, na idade de referência, de modo a colaborar 

com a ampliação da oferta de vagas , na rede federal de educação superior, da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica e do sistema Universidade Aberta do Brasil; 
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12.2) Disponibilizar levantamento da demanda de professores e professoras de educação 

básica, de modo a colaborar com a oferta de educação superior pública e gratuita, sobretudo, 

nas áreas de ciências e matemática, bem como para atender ao déficit de profissionais em 

áreas específicas; 

12.3) Contribuir para a ampliação da oferta de estágio como parte da formação na educação 

superior, disponibilizando a rede escolar municipal; Para inclusão da educação em qualquer 

situação fortalecer e engrandecer o município como um todo; 

12.4) Colaborar com estudos e pesquisas de iniciativa das IES públicas e privadas, voltadas 

para a articulação entre formação, currículo, pesquisa e mundo do trabalho; 

12.5) Disponibilizar levantamento da demanda, na idade de referência, de modo a colaborar 

com a expansão da educação superior às populações do campo, em relação a acesso, 

permanência, conclusão e formação de profissionais para atuação nessas populações; 

12.6) Disponibilizar levantamento da demanda, na idade de referência, de modo a colaborar 

com a oferta de vagas em curso de nível superior, prioritariamente, nas áreas de ciências e 

matemática, considerando as necessidades do desenvolvimento do País, a inovação 

tecnológica e a melhoria da qualidade da educação básica; 

12.7) Aderir ao programa de expansão e reestruturação das instituições de educação superior, 

no município, de iniciativa da União. 

META 13- Elevar a qualidade da Educação Superior pela ampliação da proporção de 

mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de 

Educação Superior para 75%, sendo, do total, no mínimo, 35% de doutores. 

ESTRATÉGIAS 

13.1) Estabelecer parceria com a União as IES e Secretaria Municipal e Estadual de 

Educação, de modo a colaborar com melhoria da qualidade dos cursos de licenciaturas, 

integrando-os às demandas e necessidades da rede pública de educação básica, de modo a 

permitir aos graduandos a aquisição das qualificações necessárias à condução  do processo 

pedagógico de seus futuros alunos(as), articulando formação geral e específica à prática 

didática, considerando a educação para as relações étnicoraciais, a diversidade e as 

necessidades das pessoas com deficiências;  
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13.2) Estabelecer parceria com a União as IES e Secretaria Estadual de Educação, de modo a 

colaborar com melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia, na área da administração 

escolar, integrando-os às demandas e necessidades da rede pública de educação básica, 

permitindo aos graduandos a aquisição das qualificações necessárias à sua atuação na área da 

gestão escolar; 

META 14 - Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto 

sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. 

ESTRATÉGIAS 

14.1) Colaborar com a ampliação da oferta de programas de pós-graduação stricto sensu, sob 

responsabilidade compartilhada das IES públicas, especialmente os de doutorado, nos campi 

novos abertos, no município, em decorrência dos programas de expansão e interiorização das 

instituições superiores públicas; 

14.2) Estabelecer parceria com o governo federal e estadual para garantir a acessibilidade das 

pessoas com deficiência ao programa de acervo digital de referências bibliográficas para os 

cursos de pós-graduação; 

14.3) Estimular, em parceria com  os fóruns das IES, a participação das mulheres nos cursos 

de pós-graduação stricto sensu, em particular aqueles ligados às áreas de Engenharia, 

Matemática, Física, Química, Informática e outros no campo das ciências;  

14.4) Colaborar com a consolidação de programas, projetos e ações que objetivem a 

internacionalização da pesquisa e da pós-graduação brasileiras, incentivando a atuação em 

rede e o fortalecimento de grupos de pesquisa. 

 CAPÍTULO V – FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES 

META 15 - Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os municípios, no prazo de um ano de vigência do PNE, política nacional de 

formação e valorização dos profissionais da Educação, assegurando 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. 

ESTRATÉGIAS 
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15.1) Disponibilizar diagnóstico das necessidades de formação de profissionais da educação e 

da capacidade de atendimento do município, de modo a contribuir com a elaboração do plano 

estratégico de formação dos profissionais da educação. 

15.2) Divulgar aos profissionais da educação que atuam no município informações sobre a 

plataforma eletrônica, bem como orientá-los na sua utilização, oferecendo suporte 

(afastamento das atividades docentes sem prejuízo de sua remuneração) para que o docente 

faça qualificação na área de atuação ou não. 

15.3) Disponibilizar diagnóstico das necessidades de formação de profissionais da educação 

que atuam nas escolas do campo, comunidades indígenas, quilombolas e educação especial de 

modo a contribuir na implementação de programas específicos; 

15.4) Contribuir para a reformulação dos currículos dos cursos de licenciatura, estimulando a 

renovação pedagógica, de forma a assegurar o foco no aprendizado do (a) aluno (a), dividindo 

a carga horária em formação geral, formação na área do saber e didática específica e 

incorporando as modernas tecnologias de informação e comunicação, em articulação com a 

base nacional comum dos currículos da educação básica, orientada pelos direitos e objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos de ensino fundamental e médio; 

15.5) Contribuir para a valorização das práticas de ensino e os estágios nos cursos de 

formação de nível médio e superior dos profissionais da educação, disponibilizando 

levantamento de demandas próprias da ação pedagógica na educação básica. 

15.6) Disponibilizar levantamento do quantitativo de docentes, em efetivo exercício, com 

formação de nível médio, na modalidade normal, não licenciados ou licenciados em área 

diversa da sua atuação, de modo a colaborar com a implementação de cursos e programas 

especiais de formação específica; 

15.7) Disponibilizar levantamento do quantitativo de profissionais da educação que atuam em 

outros segmentos que não o do magistério,  a fim de colaborar com o fomento e a oferta de 

cursos técnicos de nível médio e tecnológicos de nível superior; 

15.8) Colaborar na definição e implantação de política nacional de formação continuada para 

os (as) profissionais da educação de outros segmentos  e os do magistério; 
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15.9) Aderir a programa de concessão de bolsas de estudos para que os professores de idiomas 

das escolas públicas de educação básica realizem estudos de imersão e aperfeiçoamento nos 

países que tenham como idioma nativo as línguas que lecionem. 

META 16 - Formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da Educação 

Básica, até o último ano de vigência do PNE, e garantir a todos os profissionais da 

Educação Básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as 

necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. 

ESTRATÉGIAS 

16.1) Disponibilizar diagnóstico das necessidades de formação continuada de profissionais da 

educação e da capacidade de atendimento do município, com vistas a colaborar com o 

planejamento estratégico e com o fomento da oferta de cursos pelas instituições públicas de 

educação superior, de forma orgânica e articulada às políticas de formação do Estado e do 

Município;  

16.2) Aderir ao programa de composição de acervo de obras didáticas, paradidáticas e de 

literatura e de dicionários, e programa específico de acesso a bens culturais, incluindo obras e 

materiais produzidos em Libras e em Braille, sem prejuízo de outros, a serem disponibilizados 

para os professores e as professoras da rede pública de educação básica, favorecendo a 

construção do conhecimento e a valorização da cultura da investigação;  

16.3) Estabelecer parceria com o governo federal e estadual para viabilizar o acesso dos 

professores e das professoras da educação básica ao portal eletrônico do MEC, com vistas a 

fazer uso de materiais didáticos e pedagógicos suplementares, inclusive aqueles com formato 

acessível;  

16.4) Estabelecer parceria com o governo federal e estadual para garantir a oferta de bolsas de 

estudo para pós-graduação dos professores e das professoras e demais profissionais da 

educação básica;  

16.5) Implementar, gradualmente uma jornada de trabalho de tempo integral, quando 

conveniente aos docentes, e demais profissionais da educação com gratificação compensatória 

às horas acrescidas, cumprida em um único estabelecimento escolar. 
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META 17 - Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas da Educação 

Básica, a fim de equiparar o rendimento médio ao dos demais profissionais com 

escolaridade equivalente, até o final do sexto ano da vigência do PNE. 

ESTRATÉGIAS 

17.1) Eleger em assembleiarepresentantes da classe docentedo municípiopara integrar fórum 

permanente, com representação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e 

dos trabalhadores da educação, para acompanhamento da atualização progressiva do valor do 

piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica;  

17.2) Participar do processo de acompanhamento da evolução salarial por meio de indicadores 

da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, periodicamente divulgados pela 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;  

17.3) Reformular, em regime de colaboração, em âmbito municipal,    Plano de Carreira para 

os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica, observados os 

critérios estabelecidos na Lei no 11.738, de 16 de julho de 2008, com implantação gradual do 

cumprimento da jornada de trabalhonos estabelecimentos mais próximos de ensino; 

17.4) Formalizar, junto ao governo federal, tendo como referência o Plano de Carreira 

elaborado pelo município após sua reformulação, documento contendo a previsão 

orçamentária para viabilizar a implantação de políticas de valorização dos (as) profissionais 

do magistério, em particular o piso salarial nacional profissional; 

17.5) Reformular no prazo de dois anos, Plano Geral de Carreira pra profissionais que atuam 

nas áreas técnicas e administrativas com níveis satisfatório de remuneração; 

17.6) Desenvolver com regime de colaboração com a União e os Estados, programas de 

formação de educação continuada, cursos presenciais ou semipresenciais para formação 

educação básica e de EJA, Educação de jovens e adultos específicos adequar estas 

modalidades valorizandoos docentes efetivos da rede municipal conforme o Piso Salarial 

Nacional.  

META 18 - Assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de carreira para os 

profissionais da Educação Básica e Superior pública de todos os sistemas de ensino e, 

para o plano de carreira dos profissionais da Educação Básica pública, tomar como 
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referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do 

inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal. 

ESTRATÉGIAS 

18.1) Estruturar a rede pública municipal de educação básica, de modo que, até o início do 

terceiro ano de vigência deste PNE, 90% (noventa por cento), no mínimo, dos respectivos 

profissionais do magistério e 50% (cinquenta por cento), no mínimo, dos respectivos 

profissionais da educação não docentes sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo e 

por meio de concurso público; 

18.2) Aderir à prova nacional de iniciativa do Ministério da Educação, com vistas a obter 

subsídios para a realização de concursos públicos de admissão de profissionais do magistério 

da educação básica pública;  

18.3) Prever, no Plano de Carreira dos profissionais da educação do Município, licenças 

remuneradas e incentivos para qualificação profissional, inclusive em nível de pós-graduação 

stricto sensu; 

18.4) Realizar anualmente, a partir do segundo ano de vigência deste PME, por iniciativa do 

Ministério da Educação, em regime de colaboração, o censo dos (as) profissionais da 

educação básica de outros segmentos da educação;  

18.5) Considerar as especificidades socioculturais das escolas do campo no provimento de 

cargos efetivos para essas escolas;  

18.6) Garantir a reformulação do Plano de Carreira para os (as) profissionais da educação, 

através de lei específica, com vistas a assegurar o  repasse de transferências federais e 

estaduais voluntárias; 

18.7) Instituir comissão permanente de profissionais da educação municipal, com 

competência e idoneidade reconhecidas, para subsidiar os órgãos competentes na 

reestruturação e implementação dos planos de Carreira; 

18.8) Criar condições que mantenha o entusiasmo e a dedicação e a confiança nos resultados 

do trabalho pedagógico de profissionais e aperfeiçoando-os visando perspectiva constante dos 

bons profissionais, com salário digno, carreira como componentes essenciais. Avaliação de 

desempenho entra neste contexto. 



 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO     
MMMMONSENHOR HHHHIPÓLITO - PIAUÍ 

 

CNPJ: 06.073.833/0001–69 

109 

CAPÍTULO VI – GESTÃO E FINANCIAMENTO 

META 19 - Assegurar condições, no prazo de 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 da União para tanto. 

ESTRATÉGIAS 

19.1) Estabelecer, mediante consulta pública, normativas que efetivem a gestão democrática 

da educação escolar municipal, contemplando inclusive a seleção, nomeação e avaliação de 

diretores e diretoras de escolas, obedecendo a legislação nacional, submetendo-as à aprovação 

do Conselho Municipal ou Estadual de Educação, priorizando os critérios de formação na área 

de pedagogia, do profissional docente efetivo municipal, aliada a um bom desempenho na 

referida área com vista a garantir o repasse de transferências voluntárias da União e do 

Estado; 

19.2) Aderir aos programas federais e estaduais de apoio e formação aos (às) conselheiros (as) 

dos conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, dos conselhos de alimentação 

escolar, dos conselhos regionais e de outros representantes educacionais em demais conselhos 

de acompanhamento de políticas públicas, garantindo a esses colegiados recursos financeiros, 

espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à rede escolar, com 

vistas ao bom desempenho de suas funções; Dando oportunidade de participarem de cursos de 

capacitação para conselheiros, para que possam atuarem de forma mais eficaz; 

19.3) Adotar medidas que incentivem a constituição de Fórum Permanente de Educação, no 

município, com o intuito de coordenar as conferências municipais de educação, bem como 

efetuar o acompanhamento da execução deste PME e dos seus planos de educação; 

 19.4) Estimular, em todas as redes de educação básica, a constituição e o fortalecimento de 

grêmios estudantis e associações de pais, assegurando-lhes, inclusive, espaços adequados e 

condições de funcionamento nas escolas e fomentando a sua articulação orgânica com os 

conselhos escolares, por meio das respectivas representações;  

19.5) Estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e criar o Conselho 

Municipal de Educação, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e 
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educacional, inclusive por meio de programas de formação de conselheiros, assegurando-se 

condições de funcionamento autônomo;  

19.6) Estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos (as) e seus 

familiares na formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos escolares, planos de 

gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a participação dos pais na avaliação de 

docentes e gestores escolares;  

19.7) Adotar medidas que favoreçam a autonomia pedagógica, administrativa e de gestão 

financeira nos estabelecimentos de ensino; 

19.8) Desenvolver, em parceria com o estado e a União, programas de formação de diretores e 

gestores escolares, bem como aplicar prova nacional específica, a fim de subsidiar a definição 

de critérios objetivos para o provimento dos cargos, cujos resultados possam ser utilizados por 

adesão. 

META 20 - Ampliar o investimento governamental em Educação pública de forma a 

atingir, no mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do País no quinto 

ano de vigência do PNE e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio. 

ESTRATÉGIAS 

20.1) Garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os níveis, etapas 

e modalidades da educação básica, observando-se as políticas de colaboração entre os entes 

federados, em especial as decorrentes do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias e do § 1º do art. 75 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que tratam da 

capacidade de atendimento e do esforço fiscal de cada ente federado, com vistas a atender 

suas demandas educacionais à luz do padrão de qualidade nacional;  

20.2) Propor e aprovar mudanças na Lei Orgânica Municipal, em consonância com o estado, 

com vistas à garantir a ampliação dos percentuais vinculados à manutenção e 

desenvolvimento do ensino, para 35%, até o penúltimo ano de vigência deste PME. 

20.3) Assegurar os mecanismos de acompanhamento da arrecadação dos recursos da 

contribuição social do salário-educação e de transparência de sua execução; 

20.4) Estabelecer e aprovar lei municipal que garanta a aplicação em manutenção e 

desenvolvimento da educação pública, em acréscimo aos recursos vinculados nos termos do 
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art. 212 da Constituição Federal, os repasses da parcela da participação de resultado ou da 

compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural e outros recursos, com a 

finalidade de cumprimento da meta prevista no inciso VI do caput do art. 214 da Constituição 

Federal, em conformidade com a Lei Federal Lei n° 12.858, de 09 de setembro de 2013; 

20.5) Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos do parágrafo 

único do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a transparência e o 

controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação, especialmente a 

realização de audiências públicas, a criação de portais eletrônicos de transparência e a 

capacitação dos membros de conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, com 

a colaboração do Ministério da Educação, da Secretaria  de Educação do Estado do Piauí e do 

Tribunal de Contas do Estado; 

 20.6) Colaborar com o estado na adoção de medidas que garantam o cumprimento do 

disposto no artigo 69, parágrafo 5°, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

referente à constituição das secretarias municipais e estaduais de educação como unidades 

orçamentárias, com a garantia de que o dirigente da educação seja o ordenador de despesas e 

gestor pleno dos recursos educacionais, com o devido acompanhamento, controle e 

fiscalização de suas ações pelos respectivos conselhos de educação, tribunais de contas e 

demais órgãos fiscalizadores; 

20.7) Estabelecer e aprovar lei municipal que assegure a democratização, descentralização e 

desburocratização na elaboração e a execução do orçamento, planejamento e 

acompanhamento das políticas educacionais, em todos os níveis, etapas e modalidades de 

ensino, de forma a promover o acesso de toda a comunidade local e escolar aos dados 

orçamentários e a transparência na utilização dos recursos públicos da educação, garantindo 

mecanismos de participação direta no orçamento, tomando como exemplo a metodologia do 

orçamento participativo; 

20.8) Colaborar com o desenvolvimento de estudos e acompanhamento regular dos 

investimentos e custos por aluno da educação básica e superior pública, em todas as suas 

etapas e modalidades realizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira – INEP; 

 20.9) Implantar, em parceria com a União e estado, o Custo Aluno-Qualidade inicial – CAQI, 

no prazo de 2 (dois) anos de vigência do PME, referenciado no conjunto de padrões mínimos 
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estabelecidos na legislação educacional  e cujo financiamento será  calculado com base nos 

respectivos insumos indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem e será 

progressivamente reajustado até a implementação plena do Custo Aluno Qualidade – CAQ; 

20.10) Implementar, em parceria com a União e o estado, o Custo Aluno Qualidade - CAQ 

como parâmetro para o financiamento da educação de todas etapas e modalidades da educação 

básica, a partir do cálculo e do acompanhamento regular dos indicadores de gastos 

educacionais com investimentos em qualificação e remuneração do pessoal docente e dos 

demais profissionais da educação pública, em aquisição, manutenção, construção e 

conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino e em aquisição de material 

didático-escolar, alimentação e transporte escolar;  

20.11) Implantar e ajustar, continuamente, o CAQ, no município, em conformidade com a 

metodologia definida pelo Ministério da Educação – MEC e acompanhado pelo Fórum 

Nacional de Educação - FNE, pelo Conselho Nacional de Educação - CNE e pelas Comissões 

de Educação da Câmara dos Deputados e de Educação, Cultura e Esportes do Senado Federal; 

20.12) Estabelecer, no âmbito do município, por iniciativa da SEDUC e UNDIME, processo 

de discussão sobre a regulamentação do regime de colaboração, com vistas a criação de 

instância permanente de planejamento e pactuação federativa, em matéria educacional, 

buscando estabelecer efetiva cooperação e equilíbrio na repartição das responsabilidades e dos 

recursos com vistas ao combate às desigualdades educacionais, assegurando efetivo 

atendimento ao estudante da rede pública, estadual e municipal, sem distinção; 

20.13) Definir prioridades de aplicação dos recursos de manutenção e desenvolvimento do 

ensino e dos recursos adicionais dirigidos à educação ao longo do decênio, considerando a 

necessidade de equalização das oportunidades educacionais, a vulnerabilidade 

socioeconômica e o compromisso técnico e de gestão; 

20.14) Definir um Sistema Municipal de Ensino normas de gestão democrática do ensino 

público. 


