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Apresentação 

 
 
 
 
 

 O Município de Coronel José Dias, por meio de sua Secretaria Municipal 
de Educação, juntamente com a comissão responsável pelo processo de 
adequação do Plano Municipal de Educação, o referido Plano consiste em um 
documento referencia para orientar as politicas educacionais nos próximos dez 
anos, subsidiando as decisões, a execuções das ações criando mecanismo de 
acompanhamento e avaliação. O plano está projetado para vigência no período 
de 2015 a 2025. 
 E com satisfação que apresentamos para a população de Coronel José 
Dias, o Plano Municipal de Educação – PME, onde abordamos vários 
aspectos do nosso município, e traçamos os objetivos para Educação 
Municipal, assim como as Metas e Ações a serem implementadas nos 
próximos dez anos. 
 O Plano Municipal de Educação dá autonomia à Educação Municipal, dá 
garantia de que os objetivos e metas definidas agora então com força de lei, 
por isso devem ser respeitadas e executadas para que sejam implementados 
com sucesso, podendo assim o Município oferecer uma Educação 
contextualizada de qualidade para tida a sociedade coronelina.  
 A Secretaria Municipal de Educação, tem procurado a Rede Municipal 
de Ensino, de forma eficaz e eficiente. E o Plano Municipal de Educação – 
PME é um grande passo nesta direção, na busca constante de um ensino de 
qualidade e de uma educação critica e emancipadora de nossas crianças, 
pessoas jovens e adultas para a conquista efetiva da cidadania. 
 Este é um compromisso do Governo Municipal e, para tornar isto 
possível, temos procurado ofertar uma educação de boa qualidade na rede 
municipal de ensino, oportunizando a todos estudarem, podendo assim adquirir 
e construir conhecimentos, numa perspectiva cidadã, contribuindo para o 
desenvolvimento sócio-econômico da sociedade, e consequentemente, uma 
melhor qualidade de vida para todos que residem no município. É com 
trabalho, humildade, dedicação e compromisso, que apresentamos o PME 
concluído, após o processo participativo de construção.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Teresinha de Castro Ventura 
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 Os objetivos e as metas do Plano Municipal de Educação, somente 
poderão ser alcançados se ele for concebido e acolhido como um Plano do 
Município, mais do que um Plano de Governo e, por isso, assumido como 
compromisso da Sociedade para consigo mesma. 
 Sua aprovação na Câmara Municipal, num contexto de expressiva 
participação social, o acompanhamento e a avaliação pelas instituições 
governamentais e da Sociedade Civil e a consequente cobrança das metas 
nele propostas são fatores decisivos para que a educação produza a grande 
mudança, no panorama do desenvolvimento, no município de Coronel José 
Dias. 
 No tema Educação, muitos fatores complexos dificultam as ações no 
sentido de garantir uma infraestrutura eficiente, capaz de construir uma 
educação de qualidade. É necessário redefinir a forma de administrar, o que 
exige uma gestão democrática e participativa e compromisso com a melhoria 
as estrutura das escolas, oferecendo condições adequadas de trabalho para o 
corpo docente e técnico, bem como o bem estar do corpo discente. 
 Neste sentido, é necessário também material pedagógico adequado às 
necessidades de cada escola e, especialmente, da realidade em que está 
inserida, em correspondência com a proposta de convivência com o semiárido, 
pois se constitui numa ferramenta indispensável para melhoria da qualidade de 
ensino. 
 O Plano Municipal de Educação traça as diretrizes da Educação 
Municipal, para os próximos dez anos, no qual define os objetivos e metas a 
serem atingidas, a partir de um diagnostico no qual é feita uma abordagem de 
vários aspectos, econômicos, geográficos e demográficos do município. Está 
presente também no Plano Municipal, o Histórico do Município, a História da 
Educação e da Rede Municipal de Ensino, assim como informações sobre o 
corpo docente e técnico da Rede Municipal de Ensino, especificando suas 
qualificações. No Plano, é feita uma análise das demandas atuais de 
escolaridade e as alternativas de atendimento escolar e para cada Meta a ser 
implementada são definidos os recursos a serem investidos e a fonte dos 
mesmos. 
 O Plano Municipal de Educação – PME será acompanhado, monitorado 
e avaliado continuamente, a partir das metas e ações previstas, com a 
participação da comunidade a fim de cumprir o que está definido, atendendo ao 
seu principio de gestão democrática e participativa.  
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1. Justificativa 
 As transformações econômicas, politicas e sociais, que estão sendo 
impostas à sociedade mundial, pela Globalização, é um fator decisivo para 
todos nós, devemos, portanto, nos organizarmos melhor nossas ações para 
que possamos enfrentar a Globalização em condições de conquistar o nosso 
espaço na sociedade. 
 É nos municípios que as coisas acontecem realmente, pois é onde 
reside a população, e nós administradores (as) públicos (as), responsáveis 
pelas as políticas públicas municipais, temos a obrigação de planejamentos 
nossas ações de forma eficiente para oferecer a população serviços de 
qualidade. 
 O setor educacional é de fundamental importância neste processo de 
formação de uma nova sociedade mais consciente e preparada para enfrentar 
as diversidades de nova realidade mundial. 
 O nosso município, mesmo sendo distante dos grandes centros urbanos, 
está sofrendo as consequências da globalização, que são irreversíveis, tendo 
cada cidadão e cidadã, e principalmente, os/as gestores (as) públicos (as), a 
obrigação de planejar melhor seus investimentos, com o objetivo de oferecer a 
população serviços que possam ser determinantes na sua forma para esta 
nova realidade. 
 O Plano Municipal de Educação é o instrumento de que dispõe o 
Município para planejar as ações na área de educação, definidas de forma 
participativa, sendo todos (as) os/as agentes responsáveis pela sua construção 
e gestão no decorrer dos próximos dez anos. Este processo de construção 
contou com a participação de todo o corpo docente e técnico da rede Municipal 
de Ensino, do governo como um todo e de toda Sociedade coronelina, 
possibilitando a apropriação das propostas nele contidas e reafirmando o papel 
da Sociedade na fiscalização e na sua implementação entendendo que o Plano 
direcionará os investimentos do Governo Municipal na área de educação, nos 
próximos anos. É um plano dinâmico, que em discussão com a sociedade, 
possibilita qualificar suas funções, no entanto, não podem ser descartadas 
pelos governantes, pois suas metas e ações, foram definidas pela Sociedade e, 
tendo sido aprovadas, são conquistas coletivas, com aprovação da Câmara 
Municipal e da população, portanto com força de lei. 
 A LDB Art. 1º( Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996), apresenta 
concepção ampla de educação que abrange os processo formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 
instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e nas organizações 
da sociedade civil e nas manifestações culturais. Portanto, o processo 
educacional acontece em todos os espaços sociais e nas diferentes formas de 
relacionamento humano. A educação é, portanto, extra-escolar e escolar, 
devendo a escolar desenvolver-se predominantemente por meio do ensino e 
vincular-se aos fatos da vida social. Assim se reconhece que há aprendizagem 
fora da escola e que esse saber deve ser valorizado no espaço escolar a partir 
de uma pedagogia da vida, que valoriza as experiências de seus alunos e 
alunas.  
 De acordo com o Artigo 205 da constituição Federal e o Artigo 2º da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei 9.394/96) a educação  
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tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
 E com essa concepção de educação, que construímos o Plano Municipal 
de Educação, com o objetivo principal de disponibilizar a Sociedade de nosso 
município em pouco espaço de tempo uma educação de qualidade e que 
possamos preparar nossa população, sobretudo as crianças, jovens e 
adolescentes para enfrentar esta nova realidade econômica, social e politica do 
século 21, sendo agentes de transformação e sujeitos históricos e 
modificadores da exploração de classe, opressão de gênero, raça, geração e 
etnia e defensores do meio ambiente, numa pratica constante de convivência 
com a região. 
 
1.1 Bases Legais do Regime de Colaboração e Planos de Educação 

O Regime de colaboração tornou-se necessário, entre todas as tarefas 
de governo devido à complexidade de problemas e as novas necessidades 
educacionais exigidas pela nova realidade social. Pelas disposições da 
Constituição Federal, as decisões politicas sobre a educação escolar são 
matérias concorrentes dos agentes federados. Com a aprovação da Lei 9.394 
de 20 de dezembro de 1996 (LDB), foram fixadas as diretrizes e bases da 
educação no Brasil, assim como a fixação para a União, Estados, Distrito 
Federal e os Municípios.  

A Constituição Federal (Art.211) prevê, como forma de relacionamento 
entre os sistemas da União, Estados, Distrito Federal e os Municípios, o regime 
de colaboração. Essa diretriz constitui-se enquanto mecanismo de integração 
que visa impedir a fragmentação como resultado indesejável da 
descentralização decorrente da instituição de sistemas de ensino autônomos. 
 São ilimitadas as possibilidades de parceria e cooperação entre as 
diversas instâncias administrativas do país, sendo essa colaboração obrigatória 
nas seguintes dimensões: 
a) no âmbito da repartição de responsabilidades 

❖ Distribuição proporcional das matriculas entre Estado e Município na 
oferta do ensino fundamental, ajustada à capacidade de atendimento de 
cada esfera; 

❖ Repartição de outros encargos entre Estado e Municípios, 
principalmente do ensino fundamental, como, por exemplo, a 
municipalização de merenda escolar e transporte escolar também para 
escolas estaduais e implementação pelo Estado de programas de 
formação para o magistério, incluindo-se professores (as) municipais. 

b) no âmbito do estabelecimento de normas 
❖ A União, em colaboração com os Estados, Distrito Federal e Municípios, 

deve estabelecer competências e diretrizes para o currículos da 
educação básica e padrão mínimo de oportunidades educacionais para 
o ensino fundamental; 

❖ Estados e Municípios, ou sistemas municipais de ensino entre si, podem 
colaborar na elaboração de normas complementares para evitar 
excessiva diversificação normativa da educação básica. 

c) no âmbito do planejamento 
❖ A União deve elaborar o Plano Nacional de Educação, organizar o 

sistema de informações educacionais e implementar processo nacional 
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de avaliação de ensino, em colaboração com os Estados, Distrito 
Federal e Municípios; 

❖ Os Estados devem elaborar Planos Estaduais de Educação, articulando-
os com o Plano Nacional e integrando as ações de seus Municípios e os 
Municípios devem organizar seus sistemas integrando-os às politicas e 
planos educacionais da União e do Estado; 

❖ Estados e Municípios, em colaboração e com assistência da União 
devem recensear a população para o ensino fundamental, fazer a 
chamada pública e zelar pela frequência à escola; 

d) a colaboração ente os federados deve ser efetivada a cada momento 
que surgir uma nova realidade, que venha exigir este regime de 
colaboração, para a sua boa operacionalização dos sistemas de ensino.  
 
2.    Histórico do Município: 
 No registro da história do município de Coronel José Dias, consta que no 
século XVIII, período marcado por intensos conflitos pela posse da terra no 
Piauí, Vitorino Dias Paes Landim tomou posse de toda a região que hoje 
compreende os municípios de São João do Piauí, São Raimundo Nonato e 
todos os do entorno destes dois, expulsando os índios, o que o tornou 
“merecedor” de doações de terra, por isso recebeu do governador três 
fazendas: Serra Nova, Boqueirãozinho e Serra Talhada. A fazenda Serra Nova, 
em que havia extração da borracha através da planta da maniçoba, passou a 
chamar-se fazenda Várzea Grande, em 1º de abril de 1855. 
 Em 1910, chegou à fazenda Várzea Grande o Coronel José Dias, 
advogado e promotor de justiça do sul do Piauí, com ele veio grande número 
de imigrantes, vindos dos Estados da Bahia, Pernambuco, Ceará e Alagoas.   
 Em 1916, a fazenda Várzea Grande passou a povoado do município de 
São Raimundo Nonato, mantendo o nome. Em 1962, o Povoado Várzea 
Grande passou a município com o nome de Coronel José Dias. O senhor 
Batista Dias tomou posse como prefeito do município no mês de janeiro de 
1992, mas governou por pouco tempo, em virtude de o desmembramento ter 
sido considerado ilegal. O deputado Edson Ferreira cassou o mandato de 
Batista Dias por não ter havido plebiscito. 
 Em 29 de abril de 1962, outra vez o Povoado Várzea Grande foi 
desmembrado do município de São Raimundo Nonato pela Lei 4.477, votada 
pela assembleia legislativa e sancionada pelo governador Antônio de Almeida 
Freitas Neto. O processo de desmembramento foi movido pelos deputados 
Marcelo Castro e Valdemar Macêdo. 
 Apesar de o então povoado ter sido agraciado pela pesquisadora Niéde 
Guidon, arqueóloga que pesquisa os registros na Serra da Capivara, ao batizar 
um estilo de pinturas rupestres com o nome Várzea Grande, este foi mantido 
ao se tornar município e sim voltou a adotar o antigo nome em homenagem a 
Coronel José Dias. 
 O primeiro prefeito do município de Coronel José Dias foi Valdir Cesário 
de Oliveira, que governou a partir de 1º de janeiro de 1993 até 31 de dezembro 
do ano de 1996. 

Em 1º de janeiro de 1997 tomou posse o segundo prefeito com dois 
mandatos, o engenheiro civil Ramiro da Silva Costa, que governou até 2000 e 
após reeleição, governou de 2001 a 2004. 
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Em 1º de janeiro de 2005 sendo o terceiro prefeito e quarto mandato do 
município de Coronel, que governou até 2008, o empresário José Alencar 
Pereira, em 1º de janeiro de 2009 até agosto de 2009, governou o Engenheiro 
Civil, Ramiro da Silva Costa, o quarto prefeito e o quinto mandato, entretanto 
no dia 17 de setembro de 2009 até 10 de março de 2012, governou o senhor 
José Alencar Pereira, sendo o quinto prefeito e o sexto mandato, porém em 15 
de março de 2012 até 11 de maio de 2012, governou a Professora Elis Regina 
Silva Santana, sendo o sexto prefeito e o sétimo mandato, na época Presidenta 
da Câmara Municipal de Coronel José Dias. 

No dia 06 de maio de 2012, houve a eleição suplementar, sendo eleito o 
sétimo prefeito para o oitavo mandato, O Enfermeiro Isaac Rodrigues Passos, 
tomando posse a partir do dia 12 de maio de 2012 e governando até 31 de 
dezembro de 2012. 

A partir de 1º de janeiro de 2013, toma posse, o oitavo prefeito para o 
nono mandato, o Empresário, Manoel Oliveira Galvão, que encontra-se no seu 
terceiro ano de mandato.  
 Coronel José Dias está localizado na região nordeste, no sudeste do 
Piauí, na  microrregião de São Raimundo Nonato, a 33 km deste município, no 
sopé do Parque Nacional da Serra da Capivara a 548 km de Teresina a capital 
do Estado do Piauí. Dispõe de uma área de 1.796,30 km2, limitando-se ao 
norte com o município de João Costa, ao sul com Dirceu Arcoverde e Estado 
da Bahia, ao leste com Dom Inocêncio e a oeste com São Raimundo Nonato e 
São Lourenço. Pelo lado oeste, Coronel José Dias é ladeado por serras com 
destaque para a Serra da Capivara, onde está situado o Parque Nacional Serra 
da Capivara, Patrimônio Cultural da Humanidade. 
 O Município de coronel José Dias está encravada no semiárido 
nordestino, com um clima seco e quente, com índices pluviométricos médio de 
550 mm/ano, com subsolo predominantemente cristalino. As chuvas são 
escassas e distribuídas irregularmente durante 04 ou 05 meses do ano, quase 
sempre dezembro a março. A temperatura média anual fica em torno de 30 
graus, com desconforto térmico em pelo menos 05 meses ao ano, de agosto a 
dezembro, com pico em outubro e novembro. 
 O semiárido brasileiro dispõe de pelo menos 3.200 horas de sol ao ano, 
com 08 meses de seca. E Coronel José Dias fica ao pé de uma encosta da 
Serra, o que contribui para o elevamento da temperatura. A vegetação é 
predominantemente do tipo caatinga, embora pequenas regiões apresentem 
árvores de maior porte como angico e a aroeira. 
 A caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, em que se manifestam 
a caducifólia, quedas das folhas nos meses de seca, troncos retorcidos e 
revestidos de espinhos e muitas cactáceas. Por muitos anos a caatinga foi 
confundida com vegetação “marginal”, produto da degeneração de formações 
vegetais mais exuberantes, como a Mata Atlântica ou a Floresta Amazônica.  
Atualmente, sabe-se que a caatinga é um bioma próprio, rico em 
biodiversidade, endemismos e bastante heterogêneo. A área da caatinga no 
Brasil é de aproximadamente 750.00 km2, abrangendo partes dos Estados do 
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, 
Bahia e Minas Gerais. 
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Aspecto Demográfico  

Subdivisão geográfica 

• Mesorregião do Sudoeste Piauiense; 
• Microrregião de São Raimundo Nonato. 

Subdivisão de planejamento 

O “Planejamento Participativo para o Desenvolvimento Sustentável” é um 
recurso, cunhado pelo Governo do Estado, que visa desenvolver um amplo e 
participativo processo de planejamento territorial. Além de definir estratégias de 
desenvolvimento de médio e longo prazo, tal planejamento tem como ênfase a 
elaboração e implementação de planos regionais, tornando fundamental a 
participação efetiva dos municípios e comunidades. 

No plano estadual de desenvolvimento o município se situa7 : 

• Macrorregião dos Semiáridos Piauienses; 
• Território Integrado da Serra da Capivara; 
• Aglomerado 17. 

Infraestrutura 

A sede do município dispõe de abastecimento de água fornecido pela Agência 
de Águas e Esgotos do Piauí, energia elétrica distribuída pela Eletrobrás 
Distribuição Piauí, terminais telefônicos atendidos pela TELEMAR Norte Leste 
S/A, que hoje correspondem a empresa Oi de telecomunicações, ainda temos 
linhas moveis, celular que corresponde a empresa vivo.. e ainda agência de 
correios e telégrafos e escolas de nível fundamental e médio 8 . 

Geografia 

Revelo 

A região urbana do município é contemplada com uma bela paisagem natural, 
onde o diversificado relevo se constitui como um enorme vale de rochas e 
montes, a exemplo disso temos a grande serra cortada pela BR-020 que dá ao 
visitante uma singular paisagem do extenso vale tectônico que compõe a 
região sudoeste do Piauí. 

De forma geral, o relevo da região compreende superfícies tabulares 
reelaboradas, relevo plano com partes suavemente onduladas e altitudes 
variando de 150 a 300 metros; superfícies tabulares cimeiras, com relevo plano 
e altitudes entre 400 a 500 metros. Possui ainda encostas e prolongamentos 
residuais de chapadas, desníveis e encostas mais acentuadas de vales, 
elevações (serras, morros e colinas), com altitudes de 150 a 500 metros8 . 
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Formações de Solo 

Coronel José Dias apresenta uma grande variedade de formações geológicas 
ao longo da sua extensão, das unidades presentes no município destacamos 
os dois grandes grupos: 

COBERTURA SEDIMENTAR 

• Coberturas colúvio-eluvial: areias, argilas, cascalhos, lateritas 
• Formação cabeças: arenito, siltito 
• Formação pimenteiras: folhelho, siltito, arenito 
• Grupo serra grande: arenito, conglomerado, folhelho, siltito 

EMBASAMENTO CRISTALINO 

• Granitos 
• Unidade barra bonita: filito, mármore, quartzito, xisto 
• Complexo sobradinho-remanso: gnaisses 
• Complexo lagoa do alegre: gnaisse, quartzito, xisto, itabirito 

Cerca de 70% da área do município é representada por rochas pertencentes ao 
embasamento cristalino e 30% ocupada por rochas sedimentares. O Complexo 
Sobradinho–Remanso destaca-se entre as rochas cristalinas como as mais 
antigas, já a Unidade Barra Bonita é representada por formações como 
mármore e xisto 8 . 

O Polo Turístico das Origens 

 
Pedra Furada no Parque Nacional da Serra da Capivara 

Junto a 17 outros municípios do estado, Coronel José Dias integra a região da 
Serra da Capivara, que junto ao Parque Nacional da Serra das Confusões, 
constituí a região turística do Polo das Origens no Piauí. 

No município localiza-se parte da reserva do Parque Nacional Serra da 
Capivara, que engloba também os municípios de Brejo do Piauí, João Costa e 
São Raimundo Nonato. O parque tem cerca de 129.140 hectares e um 
perímetro de 214 quilômetros. 
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A principal atração é o monumento natural da “Pedra Furada”, amplamente 
conhecido como o símbolo da riqueza geológica do Parque Serra da Capivara. 
Aos pés da grande rocha, que ao longo dos tempos foi sendo moldada pelos 
ventos e outras condições climáticas, às vezes ocorre o festival de “Acordais”, 
um grande evento que reuni artistas regionais e nacionais e que faz parte da 
agenda cultura da região da Serra da Capivara9 . 

Reconhecido como Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela 
UNESCO, o Parque Nacional Serra da Capivara representa um dos mais 
importantes exemplares do patrimônio histórico-cultural do país10 . 

Aspectos Sociais 

Demografia 

O quadro de evolução populacional do município algumas irregularidades, que 
basicamente consistem em decréscimos seguidos de ligeiro aumento. No ano 
de 2000, o município apresentava uma população de 4.415 habitantes, no ano 
de 2007 houve diminuição totalizando uma população de 4.356, e já no de 
2010 observa-se um ligeiro aumento do índice populacional do município, que 
agora apresenta uma população residente de 4.541 habitantes. 

O grau de urbanização do município, em 2000 era de cerca de 22,9%, em 2007 
subiu para 31,6% e em 2010 ficou em torno dos 32,8%.. Atualmente estima-se 
que cerca de 52,8% da população seja do sexo masculino11 . 

 

 

Indicadores Sociais 

IDH 

Atualmente o Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal de Coronel José Dias é 
0,546. O município ainda está situado na faixa 

Evolução Demográfica de 
de Coronel José Dias 

Ano População   

2000 4 415   

2007 4356   

2010 4541   
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http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
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de Desenvolvimento Humano Baixo, contudo, apresenta resultados positivos 
devido ao grande crescimento do índice, segundo o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento, entre os anos de 1991 e 2010 o município 
acumulou um crescimento de +152,78%, entretanto, ao longo desse período o 
município ainda apresentou um hiato de desenvolvimento de + 42,09%. 

Evolução do Índice de Desenvolvimento Humano em 1991 e 2010: 

• 1991: 0,216 
• 2000: 0,386 
• 2010: 0,546 

Entre os anos de 1991 e 2010 a dimensão que mais cresceu foi a educação, 
seguida por renda e longevidade. 

Veja as pontuações dos aspectos de composição do IDH do município: 

• Educação: 0,433 
• Longevidade: 0,725 
• Renda: 0,518 

No ranking estadual o município de Coronel José Dias ocupa a 169ª posição, 
em relação aos 224 municípios do estado do Piauí 5 . 

Índice de Gini 

O que é índice de Gini? 

 É um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. 
 Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais 
ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que o representa a situação de 
total igualdade, ou seja, todos tem a mesma a renda, e o valor 1 significa 
completa desigualdade de renda, ou seja, se uma só pessoa detém toda a 
renda do lugar.  

A renda per capita média de Coronel José Dias cresceu 132,79% nas últimas 
duas décadas, passando de R$86,09 em 1991 para R$200,41 em 2010. A taxa 
média anual de crescimento foi de 53,04% no primeiro período e 52,11% no 
segundo. A extrema pobreza caiu de 52,73%52,73% em 1991 para 39,46% em 
2010. 

Entre 1991 e 2000 o município teve um elevado aumento na desigualdade, 
mas esse fator se alterou entre 2000 e 2010, havendo uma acentuada queda. 
De modo geral a desigualdade social, que é expressa pelo Índice de Gini, 
passou de 0,42 em 1991 para 0,57 em 2010, evidenciando um aumento 
significativo desse agravante5 . 

De acordo com o registro do cadastro único o município de Coronel José Dias, 
apresenta uma cobertura de famílias beneficiadas pelo o Programa Bolsa 
Família que mostra o gráfico e a evolução desse cadastro.  
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Estimativas 

Estimativa de famílias de baixa renda – Perfil Cadastro Único (Censo 
2010)    

913 2010 

Estimativa de famílias pobres – Perfil Bolsa Família (CENSO 2010) 794 2010 

Cadastro Único 

Total de famílias cadastradas   1.769 12/2014 
Famílias cadastradas com renda per capita mensal de R$ 0,00 até R$ 77,00  1.269 12/2014 
Famílias cadastradas com renda per capita mensal de R$ 77,01 e R$ 154,00  101 12/2014 
Famílias cadastradas com renda per capita mensal de R$ 154,01 e 1/2 salário 
mínimo. 

  179 12/2014 

Famílias cadastradas com renda per capita mensal acima de 1/2  salário 
mínimo. 

220 12/2014 

Total de pessoas cadastradas 4.694 12/2014 
Pessoas cadastradas em famílias com renda per capita mensal de R$ 0,00 até 
R$77,00 

3,664 12/2014 

Pessoas cadastradas em famílias com renda per capita mensal de R$ 77,01 e 
154,00 

322 12/2014 

Pessoas cadastradas em famílias com renda per capita mensal de R$ 154,01 e 
1/2 salário mínimo. 

397 12/2014 

Pessoas cadastradas em famílias com renda per capita acima de ½ salário 
mínimo. 

311 12/2014 

 

Clima 

Gráfico climático para Coronel José 
Dias 

J F M A M J J A S O N D 

  

  

117 

  

  

122 

  

  

165 

  

  

56 

  

  

7 

  

  

2 

  

  

0 

  

  

0 

  

  

15 

  

  

19 

  

  

91 

  

  

114 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Predefini%C3%A7%C3%A3o:Grafo_Clima


20 
 

  

31 

22 

  

31 

21 

  

31 

21 

  

31 

21 

  

31 

20 

  

31 

20 

  

31 

19 

  

33 

20 

  

34 

22 

  

34 

22 

  

33 

22 

  

32 

22 

Temperaturas em °C • Precipitações em 

mm 

O município pertence a mesorregião climática do semiárido piauiense e está 
situado à uma altitude média de 413 metros acima do nível do mar, fazendo 
parte da região do alto vale do Rio Canindé, afluente do Rio Parnaíba. 

Apresenta um clima semiárido tropical com temperaturas médias anuais de 
26,6 °C. As temperaturas mínimas podem chegar aos 19 °C e as máximas aos 
34 °C. O mês que registra as menores temperaturas no município é julho, 
enquanto que setembro e outubro caracterizam o período mais quente no 
município com médias variando em torno dos 28 °C12., 

A precipitação pluviométrica vária com isoietas média anuais em torno dos 
500 mm, que geralmente se distribuem entre os trimestres janeiro-fevereiro-
março e dezembro-janeiro-fevereiro, sendo esses os meses mais chuvosos 8 . 
Um fator bastante expressivo da região é o elevado Índice de 
Evapotranspiração que pode alcançar valores superiores aos índices 
pluviométricos, o que dá a região um clima mais característico das zonas 
tropicais12 fonte Wikipédia. 

 A fauna de Coronel José Dias é marcada pela presença de animais de 
pequeno porte e médio porte, compatíveis com as condições de vegetação e 
clima. 
 As condições socioeconômicas estruturam uma base econômica 
centrada na agricultura familiar com produção agrícola de sequeiro. 
 

 
 

Projeção de Produção da Agricultura de Sequeiro 
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 A área plantada e a produtividade estipulada só são válidas para os 
anos que têm um inverno bom. 
 A Estrutura Fundiária do município tem uma área total de 37.724 
hectares, sendo formada basicamente por micro e pequenos imóveis, sendo 
que cerca de 84% possuem área de até 100 hectares. Somente um proprietário 
tem área superior a 2 mil hectares. 
 Uma outra vertente da base econômica do município é a pecuária, feita 
na forma de criação extensiva, composta de caprinos, ovinos e bovinos. 
Embora comparativamente à região o rebanho seja significativa para o 
tamanho da população (08 cabeças/hab), em relação ao espaço esta produção 
ainda reduzida, apenas kg/km2. Parâmetros para financiamento bancário 
apontam um potencial para a criação de 360 mil animais ou seja, 80 cabeças 
per capita.  

Criatório Extensivo 
 

 
 

MERCADO DE TRABALHO 
 

 O município possui comércio e indústria pouco expressivos. Há 37 (trinta 
e sete) Microempresas, 21 (vinte e um) comércios em caráter de informalidade, 
04 (quatro) Cerâmicas, sendo três de alvenaria e uma de louças, que gera 96 
empregos. 
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    Na Apicultura, há um mercado em franca expansão. Existem 
aproximadamente 5.000 (cinco mil) caixas de abelhas distribuídas no 
município, principalmente nas áreas do Sítio do Mocó. Sede e região do Rio 
Piauí. Até o ano de 2012 havia uma empresa com o nome FLORAMEL, situada 
na localidade Baixão do Sítio que comprava toda a produção de mel do 
município e das cidades circunvizinhas. 
 
 Por ser a porta de entrada para o Parque Nacional da Serra da 
Capivara, pois é neste município que estão localizados os mais importantes 
Sítios Arqueológicos e as duas áreas de maior atração turística que são o 
desfiladeiro da Serra da Capivara e a Pedra Furada, é o município é dotado de 
grande potencial para o Ecoturismo. 
 O Parque Nacional da Serra da Capivara, considerado o berço do ser 
humano americano, fica sediado em quatro municípios piauienses, sendo que a 
maios parte do Parque fica no município de Coronel José Dias. O acesso ao 
Parque Nacional Serra da Capivara é feito através da BR 020, que passa pelo 
centro da Cidade de Coronel José Dias. Mesmo com o crescente fluxo do 
turismo na região, ainda é carente a infraestrutura disponível, não apenas em 
Coronel José Dias, mas também em São Raimundo Nonato. 
 Como se pode ver, as principais fontes de renda de Coronel José Dias 
são: criação de caprinos, ovinos, apicultura, comércio, a produção de 
cerâmicas de alvenaria e artesanal além de funcionalismo públicos municipais 
e beneficiários do INSS. 
 As fontes hídricas do município são insuficientes e a forma como a 
questão é tratada torna-a um problema para as populações locais. O Rio Piauí 
atravessa todo município, nas não é perene. O acesso à água é feito a partir de 
açudes, poços tubulares, cisternas e barragens subterrâneas, as duas últimas 
formas implantadas pelo Projeto Fecundação. 
 O último censo, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatístico – IBGE, no ano 2000, indicou uma população de 4.416 habitantes, 
sendo que 1.012 na zona urbana e 3.404 na zona rural, como se pode ver, a 
maior parte da população mora na zona rural e a que mora na zona urbana 
está muito mais aproximada de população rural do que urbana, visto que a 
economia do município depende quase exclusivamente da economia rural. E 
por ser o município muito pouco povoado e de recente emancipação, a 
população que mora na cidade mantem costumes típicos de população rurais. 
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 A densidade demográfica do município é de 2,4 hab/km2. A população 
economicamente ativa atinge a 55% da população total (IBGE, 2010). O índice 
de desenvolvimento humano do município é de 0,546 (PNUD,2000) 
 

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO – POR FAIXA ETÁRIA 

GRUPO DE IDADE TOTAL 

0 A 04 ANOS 311 

05 A 09 ANOS 404 

10 A 14 ANOS 455 

15 A 19 ANOS 423 

20 A 24 ANOS 371 

25 A 29 ANOS 406 

30 A 34 ANOS 359 

35 A 39 ANOS 329 

40 A 44 ANOS 276 

45 A 49 ANOS 236 

50 A 54 ANOS 199 

55 A 59 ANOS 166 

60 A 65 ANOS 223 

65 A 69 ANOS 136 

70 A 74 ANOS 116 

75 A 79 ANOS 48 

80 A 84 ANOS 34 

85 A 89 ANOS 35 

90 A 94 ANOS 11 

95 A 99 ANOS 02 

MAIS DE 100 ANOS 01 

TOTAL GERAL 4.541 

SEXO MASCULINO: 2.378 

FEMININO: 2.163 

RESIDENTE NA ZONA URBANA 1.493 

RESIDENTE NA ZONA RURAL 3.048 

TAXA DE CRESCIMENTO: 3,13% 

 
FONTE: IBGE – ANO 2010                                                                    Tabela 3 
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 O fato de a sede do município ser cortada por uma BR (BR – 020), 

facilita os processos de deslocamentos da população, que é servido por três 
linhas de ônibus. 
 Na cidade, todos os domicílios têm acesso disponibilizado para linha 
telefônica com sistema DDD, mas hoje é utilizada a telefonia móvel, com 
telefones pré-pagos, e na zona rural, ocorre o mesmo, com o uso de antenas 
individuais que facilitam a comunicação. Que nas três comunidades, onde 
havia televisores com antena Parabólica e energia solar, utilizada por escola e 
comunidade hoje não há, por conta do Programa Energia para Todos, que 
chegou há essas localidades contemplando todos os moradores dessas 
comunidades. Na sede do município, havia uma rádio comunitária (Liberdade 
FM), que atinge toda área geográfica do município e dos municípios vizinhos, 
hoje se encontra desativada por conta de regularidade junto a ANATEL. A 
religião predominante é a católica, o padroeiro é São Pedro, cuja festa é 
comemorada no dia 29 de junho. São Pedro é o padroeiro do município, desde 
os tempos de povoado, escolhido como apelo para que o santo protegesse a 
cidade dos frequentes ataques de cangaço. 
 Dentre vários problemas enfrentados pela população, destacam-se as 
prolongadas e frequentes estiagens, o avançado processor de desmatamento, 
escassez de água e baixa renda. 
 
 
3. Objetivos do Plano Municipal de Educação  
 
3.1. Gerais 
a) Erradicação do analfabetismo; 
b) Universalização do atendimento escolar; 
c) Melhoria da qualidade de ensino; 
d) Formação para o trabalho; 
e) Formação humanística cientifica e tecnológica do País; 
f) Melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis; 
g) Elevação global de escolaridade da população; 
h) Redução das desigualdades sociais e regionais, acesso e a permanência, 
com sucesso na educação pública; 
i) Democratização da gestão do ensino público; 
j) Prioridades do plano, segundo o dever constitucional e as necessidades 
sociais: 

I. Garantia de ensino fundamental obrigatório de nove anos; 
II. Garantia de ensino fundamental e todas as pessoas que não 

concluíram na idade própria; 
III. Ampliação do atendimento nos anos demais níveis de ensino; 
IV. Valorização dos profissionais da educação; 
V. Desenvolvimento de sistemas de informação e avaliação em todos os 

níveis; 
 
3.2. Específicos do Município 
a) Erradicar o analfabetismo no município; 
b) Universalizar o atendimento escolar; 
c) melhorar a qualidade de ensino na Rede Municipal de Ensino; 
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d) Qualificar todo o corpo docente em nível superior; 
e) Disponibilizar ao corpo docente capacitação continuada; 
f) Melhorar o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público; 
g) Viabilizar junto ao Estado a construção de uma escola para o ensino médio 
na zona rural; 
h) Instalar uma biblioteca pública da sede do município; 
i) Organizar Biblioteca em todas as escolas, que oferecem o Ensino 
fundamental completo; 
j) Melhorar a infraestrutura das escolas e equipá-las melhor; 
k) Adquirir material pedagógico para trabalhar a convivência como semiárido 
com especial atenção ao Ensino Infantil e Educação Especial; 
l) Ampliar a Educação de Pessoas Jovens e Adultos – EJA (Supletivo), para 
zona rural, considerando a realidade e necessidades da educação no campo; 
m) Viabilizar mecanismos que possam reduzir ao mínimo possível, a evasão e 
repetência escolar; 
n) Oferecer um Currículo contextualizado de Educação para Convivência com o 
Semiárido em todos os níveis e modalidades de ensino; 
o) Criar na forma de Lei o Sistema Municipal de Ensino, tendo o Estado como 
parceiro; 
p) Sensibilizar a comunidade para participação na vida do estudante e na 
gestão da escola; 
q) Organizar pratica esportivas e culturais nas escolas da rede municipal de 
ensino; 
r) Ampliar e melhorar a qualidade do transporte escolar na zona rural; 
s) Informatizar as escolas que oferecem o Ensino Fundamental completo; 
t) Promover a educação ambiental, na logica da convivência com o semiárido, 
em todos os níveis e modalidades de ensino; 
u) Atender os estudantes portadores de necessidades especiais, incluindo-os 
no ensino regular; 
v) Estimular o conhecimento e intervenção da realidade, através de pesquisas; 
 
4. Níveis de Ensino 
4.1. Educação Infantil 
 A educação infantil, como cita o Artigo 29 da Lei nº 9.394/96, é a 
primeira etapa da educação básica, e tem como finalidade o desenvolvimento 
integral da criança até os seis anos de idade, em seus aspectos físicos, 
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 
comunidade. Ela deve ser oferecida em creches, ou entidades equivalentes, 
para crianças de até três anos de idade, e na pré-escola para crianças de 
quatro a seis anos. A avaliação deve ser feita mediante acompanhamento e 
registro do seu desenvolvimento, sem objetivo de promoção, mesmo para o 
acesso ao ensino fundamental. 
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Fonte: Foradaescolanãopode. 

4.1.1. Diretrizes para a Educação Infantil do Município: 
 As crianças pequenas e suas famílias devem encontrar nas escolas, um 
ambiente físico e humano através de estruturas e funcionamento adequados, 
que propicie experiências e situações planejadas intencionalmente de modo a 
democratizar o acesso de todos, aos bens culturais e educacionais, que 
proporcionam uma qualidade de vida mais justa, equânime e feliz. Tais 
situações devem prever momentos de atividades espontâneas e outras 
dirigidas, com objetivos claros que aconteçam num ambiente iluminado pelos 
princípios éticos, políticos e estéticos das propostas pedagógicas de nossas 
escolas. 
 Ao reconhecer as crianças como seres íntegros, que aprendam a ser e 
conviver consigo próprias, com as demais pessoas e com o meio ambiente de 
maneira articulada e gradual, as propostas pedagógicas para Educação Infantil  
de nossas escolas buscam a interação entre as diversas áreas do 
conhecimento e aspectos da vida cidadã, respeitando a interação com a 
realidade em que vivem, como conteúdos básicos para a constituição de 
conhecimento e valores. 
 Desta maneira, os conhecimentos sobre espaço, tempo, comunicação, 
expressão, a natureza e as pessoas devem estar articulados com os cuidados, 
e a educação para saúde, a sexualidade a vida familiar e social, o meio 
ambiente, a cultura, as linguagens, o trabalho, o lazer, a ciência e tecnologia, 
numa perspectiva de aprender a conviver com a realidade na qual estão 
inseridas. 
 Educar e cuidar de crianças de 0 a 6 anos pressupõe definir previamente 
as suas finalidades sociais e como se desenvolverão as praticas pedagógicas, 
para que as crianças e suas famílias sejam em uma vida de cidadania. Para 
que isto aconteça, é importante que as propostas pedagógicas de Educação 
Infantil tenham qualidade e defina-se a respeito dos seguintes fundamentos 
norteadores: 

a) Princípios éticos culturais e ambientais da Autonomia, da 
responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao Bem Comum; 

b) Princípios políticos dos Direitos e Deveres de Cidadania, Do Exercício 
da Criticidade e do Regime à Ordem Democrática; 

c) Princípios estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, da Ludicidade, da 
Qualidade e da Diversidade de Manifestação Artísticas e Culturais; 

d) Principio da Convivência com o Semiárido; 
 
4.2. Ensino Fundamental 
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 O ensino fundamental é a etapa de educação básica de escolarização 
obrigatória com duração mínima de nove (09) anos, 1º ano ao 9º ano a partir 
dos sete anos de idade e facultativamente aos seis, e tem por objetivo a 
formação básica para a cidadania. As regras que normatizam o Ensino 
Fundamental no município é a Lei 9.394/96 de 20 de dezembro de 1996 e as 
demais resoluções e normas do Conselho Nacional e Estadual de Educação e 
as do Conselho Municipal de Educação quando este for instituído. 
  
4.2.1. Diretrizes para a Educação Fundamental do Município: 
 Com o objetivo de formar pessoas cidadãs que possam conquistar o seu 
espaço na sociedade globalizada de hoje, definimos as seguintes diretrizes: 
a – O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos 
o pleno domínio da leitura, da escrita e do calculo; 
b – A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 
c – O desenvolvimento de capacidade e habilidades de convivência com a 
realidade semiárida; 
d – O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 
e – O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 
humana e de tolerância reciproca em se assenta a vida social; 
f – O desenvolvimento da capacidade de conhecer melhor e valorizar a sua 
realidade, através da educação contextualizada para a convivência com o 
semiárido; 
g – Formar pessoas cidadãs para conviver em sociedade, desenvolvendo a 
solidariedade, a tolerância, com formação ética cultural e ambiental, 
valorizando as suas potencialidades e respeitando as diversidades; 
 
4.3. Educação de Pessoas Jovens e Adultas 
 A oferta de ensino fundamental regular para pessoas Jovens e Adultas 
que não tiveram acesso na idade própria ou que abandonaram a escola 
precocemente, deverá atender as características, interesses, necessidades e 
disponibilidades desse alunado, de acordo com as diretrizes curriculares 
nacionais do Ensino Fundamental e da Educação de pessoas Jovens e 
Adultas. 
 
4.3.1. Diretrizes para a Educação de Pessoas Jovens e Adultas no 
Município: 
 A educação de pessoas Jovens e Adultas é uma modalidade de ensino 
que atende aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar em 
idade própria ou que não progrediram em seus estudos. As escolas municipais 
irão formar cidadãos e cidadãs mediante as seguintes diretrizes: 
a – O poder Público Municipal viabilizará e estimulará o acesso e a 
permanência do trabalhador e da trabalhadora na escola, mediante ações 
entregadas e complementares entre si; 
b – O Poder Público Municipal manterá este nível de ensino no período regular, 
podendo adequá-lo de acordo com as demandas; 
c – O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos 
o pleno domínio da leitura, da escrita e do calculo; 



28 
 

d – A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que fundamenta a sociedade; 
e – O desenvolvimento de capacidade e habilidades de convivência com o 
semiárido; 
f – O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem. Tendo em vista a 
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 
g – O desenvolvimento da capacidade de conhecer melhor e valorizar a sua 
realidade, através da educação contextualizada para a convivência com o 
semiárido; 
h – Formar pessoas cidadãs para conviver em sociedade, desenvolvendo a 
solidariedade, a tolerância, com formação ética e cultural, valorizando as suas 
potencialidades e respeitando as diversidades; 
i – formar pessoa cidadãs que tenha a capacidade de aprender a conviver em 
sociedade, com solidariedade, tolerância, com formação ética cultural e 
ambiental e valorizando as suas potencialidades e respeitando as diversidades 
do outro. 
 
4.4. Educação Especial 
 A educação Especial é a modalidade de educação escolar para 
educandos e educandas com necessidades especiais e será oferecido na rede 
regular de ensino do município. 
 
4.4.1. Diretrizes para a Educação no município 
a – O Município, para garantir a oferta de educação especial no nível de ensino 
fundamental, atuará em regime de colaboração com Sistema Estadual de 
ensino e em cooperação com os demais Municípios da região; 
b – O Município poderá complementar o atendimento a educandos com 
necessidade especiais, por meio de convênios com instituições privadas sem 
fins lucrativos, especializada e com atuação exclusiva em educação especial e 
que atendem aos critérios estabelecidos pelo Sistema Municipal de Ensino; 
c – Haverá, quando necessário, serviço de apoio especializado na escola 
regular para atender as especialidades da clientela de educação especial; 
d – O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 
especializados, sempre que, em função das condições especificas do 
educando, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino 
regular. 
 
4.5. Ensino Médio 
 O Ensino Médio tem como finalidade à consolidação e o 
aprofundamento dos conhecimentos possibilitando o prosseguimento de 
estudos em nível mais avançado, a preparação básica para o trabalho e a 
cidadania do educando, para continuar aprendendo, numa visão prospectiva da 
sociedade contemporânea que exigirá dos indivíduos a capacidade de adaptar-
se a um mundo em constante mudança; o aprimoramento do educando como 
pessoa humana, incluindo a formação ética cultural e ambiental e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento critico, 
correspondente à necessidade de formação integral do cidadão para a 
sociedade contemporânea;  a compreensão dos fundamentos cientifico-
tecnológicos dos processos produtivos, por meio da união da teoria com a 
pratica, desenvolvendo competências cognitivas, intelectuais e de convivência 
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sociocultural e ambiental que se constituem elementos de habilitação  
profissional e capacitem o individuo para o mundo do trabalho. 
 Não é obrigado do município o ensino médio, mas temos o Estado como 
parceiro na implementação deste nível de ensino no município, estando as 
escolas da rede municipal aberta a fazerem parceria com o sistema Estadual 
de Ensino. 
 
4.6. Educação Superior 
 A Educação Superior é de obrigação da União e dos Estados, e tem por 
finalidades:  
a – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espirito cientifico e do 
pensamento reflexivo; 
b – formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da 
sociedade brasileira e colaborar na sua formação continua; 
c – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação cientifica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, 
e, desse modo, desenvolver o entendimento do meio em que vive; 
d – promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos que 
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, 
de publicações ou de outras formas de comunidade; 
e – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 
possibilitar a correspondência concretização, integrando os conhecimentos que 
vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 
conhecimento de cada geração; 
f – estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular 
os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e 
estabelecer com esta relação de reciprocidade; 
g – promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 
pesquisa e tecnológica gerada na instituição. 
  O Município manterá convenio com instituições de nível superior que 
ofereçam cursos para qualificação e capacitação continuadas para o corpo 
docente e técnico da Rede Municipal de ensino e que obedeçam aquilo que for 
determinado como objetivo do município. 
 
5. Educação Contextualizada – Educação para Convivência com o 
Semiárido 
 O problema da Educação no Brasil é conjuntural e estrutural, um 
indicativo de que as politicas educacionais devem atuar nos espaços de onde 
podem verter as bases estruturais dos problemas educacionais, tais como: 
currículo não contextualizado, evasão escolar falta de qualificação e 
capacitação profissional, dentre outros problemas, que impedem e/ou dificultam 
o acesso universal à escola pública, as condições de permanência na escola 
por isso a baixa escolaridade e a oferta de ensino público e gratuito de 
qualidade. 
 No semiárido, a referida problemática com a agravante da SECA, faceta 
comum e muita conhecida, veiculada como a causa base de todos os 
problemas por que passa esta região brasileira. A seca não é causa dos 
problemas sociais vivenciados no semiárido, como também não é questão a 
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ser combatida. A seca é fenômeno natural, agravada pela ação humana de 
explorar e devastação do meio ambiente, apresentando-se não como problema 
a ser combatido, mas como uma condição de vida que exige ações e relações 
de convivência, adequadas às especificidades da região. Carecendo, pois de 
que se desenvolvam costumes e hábitos voltados para construção e efetivação 
de uma relação de convivência, em substituição à relação de exploração do 
meio assim como, carece de políticas públicas que possam atuar na 
recuperação dos graves danos já provocados ao meio ambiente; preservar o 
que ainda não foi destruído; estimular a criação de relações de convivência 
com o meio; estimular o processo produtivo apropriado às condições do 
semiárido; planejar e democratizar a gestão dos recursos hídricos. 
 Uma politica Educacional apropriada à realidade semiárida, cuja 
natureza se traduza na preparação das pessoas para convivência com a 
realidade do semiárido, é um dos meios a ser potencializado, em todas as suas 
dimensões, especialmente, a educação escolar, por ser o lugar de produção e 
reprodução do saber de forma sistemática. 
  O artigo 225 da Constituição Brasileira assegura o direito de todas as 
pessoas a um “meio ambiente ecologicamente equilibrado”, entendendo este 
como um “bem de uso comum do povo  e essencial à sadia qualidade de vida” 
devendo o poder público e a coletividade “defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações”. Desta forma garante a necessidade de uma 
“educação ambiental em todos os níveis de ensino”, bem como a 
“consciencialização pública para a preservação do meio ambiente”. 
 A politica educacional brasileira através da Lei de Diretrizes da 
Educação preconiza um ensino contextualizado, conforme artigo 26: “os 
currículos de ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional 
comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento 
escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características nacionais e 
locais da sociedade e da clientela” e em seu artigo12, tratando da incumbência 
dos estabelecimentos de ensino, prever também a articulação com as famílias 
e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. 
Tratando especificamente das populações rurais, característica predominante 
na realidade semiárida, a lei também dá abertura para as adaptações 
necessárias às suas peculiaridades, devendo adotar: “conteúdos curriculares e 
metodológicos apropriados às reais necessidades e interesses dos alunos da 
zona rural” (alínea I, art. 28 da Lei 9.394/96). 
 Desta forma a educação para a convivência com o semiárido é urgente e 
necessária na medida em que promove o conhecimento da realidade 
evidenciando suas potencialidades, promovendo e valorizando toda e qualquer 
espécie de vida ali existente, buscando uma relação harmoniosa e de 
colaboração com a preservação da vida. 
 A proposta de educação para a convivência assume quatro eixos 
norteadores de sua prática: Natureza, Trabalho, Sociedade e Cultura, tendo 
como referencia os quatro pilares para a educação: Conhecer, Fazer, Convive 
e Ser. 
 O Presente PME, por se tratar da política educacional de um município 
do semiárido, adota a concepção básica de Educação para Convivência com o 
Semiárido, enquanto diretriz geral de sua transversalidade. 
  
6. Interdisciplinaridade e Transversalidade 
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6.1. A Interdisciplinaridade 
 É preciso pensar antes no termo “disciplina” que ele contém. Partimos 
de sua etimologia latina e das análises feitas pelo filosofo francês Michel 
Foucault para mostrar os dispositivos que regulam a produção do saber, as 
relações de poder e a constituição das subjetividades nas instituições 
modernas, entre elas e a escola. A escola moderna reflete, de forma nunca fiel, 
uma sociedade na qual a disciplina constitui o eixo na formação do individuo. 
Nesse sentido afirmamos que a proposta que dão ênfase a conceitos como 
“inter”, “multi”, “trans” disciplinaridade e outros afins, não constituem uma 
ruptura real perante a escola disciplinar. Uma mudança na natureza de ruptura 
exige pensar uma educação não-disciplinar, num contexto atual caracterizado 
pela transição das sociedades disciplinares às sociedade de controle. 
 A identificação de disciplinas sugere que há alguma distinção entre a 
gama de conceitos e habilidades incluídos em cada disciplina e uma “divisão 
fundamental de categorias”. Embora essas formas de conhecimento sejam 
tidas como independentes entre si, isso não impede que haja inter-relações. 
Fatos empiricamente comprovados, por exemplo, podem ser utilizados para 
justificar um principio moral. Isso não significa que a melhor maneira de 
organizar um currículo seja ensinar essas formas de conhecimento 
separadamente, exatamente porque há inter-relações entre elas. 
 O novo modelo de educação que estamos implementando na rede 
municipal de ensino, que é a Educação para Convivência com o Semiárido, 
requer que trabalhemos a interdisciplinaridade em nossas escolas. 
 A concepção de aprendizagem que embasa a proposta de Educação 
para Convivência com o Semiárido, parte da ideia de que o aluno ao chegar à 
escola já pensa sobre a realidade, levanta hipótese, tem, portanto, 
conhecimentos. Os conteúdos de ensino partem do meio (histórico, social e 
cultural) do(a) aluno(a). o (a) professor(a) é quem coordena o processo ensino-
aprendizagem. É o mediador entre aluno (a) e conhecimento, e já se pode 
observar na pratica dos(as) professores(as) atividades relacionadas com 
passeios, observações, experimentações, debates, entrevistas, produção de 
textos, considerando-se a problemática que envolve a vida dos(as) alunos(as). 
 A organização didática do trabalho escolar sinaliza para um processo de 
ensino-aprendizagem mais globalizante, na perspectiva da 
interdisciplinaridade. O planejamento do ensino é através de projetos didáticos. 
A pedagogia dos projetos possibilita um trabalho interdisciplinar por partirem de 
problemáticas, procurando resolvê-las com ajuda de todas as disciplinas, de 
forma interativa. 
 A prática educativa mediada pela pedagogia dos projetos promove o 
desenvolvimento de uma metodologia que valoriza a participação do corpo 
docente e discente no processo ensino-aprendizagem, tornando-as pessoas 
responsáveis pela elaboração e desenvolvimento de cada projeto didático, ao 
tempo em que contribui para uma re-significação da aprendizagem e para a 
formação de sujeitos ativos e reflexivos, propositivos e participantes. 
 A vivencia de projetos didáticos deve cumprir etapas de planejamento, 
problematização, pesquisa, sistematização e produção, divulgação e avaliação. 
 O planejamento deverá ser elaborado coletivamente por todas as 
pessoas envolvidas no processo, devendo estabelecer a temática, os objetivos, 
procedimentos e estratégias, recursos e as pessoas atingidas pelo projeto. 
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 A problematização deve possibilitar o confronto entre as visões de 
mundo, através da troca de experiências, leituras etc, levantando questões 
problematizadoras da realidade, respeitando as suas vivencias e os saberes 
relevados no processo ensino-aprendizagem. 
 Através da pesquisa e do processo de sistematização e produção, o 
grupo desenvolve as questões levantadas, possibilitando um novo olhar sobre 
a realidade, relacionando o tema do projeto ao contexto sócio-político, 
econômico e cultural que envolve o município, o estado, o país e o mundo. 
 É importante também, fazer a divulgação de cada projeto desenvolvido, 
dando ênfase aos resultados alcançados. A divulgação dá mais concretude e 
sentido às produções feitas pelos alunos e alunas, ao tempo em que promove 
a autoestima, re-significando as suas ações, e possibilita a interação com a 
comunidade, socializando o saber produzido na escola. 
 A etapa final do projeto é a avaliação, que deve contar com a 
participação de todas as pessoas envolvidas, desde a administração escolar 
até os alunos e alunas, tendo em vista a melhoria do ensino-aprendizagem. 
 O corpo docente, com a colaboração do corpo discente das escolas 
municipais, passará a elaborar e executar projetos de educação 
contextualizados para Convivência com o Semiárido de forma interdisciplinar 
em todos os níveis e modalidades de ensino. 
 
6.2. Transversalidade 
 Permeando o desenvolvimento das atividades, devem estar presentes 
os temas transversais, que devem ser trabalhados em todas as disciplinas. Os 
temas propostos são: Ética, Meio Ambiente, Semiárido, Pluralidade Cultural, 
Orientação Sexual, Saúde, Trabalho e Consumo e para a realidade local como 
tema transversal o Ecoturismo. 
 Trabalhar a transversalidade nas escolas e na rede municipal de ensino 
requer do corpo docente atuação numa visão contextualizada, que é o eixo 
norteador da proposta. É preciso que os temas sejam trabalhados em sala de 
aula com o objetivo claro da necessidade de estar discutindo a sua relação 
com o semiárido. Como por exemplo: no momento que se trabalha a 
Pluralidade Cultural, tem que destacando a relação da nossa realidade Cultural 
e as diversidades de nossa região com as culturas de outras regiões do Estado 
e do País; no momento que se trabalha o Meio Ambiente, deve-se entender 
que o nosso meio ambiente, assim como todos os outros, tem sua 
especificidade, o semiárido é o espaço em que vivemos e nos relacionamos e 
tratar de suas especificidades é ter uma preocupação e consciência ambiental; 
no momento que falamos de Ética, devemos ter cuidado de discutir a respeito 
da forma em as relações ocorrem em nossa região, como é nossa ética 
ambiental e como podemos trabalhar isto em sala de aula, e assim devem ser 
trabalhados todos os temas transversais, dando ênfase na conscientização da 
convivência com o semiárido. 
 
6.2.1. Ética 
 O estudo de cultura, paisagens, relações sociais de diversos povos em 
diferentes tempos evidencia suas diferenças. Conhecendo e compreendendo 
essas diferenças, passamos a respeitá-las. Assumindo uma postura de 
respeito com relação a diferentes culturas, desenvolve-se simultaneamente o 
respeito dentro da escola, encaminhando o trabalho para a valorização dos 
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outros e o respeito à opinião do colega. Dessa forma. Passamos a entender a 
troca de experiências e o debate como forma de aprendizagem. 
 Nas escolas municipais o corpo docente irá trabalhar a formação Ética 
de nossos alunos(as) respeitando a nossa realidade cultural, e preparando-os 
para viver em uma sociedade globalizada que exigem de cada um uma 
formação ética para conquistar a sua cidadania, respeitando e sendo 
respeitado a sua opção de vida. Mas principalmente, formar pessoas com mais 
responsabilidade, moral e dispostos a construir uma sociedade fraterna e 
solidaria e equilibrada. 
 
6.2.2. Meio Ambiente 
 Presente em todos os momentos pedagógico, o estudo do meio 
ambiente favorece a integração das disciplinas, gerando a interdisciplinaridade 
e proporcionando ao educando uma visão dos problemas ecológicos que 
afetam nosso planeta. 
 O objetivo é reconhecer esses problemas, analisa-los buscar alternativas 
para solucioná-los, assumindo posturas coerentes com um pensamento critico. 
 Trabalhar o tema meio ambiente nas escolas municipais requer que o 
corpo docente trabalhe a Convivência com o Semiárido, mostrando as 
vantagens de trabalhar técnicas adequadas à nossa realidade, como: trabalhar 
a terra com o objetivo de produzir de forma sustentável, ou seja, evitando 
grandes desmatamentos, grandes queimadas, preparando o solo de forma 
adequada, adubando com esterco e cobertura vegetal; orientando nossos 
alunos(as) da importância da captação de água de chuva; plantar e criar 
animais que mais se adaptam ao clima semiárido. 
 
6.2.3. Pluralidade Cultural 
 O grande desafio da escola é superar a discriminação e valorizar a 
diversidade étnico-cultural que compõe o patrimônio sociocultural brasileiro, 
valorizando a riqueza de cada grupo. Para tanto, a escola deve ser local de 
dialogo, de aprender a conviver, respeitando as diferentes formas de expressão 
cultural. O desenvolvimento desse tema transversal possibilita a verificação das 
contribuições significativas de diferentes culturas em diferentes momentos de 
nossa história. 
 Trabalhar a Pluralidade Cultural nas escolas municipais espera-se que 
desperte para a importância do resgate da cultura do Município e região, para 
que se possa conhecer melhor a cultura local, passando a valorizá-la no dia-
dia, elevando a autoestima. É preciso fazer a critica ao livro didático que 
aborda a cultura de regiões consideradas ricas e desenvolvidas e não 
apresenta a especificidade do semiárido, sem descartar a importância de 
conhecer a cultura de outros povos, porém sob a base de conhecimento de 
cultura local. 
 
6.2.4. Orientação Sexual 
 Esse tema transversal visa problematizar questões relacionadas à 
sexualidade, incluindo posturas, crenças, tabus e valores a ele associados. 
Questionar papéis estabelecidos a homens e mulheres, na nossa sociedade, 
assim como em outras sociedades e em outros tempos, valorizando o papel de 
cada um e a flexibilização desses papeis. 
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 Sempre foi e ainda é muito difícil trabalhar este tema em sala de aula. 
Os (as) professores (as), alunos (as), mães e pais têm grandes dificuldades de 
dialogar sobre o tema, inclusive entre si. O corpo docente terá que ser 
capacitado e será realizada a parceria com outras secretarias e outros setores 
da sociedade, para que se possa discutir e orientar os (as) alunos (as) e pais, 
para que se possam ser conscientizados da importância da formação sobre 
sexualidade, como pré-requisito para uma boa formação. O desafio para a 
formação. O desafio para a nossa é maior em virtude de a dificuldade de tratar 
a questão em nossa cultura ser muito forte. Este tema será trabalhado em sala 
de aula, dando ênfase na questão do gênero, mostrando a importância de está 
respeitando a opção, orientação sexual e a diversidade de cada pessoa. 
 
6.2.5. Saúde 
 A formação do (a) aluno (a) para o exercício da cidadania compreende a 
capacitação para o auto cuidado, assim como a compreensão da salde como 
direito e responsabilidade pessoal e social. Envolve discussões sobre o 
trabalho insalubre, poluição, saneamento básico. 
 
Indicadores de Habitação – Coronel José Dias 
           1991           2000          2010 

% da população em domicílios com água 
encanada 

1,00 0,92 34,14 

% da população em domicílios com energia 
elétrica 

5,71 32,80 47,88 

% da população em domicílios com coleta 
de lixo. “Somente para população urbana” 

- 45,56 84,08 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 Habitamos uma região semiárida, em que temos grandes dificuldades de 
obter água de qualidade para o consumo humano e animal, é desafio de 
nossas escolas é conscientizar alunos (as) que tratar a água que se bebe é 
uma questão de saúde. A escola tem um papel de fundamental importância na 
conscientização dos (as) alunos (as) e a comunidade a respeito dos cuidados 
básicos com a saúde, que podem evitar o surgimento de muitas doenças que 
são comuns na região. 
Longevidade, Mortalidade e Fecundação – Coronel José Dias 
           1991           2000          2010  

Esperança de vida ao nascer (em anos) 58,6 60,7 68,5 

Mortalidade até 1 ano de idade (por mil 
vivos) 

72,2 58,7 32,7 

Mortalidade até 5 anos de idade (por mil 
vivos) 

94,3 74,9 35,4 

Taxa de fecundidade total (filhos por 
mulher) 

4,6 3,2 2,4 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 
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É função da escola conscientizar alunos (as) sobre os tipos de doenças 

comuns na região, orientando a respeito das plantas medicinais existentes em 
cada comunidade e região; medicina caseira; hábitos básicos de higiene e 
saúde preventiva. A Secretaria Municipal de Educação realizará parceria com a 
Secretaria Municipal de Saúde, com o objetivo de implementar programas que 
conscientiza alunos (as) a respeito dos cuidados básicos de higiene e saúde 
básica. 
 
6.2.6. Trabalho e Consumo 
 O trabalho pode ser discutido com os estudantes enquanto forma de 
expressão humana nas diferentes culturas e etnias, e como elemento gerador 
de diferentes relações sociais. Devem ser abordadas questões relativas á 
exploração do trabalho nas diferentes sociedades, ao trabalho como forma de 
alcançar a sobrevivência e como força produtora de mercadorias, gerando o 
consumo. A partir dai, discute-se sobre consumo, enquanto uma dimensão 
cultural problematizando a não contextualização dos hábitos de consumo por 
imposição cultural e ratificando a importância de contextualizar o consumo para 
uma vivencia sustentável no semiárido. 
 Também será destacado o direito do consumidor, salientando que a luta 
por esses direitos é uma forma de afirmar a cidadania. 
 Os conteúdos devem possibilitar a valorização das diversidades cultural, 
grande riqueza de toda a região. 
 
6.2.7. Ecoturismo 
 Está localizado no Município de Coronel José Dias, a maior parte do 
Parque Nacional Serra da Capivara, que é Patrimônio Cultural da humanidade, 
que disponibiliza um grande potencial ecoturismo e que ser trabalhado nas 
escolas do Município. 
 Por ser a porta de entrada para o Parque Nacional Serra da Capivara, 
pois é neste município que estão localizados os demais importantes Sítios 
Arqueológicos e as duas áreas de maior atração turística, que são o 
Desfiladeiro da Serra da Capivara e a Pedra Furada, tanto falada e proclamada 
na imprensa regional, estadual, nacional e por que não dizer internacional. 
 A Pedra Furada é o maior símbolo, juntamente com as pinturas 
rupestres, sem falar da importância histórica, da atração turística do Parque 
Nacional Serra da Capivara. 
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 O fluxo de turistas já é considerável e com boas perspectivas de 
crescimento, principalmente com a construção do Aeroporto Internacional, na 
cidade de São Raimundo Nonato, conforme planejado. O acesso ao Parque é 
feito através da BR 020, que já foi asfaltada, ate a entrada do mesmo e que 
passa pelo centro da cidade Coronel José Dias. Mesmo com o crescente fluxo 
do turismo na região, ainda é carente a infraestrutura disponível. A melhor 
campanha publicitaria que pode existir para o incremento do turismo é o próprio 
turista, que sendo bem atendido, divulga uma imagem positiva e causa um 
efeito multiplicador no fluxo de turistas. Mas para que esta imagem seja 
positiva, é preciso investir urgentemente em infraestrutura, não só hoteleira, 
mas principalmente a estrutura física das cidades do entorno do Parque, pois 
nada adianta termos o Parque Nacional mais bem cuidado da América Latina e 
saindo dele termos cidades que tem uma infraestrutura que não corresponde à 
boa imagem do Parque Nacional. 
 Coronel José Dias, sendo o município que detém as áreas mais 
importantes do Parque Nacional Serra da Capivara, como os pontos turísticos 
mais importantes, ainda não está colhendo os frutos, do seu potencial. São 
Raimundo Nonato, por ser a cidade mãe já ter disponível uma estrutura, 
mesmo que precária, é quem recebe o turista, que ali deixam divisas, que são 
de grande importância para o seu desenvolvimento econômico. Por ser uma 
cidade com apenas dez anos de vida e com grande potencial turístico a ser 
explorado, Coronel José Dias, tem condições, com um bom planejamento e 
investimento internos e externos, para desenvolver uma infraestrutura turística, 
transformar-se em uma estância turística, pois aqui ficando o turista, eles 
deixarão divisas, gerando novas oportunidades de empregos e contribuindo 
para o desenvolvimento econômico e social do município. 
 O turista é atualmente em todo o mundo, como parte de um dos setores 
da economia, o de serviços, que esta em ampla expansão. 
 Todas as escolas municipais irão trabalhar o ecoturismo de forma 
interdisciplinar, com o objetivo de conscientizar alunos (as) e a comunidade a 
respeito das riquezas do Parque Nacional e como estar inseridos neste novo 
mercado de trabalho, criando assim oportunidades de empregos em cada 
comunidade, respeitando as suas potencialidades. 
 Cada comunidade pode produzir um produto destinado ao turista, como: 
a sede do município deve trabalhar a acolhida ao turista, à cadeia produtiva de 
hotéis, guias, restaurantes, lanchonetes, saúde, segurança, entre outros e na 
zona rural deve ser definido a opção do artesanato, criação de caprinos e 
outros produtos destinados esta clientela. 
 Ao se tratar do tema ecoturismo deve-se ter bem definido que se precisa 
trabalhar melhor a questão local, para não ficar preso somente ao turismo do 
Parque Nacional Serra da Capivara. Devemos nos organizar e potencializar a 
proposta de educação que estamos trabalhando em nosso município e 
transformá-la em um produto turístico. 
 
7. História da Educação e da Rede Municipal de Ensino 
 
7.1. História da Educação no Município 

 
Perfil do Município 
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Área 1,829,65 km2 

IDHM 2010 0,546 

Faixa do IDHM Baixo (IDHM entre 0,500 e 0,599) 

População 4,541 hab. (censo 2010) 

Densidade demográfica 2,48 hab/km2 

Ano de instalação 1993 

Microrregião São Raimundo Nonato 

Mesorregião Sudoeste Piauiense 

 
 O Município de Coronel José Dias foi emancipado em 29 de abril de 
1992, passando a ter uma administração própria apenas de 1º de janeiro de 
1993. Neste ano ainda existiam duas escolas do Estado em funcionamento no 
município que são elas: a Unidade Escolar Tomás Gonçalves, localizada No 
Bairro São Pedro e a Unidade Escolar Profª Raquel Ferreira de Oliveira, 
localizada no centro da cidade. Estas duas escolas foram municipalizadas a 
partir de 1997, ficando todas as escolas no município sob a administração da 
Secretaria Municipal de Educação, tendo nestas duas escolas parceria com o 
governo do Estado. 
 Quando foi emancipado o município poucas escolas existiam na zona 
rural, portanto muitas crianças deixavam de estudar por falta de escolas e em 
ocorrência disto gerou-se um grande número de analfabetos, que hoje 
procuramos desenvolver mecanismo no sentido de erradicar. 
 Logo no primeiro ano da administração municipal foram criadas 35 
escolas, como pode ser visto na tabela abaixo, mas em condições adversas, 
com professores leigos e algumas escolas instaladas em barracas de madeira, 
para poder facilitar o acesso das crianças à escola. Nos anos seguintes 
ocorreu uma expansão na quantidade de escolas, tendo, no ano de 1995, 48 
escolas em funcionamento, no ano de 1996, 45 escolas e no ano de 1997 se 
estabilizando em 41 escolas, mantendo-se esta quantidade de escolas até o 
ano 2000. Com relação aos índices, podemos observar que ocorreu também 
uma pequena queda na taxa de evasão escolar entre os anos de 1995, 17,17% 
e 2000, 14,20% e, com relação às taxas de reprovação, ocorreu uma queda 
considerável entre os anos de 1995, 27,56% e 2000 19,00%, e também 
ocorreu uma elevação nas taxas de aprovação, sendo que no ano de 1995 
foram aprovados 72,44% dos alunos e no ano 2000, foram aprovados 81,21% 
alunos da rede municipal de ensino. 
 A partir do ano 2001, procuramos racionalizar e tornar a rede municipal 
de ensino mais eficiente, anexando pequenas escolas que eram próximas 
umas das outras e com poucos alunos, sem causar grandes transtornos para 
as comunidades e foi disponibilizado mais de um professor para estas escolas. 
Com esta medida, melhorou-se a qualidade de ensino oferecido nestas 
comunidades e eliminando os desperdícios que com certeza ocorria com 
escolas funcionando com menos de 10 alunos. Na maioria foram estas escolas 
anexadas e transformadas em escolas com mais de 20 alunos, vindo a facilitar 
a administração das mesmas, podendo melhorar a estrutura dos prédios e dar 
melhores condições de trabalho para o (a) professor (a). Com o passar dos 
anos hoje a Secretaria de Educação juntamente com o governo municipal tem 
o compromisso de adequar o ensino com qualidade, juntamente com 
profissionais qualificados. Pela pequena quantidade de alunos as escolas da 
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Zona Rural foram nucleadas, ficando em funcionamento somente 07 (sete) 
escolas no município com o número total de (             ) alunos. 
 Como pode ser visto na tabela abaixo, no ano 2001, havia em 
funcionamento 29 escolas e no ano de 2002, havia 28 escolas, em 2014 
continuamos o que iniciou em 2001, e conseguimos reduzir para 06 escolas em 
funcionamento. Com essa redução possibilitou a melhoria das estruturas e 
mobílias dos prédios escolares e com isso dar melhores condições de trabalho 
para professores (as) e de bem estar para alunos (as).
 

 
7.2. Dificuldade da Rede Municipal de Ensino 
 A grande dificuldade para a administração da rede municipal de ensino é 
as grandes distancias entre as escolas. Partindo da sede do município para a 
escola mais distante, que fica localizada nas Lajes de Pedra, que é 
aproximadamente de 80 km. Isso dificulta a comunicação e a supervisão das 
mesmas. 
 Atualmente na zona rural, ainda há três escolas que funcionam na forma 
multisseriada, sendo nas Lajes de Pedra, Infantil e Pré-Escola, Vereda Pré-
escola e 1º ano, 3º e 4º ano, Malhadinha 1º e 2º ano, 4º e 5º ano, o que dificulta 
o trabalho dos (as) professores (as) e a busca continua da qualidade de ensino, 
mesmo disponibilizando mais um professor. 
 No período de seca, a falta de água é um grande problema, mesmo os 
prédios tendo cisternas, elas não são suficientes para bastecer a escola, pois o 
período de seca nesta região do Semiárido nordestino, passa até oito meses 
pra chover. 
 A estrutura física das escolas também tem dificultado o trabalho em sala 
de aula, e, portanto, é necessário que seja realizada obra de melhoria na 
maioria das escolas da rede municipal de ensino, para que possamos melhorar 
o ambiente escolar e consequentemente a aprendizagem dos (as) alunos (as). 
 
7.3. Mapa da Rede Municipal de Ensino 
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7.4. Demandas futuras da Rede Municipal de Ensino 
 A demanda futura por níveis de ensino é principalmente o Ensino 
Fundamental e Ensino Médio e a Rede Municipal de Ensino deve planejar suas 
ações para que possa disponibilizar a cada ano, mais salas de aulas para os 
alunos de Ensino Fundamental, principalmente de 6º ao 9º ano e realizar 
parcerias com a secretaria estadual de Educação com o objetivo de manter o 
Ensino Médio da zona rural e ampliar o número de salas na zona urbana. 
 Existe atualmente uma grande demanda para Educação de Jovens e 
Adultos e a tendência é aumentar não somente na zona urbana, mas também 
na zona rural, pois a realidade social e econômica da sociedade exige que 
cada cidadão e cada cidadã estudem e aprenda conhecimentos básicos para 
conquistar o seu espaço na sociedade. O Poder Público municipal em parceria 
com o estadual e federal deve ofertar salas de aula, para que nenhum cidadão 
e cidadã fiquem fora da escola. 
 
7.5. Corpo Docente e Qualificação 
 Os (as) professores (as) que atuam em sala de aula no município de 
Coronel José Dias preenchem os requisitos básicos exigidos pela Lei nº 
9.394/96, que exige a qualificação mínima no Ensino Médio, para ministrar aula 
na Educação Infantil e do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. 
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 Como pode ser visto na tabela 5, logo abaixo, todos (as) os (as) 
professores (as) que atuam em sala de aula tem uma qualificação mínima de 
Ensino Médio. 
 A Secretaria Municipal de Educação tem procurado estimular todos (as) 
para que ingressem na Universidade, pois o Plano Municipal de Educação tem 
como meta, que até o final da década, todos os professores que atuam na 
Rede Municipal de Ensino tenham qualificação em nível superior. 
 Dos 66 professores que atuam em sala de aula, como pode ser visto na 
tabela 4.4.b, logo abaixo, 60 professores (as) que correspondem a 90,90% do 
total, já tem qualificação em nível superior completo; 03 professores, que 
correspondem a 4,54% do total, estão cursando a Universidade e 03 
professores, que correspondem a 4,54% do total, tem qualificação de nível 
médio. 
 Os (as) 03 professores (as) que ainda não ingressaram na Universidade 
já foram conscientizados que para permanecer em sala de aula, é preciso se 
qualificar e o município mantem um Convenio com a Universidade Estadual do 
Piauí (UESPI), para garantir a qualificação de professores (as) poderão 
qualificar-se. 
 Para atingir a grande meta do Plano Municipal de Educação – PME, que 
é a melhoria continua da qualidade de ensino, a qualificação de todos os 
profissionais da área de educação é imprescindível. 

 
CORPO DOCENTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E QUALIFICAÇÃO 

NIVEL DE FORMAÇÃO NÚMERO DE 
PROFESSORES 

QUALIFICAÇÃO 

ENSINO MÉDIO 03 COMPLETO 

 
SUPERIOR 

INCOMPLETO 

 
03 

01 PEDAGOGIA 

02 CIÊNCIAS DA 
COMPUTAÇÃO 

 
 
 

SUPERIOR 
COMPLETO 

 

 
 
 
 

60 
 
 

11 PEDAGOGIA 

16 LINGUA PORTUGUESA 

05 MATEMÁTICA 

05 HISTÓRIA 

05 GEOGRAFIA 

08 NORMAL SUPERIOR 

06 BIOLOGIA 

01 EDUCAÇÃO FÍSICA 

01 TEOLOGIA 

02 COMPUTAÇÃO 
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QUALIFICAÇÃO DO CORPO DOCENTE EM PERCENTUAIS 
 

NÍVEL DE FORMAÇÃO 
 

NÚMERO DE PROFESSORES % 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 
 

03 4,54 

SUPERIOR INCOMPLETO 
 

03 4,54 

SUPERIOR COMPLETO 
 

60 90,90 

TOTAL 
 

66 100 

 
7.6. Corpo Técnico e de apoio a Rede Municipal de Ensino 
 O corpo Técnico de apoio à rede municipal de ensino tem uma boa 
qualificação e a Secretaria Municipal de Educação tem incentivado que 
procurem ingressar na Universidade e possam adquirir uma qualificação em 
nível superior, visto que o corpo técnico é o suporte de apoio de toda a rede 
municipal de ensino e para que todos tenham capacidade administrativa e de 
planejamento, antes de tudo, é preciso ter conhecimento para que possam 
absorver as informações e ter capacidade de transmiti-las para o corpo 
docente, discente e toda comunidade escolar, assim como planejar as nossas 
ações educacionais, de forma eficiente. 

  
 
 
 

CORPO TÉCNICO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
 

 
NÍVEL DE 

FORMAÇÃO 

 
FUNÇÃO 

 

 
QUANTIDADE 

 
QUALIFICAÇÃO 

ENSINO 
MÉDIO 

AUX. ESC.DA SEC. MUNIC. 
EDUC. 

01 COMPLETO 

SECRETÁRIAS (O) DE 
ESCOLAS 

03 COMPLETO 

 SECRETÁRIAS 01 LETRAS PORTUGUES 
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SUPERIOR 

INCOMPLETO 

DE ESCOLAS 01 NORMAL SUPERIOR 

 
DIREÇÃO DE ESCOLAS 

01 PEDAGOGIA 

01 NORMAL SUPERIOR 

01 LETRAS PORTUGUES 

 
SUPERIOR 
COMPLETO 

SUPERVISORA DE ENSINO 01 LETRAS PORTUGUES 

SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO 

01 CIÊNCIAS 
ECONÔMICAS 

DIRECÃO DE ESCOLA 01 CIÊNCIAS (BIOLOGIA) 

TOTAL  12  

 
8. Demandas atuais de escolaridade 
 A demanda atual de escolaridade está centrada principalmente da 4º 
Ano e até 8º ano, no Ensino Fundamental. Há na atualidade, uma grande 
demanda por Educação de Jovens e Adultos, principalmente, na zona rural, 
que o poder público não está atendendo e esta demanda tem tendência de 
crescimento. Um outro nível de ensino com  grande demanda é o Ensino 
Médio, que já está sendo ofertado na Sede do Município e que precisa ser 
ampliado para a zona rural. A Educação Especial é uma demanda atual, mas 
que as escolas não estão ainda preparadas para receber o (a) aluno (a) 
especial, é preciso investir nesta modalidade de ensino, para que possa 
atender bem todas as crianças especiais do município. 
 
9. Alternativas de Atendimento Escolar 
 
 Estão sendo oferecidos à população do município, através da rede 
municipal de ensino, a Educação Infantil (Pré-escola) e Ensino Fundamental 
(1º ano ao 5º ano) em todas as escolas, sendo que nas Unidades Escolares: 
Manoel Agostinho de Castro, na localidade Lajes de Pedra, e Raimundo 
Ferreira de Oliveira, na localidade Vereda, todas na zona rural, estão 
oferecendo a estas comunidades, Educação Infantil (Pré-escola) e o Ensino 
Fundamental Menor completo. Na Unidade Escolar Monsenhor Nestor, 
Zeferino Ramos de Oliveira, na localidade Salinhinha é ofertado o Ensino 
Fundamental Maior completo. 
 A linha de atuação de Educação de Pessoas Jovens e Adultas – EJA, já 
está em funcionamento na Unidade Escolar Monsenhor Nestor desde o ano de 
2001, o Supletivo (todas as etapas). A Secretaria Municipal de Educação 
ampliou para algumas escolas da zona rural neste ano de 2003, dando assim a 
possibilidade às pessoas que não tiveram oportunidade de estudar no período 
regular, de poder continuar estudando e concluírem o Ensino Fundamental. Só 
que no ano corrente de 2015 as escolas na zona rural não foi possível 
funcionar por falta de alunos. 
10 – ANEXOS: METAS E ESTRATÉGIAS 
 

 
META DEFINIDA PARA O PME META DEFINIDA PARA O PME 

Meta 1: Universalizar, até 2016, a educação infantil 
na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 
(cinco) anos de idade e ampliar a oferta de 
educação infantil em creches de forma a atender, 
no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças 
de até 3 (três) anos até o final da vigência deste 
PNE.   

1.1.a) 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; 
1.1.b) Realizar micro – censo populacional para 
identificar: o quantitativo da população de 0 a 5 
anos; local onde habita; condições da moradia, 
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condições de saúde etc. 
 
1.2) Estabelecer parceiras com os órgãos da 
Assistência Social (CAPS, CRAS, CREAS), bem 
como com o Conselho Tutelar  para identificar a 
situação do município e da comunidade escolar 
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;  
 
1.3.) contemplada na 1.2 
 
1.4) Estabelecer parceiras com os órgãos da 
Assistência Social (CAPS, CRAS, CREAS), bem 
como com o Conselho Tutelar e Pastoral da 
Criança para definir os mecanismos de consulta 
pública da demanda das famílias por creches; 
 
1.5.a) Garantir 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.b) 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) Não se aplica  
 
1.8) Colaborar com o programa de formação inicial 
para  promover e garantir a formação   continuada 
dos  (as)  profissionais  da  educação  infantil.  
 
1.9) 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. 
 
1.10) Apresentar proposta de redimensionamento 
da distribuição territorial da  oferta,  limitando  a  
nucleação  de  escolas  e  o  deslocamento  de 
crianças, de forma a atender a demanda manifesta 
das  populações  do  campo  e  das  comunidades  
indígenas  e quilombolas, na educação infantil. 
 
1.11) 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;  
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1.12) Estabelecer parcerias com os órgãos da 
Assistência Social  (CAPS, CRAS, CREAS), 
Conselho Tutelar, Pastoral da Criança,  Igrejas 
Evangélicas e outros segmentos 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; 
 
1.13) Articular o atendimento da educação infantil 
(0 a 5 anos) com os anos iniciais do ensino 
fundamental ( 6 anos), preservando a identidade e 
especificidades dessa clientela, de modo a garantir 
que a organização da rede escolar atenda os 
parâmetros  nacionais  de  qualidade e haja 
integração curricular entre as etapas de ensino. 
 
1.14) 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; 
 
1.15) Estabelecer parcerias com os órgãos de 
órgãos públicos de assistência social, saúde  e 
proteção à infância, para promover a  busca  ativa  
de  crianças  em  idade  correspondente  à  
educação  infantil, preservando o direito de opção 
da família em relação às crianças de até 3 (três) 
anos. 
 
1.16) 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. 
 
1.17) 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. 

 
1.18)  Estabelecer o número  máximo de 20 alunos 
por sala na Educação Infantil.  
 
1.19)  Estabelecer parcerias com Estado e 
Governo Federal para a construção de creches  
com padrões mínimos de qualidade exigidos pelo 
MEC e adaptar as escolas da rede municipal para 
atender essa demanda.  

META DEFINIDA PARA O PME ESTRATÉGIAS DO PME PARA A META 

Meta 2: Universalizar o ensino fundamental de 9 
(nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 
(quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% 
(noventa e cinco por cento) dos alunos concluam 
essa etapa na idade recomendada, até o último 
ano de vigência deste PME. 
  
 

2.1.a)  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;   
 
2.1.b) Adotar medidas para divulgação da 
proposta de direitos e objetivos de aprendizagem 
e desenvolvimento para os (as) alunos (as) do 
ensino fundamental; 
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2.2) 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;  

 
2.3) Criar, divulgar e implementar mecanismos 
para acompanhamento individualizado dos alunos 
do ensino fundamental, com a finalidade de 
garantir a aprendizagem adequada na idade certa.  
 
2.4) 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; 
 

2.5) Estabelecer parceiras com os órgãos da 
Assistência Social (CAPS, CRAS, CREAS), bem 
como com o Conselho Tutelar, Pastoral da Criança 
e Igrejas 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; 
 
2.6) 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;  
 
2.7) 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; 
 
2.8) 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) 
dentro e fora dos espaços escolares, assegurando 
ainda que as escolas se tornem polos de criação 
e difusão cultural;  
 

2.9) 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;  
 
2.10) Realizar microcenso populacional em 
parceria com a Secretaria Municipal de Saúde para 
identificar demandas relativas às populações de 6 
a 14 anos: que habitam no campo e que vivem em    
comunidades indígenas e quilombolas; 
 
2.11) Desenvolver formas alternativas de oferta do 
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ensino fundamental, garantida a qualidade, para 
atender demanda manifesta de filhos e filhas de 
profissionais que se dedicam a atividades de 
caráter itinerante;  
 
2.12) 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; 
 
2.13) Garantir, 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. 

 
2.14) Garantir apoio pedagógico e financeiro às 
atividades socioculturais  desenvolvidas nas 
escolas.   
 

META DEFINIDA PARA O PME ESTRATÉGIAS DO PME PARA A META 

Meta 3: Universalizar, até 2016, o atendimento 
escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 
(dezessete) anos e elevar, até o final do período de 
vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no 
ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento) 
 

3.1.a) 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; 
3.1.b) Definir e implantar medidas de avaliação do 
ensino médio inovador, já implantado no município; 
3.1.c) Propor, a título de colaboração, medidas 
para a melhoria da institucionalização do ensino 
médio inovador. 
 
3.2) 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; 
 
3.3.a) 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; 
3.3.b) Adotar medidas para divulgação e 
implantação da proposta de direitos e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento para os (as) 
alunos (as) do ensino médio; 
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3.4) 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; 
 
3.5) 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; 
 
3.6) 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, possibilitando aferição de 
conhecimentos e habilidades adquiridos dentro e 
fora da escola, e de avaliação classificatória, como 
critério de acesso à educação superior; 
 
3.7) 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; 
 
3.8) 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; 
 
3.9) 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; 
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3.10) 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; 
 
3.11) 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); 
 
 
3.12) 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; 
 
3.13) 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; 
 
3.14) Contribuir com ações de incentivo à 
participação dos adolescentes nos cursos das 
áreas tecnológicas e cientificas; 

META DEFINIDA PARA O PME ESTRATÉGIAS DO PME PARA A META 

Meta 4: Universalizar o acesso à educação básica 
e ao atendimento educacional especializado da 
população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades ou superdotação,  
preferencialmente na rede regular de ensino, com a 
garantia de sistema educacional inclusivo, de salas 
de recursos multifuncionais, classes, escolas ou 
serviços especializados, públicos ou conveniados. 

4.1) Não se aplica 
 
4.2) Realizar levantamento para identificação das 
crianças de  0 a 10 anos  com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, em parceria com 
Secretaria  Municipal de Educação, Escolas em 
um trabalho de conscientização com as famílias, 
com vistas à universalização do atendimento 
escolar da demanda manifestadas pelas famílias 
dessas crianças.  
 
4.3) Realizar parcerias com o Governo Federal 
para implantar, ao longo deste PME, salas de 
recursos multifuncionais e fomentar a formação 
continuada de professores para o atendimento 
educacional especializado nas escolas urbanas, do 
campo, comunidades Quilombolas e Assentados; 
 
4.4) Garantir, em regime de colaboração com 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; 
 
4.5) Não se aplica 
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4.6) 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; 
 
 
4.7) 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 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; 
 
4.8) 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; 
 
4.9) 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; 
 
4.10) 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; 
 
 
4.11) 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; 
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4.12) 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;  
 
4.13) Fazer levantamento da necessidade de 
professores (as) do atendimento educacional 
especializado e profissionais de apoio ou 
auxiliares, tradutores (as) e 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. 
 
4.14) Não se aplica 
 
4.15) 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. 
 
4.16) Não se aplica 
 
4.17) 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; 
 
4.18) 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;  
 
4.19) 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 

META DEFINIDA PARA O PME ESTRATÉGIAS DO PME PARA A META 

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

5.1) Adotar medidas que viabilizem a implantação 
de processos pedagógicos de alfabetização, nos 
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fundamental. 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.  

META DEFINIDA PARA O PME ESTRATÉGIAS DO PME PARA A META 

Meta 6:  Oferecer educação em tempo integral em, 
no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas 
públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% 
(vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da 
educação básica. 

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. 
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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, bibliotecas praças, parques, museus, 
teatros, cinemas e planetários; 
 
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 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) Não se aplica 
 
6.7) Identificar a demanda de crianças que habitam 
no campo e nas de comunidades indígenas e 
quilombolas para a oferta de educação em tempo 
integral, considerando as peculiaridades locais;  
 
6.8) Garantir a educação em tempo integral 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;  
 
6.9) 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. 

META DEFINIDA PARA O PME ESTRATÉGIAS DO PME PARA A META 

Meta 7:  Fomentar a qualidade da educação básica 
em todas as etapas e modalidades, com melhoria 
do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a 
atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb: 

 

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 PME 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;  
b) no último ano de vigência deste PME, todos os 
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(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 autoavaliação 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) Não se aplica 
 
7.9) Adotar medidas que colaborem com a 
implantação de políticas voltadas para o 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; 
 
7.10) 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 
contextualização desses resultados, com relação a 
indicadores sociais relevantes, como os de nível 
socioeconômico das famílias dos (as) alunos (as), 
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e a transparência e o acesso público a esses 
resultados. 
 
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,divulgar e apoiar 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) não se aplica 
 

7.15) 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;  
 

7.16) 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;  
 
7.17) Disponibilizar informações ao MEC que 
viabilizem a implantação de programas 
suplementares de material didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde; 
 

7.18) Fazer levantamento das condições 
infraestruturais dos prédios escolares existentes no 
município, contribuindo com a União no sentido de 
assegurar os padrões mínimos de funcionamento 
das escolas públicas de educação básica e de 
promover uma educação inclusiva e de qualidade. 
 
7.19) 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; 
 
7.20) contemplada na 7.19) 

 
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 
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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. 
 
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, 
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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) Não se aplica 
 
7.36) 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. 
 

META DEFINIDA PARA O PME ESTRATÉGIAS DO PME PARA A META 

Meta 8: elevar a escolaridade média da população 
de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a 
alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no 
último ano de vigência deste Plano, para as 
populações do campo, da região de menor 
escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por 
cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média 
entre negros e não negros declarados à Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE. 
  
 

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) Não se aplica 
 
8.5) 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. 
 
8.6) contemplada na estratégia 8.1. 

META DEFINIDA PARA O PME ESTRATÉGIAS DO PME PARA A META 

Meta 9: Elevar a taxa de alfabetização da 
população com 15 (quinze) anos ou mais para 
93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por 
cento) até 2015 e, até o final da vigência deste 

9.1) Ofertar Educação de Jovens e Adultos 
gratuitamente nas localidades que houver 
necessidade, comtemplando aqueles que não 
tiveram acesso a educação básica na idade 
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PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir 
em 50% (cinquenta por cento) a taxa de 
analfabetismo funcional. 
  

própria e aqueles que não tem disponibilidade 
durante o período convencional (Diurno).  
 
9.2) Disponibilizar oferta gratuita de Educação de 
Jovens e Adultos em todas as etapas de ensino, 
priorizando a alfabetização continuada.  
 
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 assegurando acessibilidade 
ao ensino.  

 
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 (à) 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 
efetivação de programas de capacitação 
tecnológica valorizando e aprimorando as 
habilidades 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. 
 

 

META DEFINIDA PARA O PME ESTRATÉGIAS DO PME PARA A META 

Meta 10: Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco 
por cento) das matrículas de educação de jovens e 
adultos, nos ensinos fundamental e médio, na 
forma integrada à educação profissional. 
 

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 de assentados 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 de 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, 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 
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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. 
 

META DEFINIDA PARA O PME ESTRATÉGIAS DO PME PARA A META 

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

11.1) Não se aplica 
 
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 rede pública estadual de ensino do 
município;  
 
11.3) 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; 
 
11.4) 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; 
 
11.5) Não se aplica 
 
11.6) Não se aplica 
 
11.7) Não se aplica 
 
11.8) Não se aplica 
 
11.9)  Apoiar medidas implementadas pela União e 
o estado, de modo a colaborar com a expansão do 
ensino médio gratuito integrado à formação 
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profissional para as populações do campo e para 
as comunidades indígenas e quilombolas, de 
acordo com os seus interesses e necessidades; 
 
11.10)  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;  
 
11.11) Não se aplica 
 
11.12) Não se aplica 
 
11.13)  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;  
 
11.14) Não se aplica 
 

META DEFINIDA PARA O PME ESTRATÉGIAS DO PME PARA A META 

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

12.1) Não se aplica 
 
12.2) 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; 
 
12.3) Não se aplica 
 
12.4) 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; 
 
12.5) Não se aplica 
 
12.6) Não se aplica 
 
12.7) Não se aplica 
 
12.8) Contribuir para a ampliação da oferta de 
estágio como parte da formação na educação 
superior, disponibilizando a rede escolar municipal; 
 
12.9) Não se aplica 
 
12.10) Não se aplica 
 
12.11) Colaborar com estudos e pesquisas de 
iniciativa das IES públicas e privadas, voltadas 
para a articulação entre formação, currículo, 
pesquisa e mundo do trabalho; 
 
12.12) Não se aplica 
 
12.13) Disponibilizar levantamento da demanda, 
na idade de referência, de modo a colaborar com a 
expansão da educação superior às populações do 
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campo e comunidades indígenas e quilombolas, 
em relação a acesso, permanência, conclusão e 
formação de profissionais para atuação nessas 
populações; 
 
12.14) 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; 
 
12.15) Não se aplica 
 
12.16) Não se aplica 
 
12.17) Não se aplica 
 
12.18) Aderir ao programa de expansão e 
reestruturação das instituições de educação 
superior, no município, de iniciativa da União. 
 
12.19) Não se aplica 
 
12.20) Não se aplica 
 
 
12.21) Não se aplica 

META DEFINIDA PARA O PME ESTRATÉGIAS DO PME PARA A META 

Meta 13: Elevar a qualidade da educação superior 
e ampliar a proporção de mestres e doutores do 
corpo docente em efetivo exercício no conjunto do 
sistema de educação superior para 75% (setenta e 
cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% 
(trinta e cinco por cento) doutores.. 

13.1) Não se aplica 
 
13.2) Não se aplica 
 
13.3) Não se aplica 
 
13.4. a) Estabelecer parceria com as IES e 
Secretaria Estadual de Educação, de modo a 
colaborar com melhoria da qualidade dos cursos 
de pedagogia e 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 étnico raciais, a 
diversidade e as necessidades das pessoas com 
deficiências;  
 
13.4.b) Estabelecer parceria com 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; 
 
13.5) Não se aplica 
 
13.6) Não se aplica 
 
13.7)Não se aplica 
 
13.8) Não se aplica 
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12.20) Não se aplica 
 
12.21) Não se aplica 

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

14.1) Não se aplica 
 
14.2) Não se aplica 
 
14.3) Não se aplica 
 

14.4) Disponibilizar levantamento de demanda, 
com vistas a colaborar com as Instituições de 
Ensino Superior, na elaboração do plano de 
ampliação de matrículas nos cursos de pós-
graduação “strictu sensu” que atendam aos 
interesses da população do município e 
concorram, também, para a redução das 
desigualdades étnico-raciais e regionais e para 
favorecer o acesso das populações do campo e 
das comunidades indígenas e quilombolas a 
programas de mestrado e doutorado; 
 

14.5) Contemplada na 14.4) 
 
14.6) 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; 
 
14.7) 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; 
 
14.8) 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;  
 
14.9) 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;  
 
 
14.10) Não se aplica 
 
14.11) Não se aplica 
 
14.12) Não se aplica 
 
14.13) Não se aplica 
 
14.14) Não se aplica 
 
14.15) Não se aplica 

META DEFINIDA PARA O PME ESTRATÉGIAS DO PME PARA A META 

Meta 15:  Garantir, em regime de colaboração 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

15.1) Disponibilizar diagnóstico das necessidades 
de formação  de profissionais da educação  e da 



63 
 

Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência 
deste PNE, política nacional de formação dos 
profissionais da educação de que tratam os incisos 
I, II e III do caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, assegurado que todos os 
professores e as professoras da educação básica 
possuam formação específica de nível superior, 
obtida em curso de licenciatura na área de 
conhecimento em que atuam. 

capacidade de atendimento do município, de modo 
a contribuir com a elaboração do plano estratégico 
de formação dos profissionais da educação, 
garantindo a formação deste profissional.  
 
15.2) Não se aplica 
 
15.4) Divulgar em tempo hábil aos profissionais da 
educação que atuam no município informações 
sobre a plataforma eletrônica, bem como orientá-
los na sua utilização.  
 
15.5) 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 garantir a implementação de programas 
específicos, bem como a formação destes 
profissionais. 
 
15.6) Reformular os 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;  
 
15.7) Não se aplica 
 
15.8) Valorizar as 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.  
 
15.9) 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 garantir a implementação de 
cursos e programas especiais de formação 
específica;  
 
15.10) 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; 
 
15.11) Implementar política nacional de formação 
continuada para os (as) profissionais da educação 
de outros segmentos que não os do magistério;  
 
15.12) 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, fazendo a devida divulgação aos 
profissionais.  
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15.13) Promover a busca de profissionais 
experientes que atuam, de forma autônoma ou 
através de instituições locais, nos diversos setores 
econômicos, com vistas a colaborar com o 
desenvolvimento de modelos de formação docente 
para a educação profissional. 

META DEFINIDA PARA O PME ESTRATÉGIAS DO PME PARA A META 

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

16.1) Disponibilizar diagnóstico das necessidades 
de formação continuada de profissionais da 
educação e da capacidade de atendimento do 
município, com vistas a garantir 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) Formalizar parceria com o Governo Federal e 
Estadual, com vistas a consolidar política nacional 
de formação de professores e professoras da 
educação básica, definindo diretrizes nacionais, 
áreas prioritárias, instituições formadoras e 
processos de certificação das atividades 
formativas;  
 
16.3) 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;  
 
16.4) Estabelecer parceria com o Governo Federal 
e Estadual para viabilizar e garantir 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;  
 
16.5) 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;  

16.6) Aderir ao Plano Nacional do Livro e Leitura e 
programa nacional de disponibilização de recursos 
para acesso a bens culturais pelo magistério 
público, com vistas a garantir e fortalecer a 
formação dos professores e das professoras das 
escolas públicas de educação básica.  
 

META DEFINIDA PARA O PME ESTRATÉGIAS DO PME PARA A META 

Meta 17: Valorizar os (as) profissionais do 
magistério das redes públicas de educação básica 
de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos 
(as) demais profissionais com escolaridade 
equivalente, até o final do sexto ano de vigência 
deste PNE. 

17.1) Indicar representantes do município, eleito de 
forma democrática por eleição direta, pela classe 
de profissionais de educação, para 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 
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do magistério público da educação básica; 
 
17.2) Participar e avaliar o 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) Implantar, em regime de colaboração, em 
âmbito municipal,    Plano de Carreira para os (as) 
trabalhadores(as) em  Educação 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 trabalho em um único 
estabelecimento escolar;  
 
17.4) Formalizar, junto ao Governo Federal, tendo 
como referência o Plano de Carreira elaborado 
pelo município, documento contendo a previsão 
orçamentária para viabilizar a implantação de 
políticas de valorização dos (as) trabalhadores (as) 
da educação, em particular o piso salarial nacional 
profissional.  

META DEFINIDA PARA O PME ESTRATÉGIAS DO PME PARA A META 

Meta 18: Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a 
existência de planos de Carreira para os (as) 
profissionais da educação básica e superior pública 
de todos os sistemas de ensino e, para o plano de 
Carreira dos (as) profissionais da educação básica 
pública, tomar como referência o piso salarial 
nacional profissional, definido em lei federal, nos 
termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição 
Federal. 

18.1) Estruturar a rede pública municipal de 
educação básica, de modo que, até o início do 
terceiro ano de vigência deste PME, 100% (cem 
por cento),  dos respectivos profissionais do 
magistério e 100% (cem por cento),  dos 
respectivos profissionais da educação não 
docentes sejam ocupantes de cargos de 
provimento efetivo e estejam em exercício nas 
redes escolares a que se encontrem vinculados;  
 
18.2) Adotar medidas de implantação, na rede 
pública municipal de educação básica, para 
acompanhamento dos profissionais iniciantes, 
orientados por equipe de profissionais experientes, 
a fim de fundamentar, seu estágio probatório para 
efetivação, e oferecer, durante esse período, curso 
de aprofundamento de estudos na área de atuação 
do (a) professor (a), com destaque para os 
conteúdos a serem ensinados e as metodologias 
de ensino de cada disciplina;  
 
18.3) Realização de concursos públicos de 
admissão de profissionais do magistério da 
educação básica pública, observando os subsídios 
do Ministério da Educação. 
 
18.4) Prever e garantir, no Plano de Carreira dos 
profissionais da educação do Município, licenças 
remuneradas e incentivos para qualificação 
profissional, inclusive em nível de graduação e 
pós-graduação latu sensu e stricto sensu;  
 
18.5) Realizar anualmente, a partir do primeiro 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 que não os do magistério;  
 
18.6) Considerar as especificidades socioculturais 
das escolas do campo e das comunidades 
indígenas e quilombolas no provimento de cargos 
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efetivos para essas escolas, bem como o currículo 
destes profissionais.  

 
18.7) Garantir a aprovação do Plano de Carreira 
para os (as) profissionais da educação, através de 
lei específica, com vistas a assegurar o repasse de 
transferências federais, estaduais, municipais e  
voluntárias até o segundo ano de vigência deste 
PME.  
 
18.8) Instituir por meio de eleição direta entre os 
profissionais de educação, comissão permanente 
de profissionais da educação, com competência e 
idoneidade reconhecidas, para subsidiar os órgãos 
competentes na elaboração, reestruturação e 
implementação dos planos de Carreira até o 
segundo ano de vigência deste PME. 

META DEFINIDA PARA O PME ESTRATÉGIAS DO PME PARA A META 

Meta 19: Assegurar condições, no prazo de 1 (um) 
ano, para a efetivação da gestão democrática da 
educação, associada à consulta pública à 
comunidade escolar, no âmbito das escolas 
públicas, prevendo recursos e apoio técnico da 
União para tanto. 

19.1) Estabelecer, mediante consulta pública, 
normativas que efetivem a gestão democrática da 
educação escolar, 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, 
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 e aos (às) 
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;  
 
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 conselho municipal de 
educação, como instrumentos de participação e 
fiscalização na gestão escolar e 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-
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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 DEFINIDA PARA O PME ESTRATÉGIAS DO PME PARA A META 

Meta 20: Ampliar o investimento público em 
educação pública de forma a atingir, no mínimo, o 
patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno 
Bruto - PIB do município, até o 5º (quinto) ano de 
vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 
10% (dez por cento) do PIB, ao final do decênio, 
garantindo o aumento dos percentuais vinculados à 
manutenção e desenvolvimento do ensino, de 
forma a atingir, no mínimo, o patamar de 30% 
(trinta por cento), no 5º (quinto) ano de vigência 
deste PME e, no mínimo, o equivalente a 35% 
(trinta e cinco por cento), ao final do decênio. 

20.1.a) 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;  

 
20.1.b) Propor e aprovar mudanças na Lei 
Orgânica Municipal, em articulação 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. 

 
20.2) Assegurar os mecanismos de 
acompanhamento da arrecadação dos recursos da 
contribuição social do salário-educação e de 
transparência de sua execução; 
 
20.3) Estabelecer e aprovar lei municipal que 
garanta a aplicação em manutenção e 
desenvolvimento da educação pública, em 
acréscimo aos recursos vinculados nos termos 

do 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. 
 
20.4.a) 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 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art212
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art214vi
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art214vi
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art214vi
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Tribunal de Contas do Estado; 
 
 20.4.b) 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. 

 

20.4.c) 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; 
 
20.5) 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; 
 
20.6) 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 
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.  
 
20.7) 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;  
 
20.8) Implantar e ajustar, continuamente, o CAQ, 
no município, em conformidade com a metodologia 
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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; 
 
20.9) 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. 
 
20.10) Acompanhar, na forma da lei, a 
complementação da União no repasse dos 
recursos financeiros para Coronel José Dias 
quando não atingir o valor do CAQi e, 
posteriormente, do CAQ; 
20.11) Não se aplica 
 
20.12) 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. 
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CONCLUSÃO 
 
 
 

 Faz-se necessário prever, para o Plano Municipal de Educação, 
mecanismo de acompanhamento e avaliação que lhe dê segurança no 
prosseguimento das ações ao longo do tempo e nas diversas circunstancias 
em que se desenvolverá. Adaptações e medidas corretivas, conforme e 
realidade for mudando ou assim que novas exigências forem aparecendo, 
dependerão de um bom acompanhamento e de uma avalição de processo. 
 A cada dois anos será realizado um fórum de avaliação do Plano com a 
participação dos seguimentos das escolas, entidades educacionais, 
representação do poder executivo e legislativo. Serão responsáveis pela 
coordenação do acompanhamento e avaliação do Plano à Secretaria Municipal 
de Educação, o Conselho Municipal de Educação e as Comissões técnica e 
Coordenadora. Os resultados e as posições da avaliação serão divulgadas e 
encaminhadas para ajustes a alterações necessárias. 


