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TAÇÃO 

APRESENTAÇÃO 

 

 O Plano Municipal de Educação (PME) determina diretrizes, metas e estratégias para a política 

educacional dos próximos dez anos. São metas estruturantes para a garantia do direito a educação 

básica com qualidade, a ampliação das oportunidades educacionais, a redução das desigualdades, a 

valorização da diversidade e a valorização dos profissionais da educação, caminhos imprescindíveis 

para a equidade. 

 Os Planos decenais de Educação são elementos centrais para consolidação da democracia, da 

inclusão social e da garantia do direito a educação de qualidade para todas as pessoas.  

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

de instrumentos de planejamento que ultrapassam períodos de governo; abrangem em sua essência todo 

o território a que pertencem; e compreendem todos os níveis, etapas e modalidades de ensino a que os 

cidadãos têm direito. 

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

processo em que o monitoramento se torne um ato contínuo de observação, pelo qual são tornadas 

públicas as informações a respeito do progresso que vai sendo feito para o alcance das metas definidas e 

a avaliação seja entendida como um ato periódico de dar valor aos resultados alcançados até aquele 

momento, às ações que estejam em andamento e àquelas que não tenham sido realizadas, para 

determinar até que ponto os objetivos estão sendo atingidos e para orientar a tomada de decisões. 

Assim, monitorar e avaliar são etapas que se articulam continuamente em um único processo, 

contribuem para o alcance das metas propostas, apontam as lacunas e eventuais mudanças necessárias 

no percurso e incorporam ao plano o caráter de flexibilidade necessário para absorver as demandas da 

sociedade. 

Para tanto, cada plano de educação definiu os atores responsáveis pelo seu monitoramento e 

avaliação, como as comissões coordenadoras ou equipes técnicas, nos estados, no Distrito Federal e nos 

municípios. 

Assim sendo, quanto mais representativo for a participação dos atores envolvidos com as questões 

educacionais do município, mas favorecida e reconhecida será a co-responsabilidade nos processos de 

acompanhamento das políticas públicas, através do monitoramento e da avaliação de metas e estratégias 

dos planos de educação decenais. 

Esse processo de monitoramento contínuo e avaliação periódica deve significar uma oportunidade 

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

ano a execução das metas, devendo ser entendido como exercício contínuo de aproximação da gestão ao 

desejo da sociedade, em um trabalho coletivo e democrático apontando as lacunas e eventuais mudanças 

necessárias, incorporando ao plano o caráter de flexibilidade necessária para absorver as demandas da 

sociedade.  
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INTRODUÇÃO 

 

  O PNE tem a função constitucional de articular o Sistema Nacional de Educação (SNE) a 

ser instituído. Assim, reforça a necessidade de ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da 

educação nacional, direitos constitucionalmente consagrados, cuja garantia exige o trabalho contínuo e 

articulado das diferentes esferas de governo para a busca da equidade. 

O Plano Nacional de Educação (PNE) foi elaborado e aprovado, em 2014, depois de muitos 

debates, sobretudo, aqueles ocorridos nas etapas da Conferência Nacional de Educação (Conae) de 

2010. Logo após ser sancionado, através da Lei Nº 13.005/2014, o MEC criou uma rede de assistência 

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

junho de 2015, o município de Campinas do Piauí aprovou seu PME, através da Lei Nº 671/2015. 

O Plano Municipal de Educação de Campinas do Piauí - PI é um instrumento que norteia 

políticas, programas e ações planejadas para o Município, com vistas a alcançar patamares adequados 

de qualidade e equidade na Educação. Elaborado no período entre outubro/ 2014 a junho de 2015, 

considerando o acompanhamento do MEC/SASE/UNDIME/SEDUC, garantiu a participação dos 

diferentes segmentos da Educação, da Sociedade Civil e das Instituições Educacionais constituídas, 

conforme comissão Coordenadora do Plano instituída por meio da Portaria nº 064/2017/SME, de 07 de 

julho de 2017, e formada por representantes de: pais e mães ou responsáveis; Secretaria Municipal de 

Educação; Conselho da Educação; gestores municipais e estaduais; trabalhadores em educação 

municipais e estaduais; Educação de Jovens e Adultos – EJA; Conselho Tutelar; educação Infantil; 

Conselhos Escolares; Conselho do Fundeb; Comissão da Secretaria de Administração, Planejamento e 

Finanças do Município. E Equipe Técnica instituída pela mesma portaria, composta pelos seguintes 

representantes: Secretaria de Educação; Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças do 

município; Técnicos da Secretaria. 

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

também integrar a educação municipal ao Sistema Nacional de Educação, e assim reforça a necessidade 

de ampliação de direitos constitucionalmente adquiridos. 

 Em 2016, conforme previsto na Lei Nº 671/2015 de junho de 2015, que aprovou o PME, 

deu-se início ao monitoramento da execução do Plano, contudo, ressalta-se que o processo de 

monitoramento realizado, não é visto apenas como uma exigência legal, mas, sobretudo, uma 

ferramenta de melhoria na compreensão daquilo que consideramos ser seu objetivo; a melhoria da 

educação pública, uma vez que a execução e acompanhamento sistemático do PME requerem esforço 

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

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

educação de qualidade. 

 O município de Campinas do Piauí defende a ideia da construção de um trabalho de 

monitoramento com a participação ativa e coletiva dos sujeitos em direção a uma educação de 
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qualidade para nossos munícipes, daí se deu a elaboração conjunta desse documento que dará 

subsídios para a etapa de avaliação do nosso PME. 

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

aperfeiçoamento das atividades de monitoramento do PME 2015-2025 e fomentar o debate acerca 

das melhores medidas e estratégias para o efetivo acompanhamento dos resultados do Plano. O 

presente Relatório pretende contribuir para a criação de um sistema de monitoramento e avaliação 

do Plano. 

 

 



 

 DE MONITORAMENTO 

2. ORGANIZAÇÃO E METODOLOGIA DO MONITORAMENTO: 

 A metodologia para “Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação” 

propõe que todo processo, em cada município, seja desenvolvido em 4 etapas:  

  Etapa 1: Organizar o trabalho  

 Etapa 2: Estudar o plano  

 Etapa 3: Monitorar as metas e estratégias continuamente  

 Etapa 4: Avaliar o plano periodicamente  

 

 

 ETAPA 1: ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

Esta etapa consiste na execução das primeiras ações que o Dirigente Municipal de 

Educação e as comissões coordenadoras e/ou equipes técnicas devem desenvolver. 

 Verificar quais as instâncias responsáveis pelo monitoramento e avaliação do plano; 

 Instituição de Equipe Técnica (opcional);  

 Garantir participação do Conselho e Fórum;  

 Coleta de dados (Ficha de Monitoramento) 

   

 ETAPA 2: ESTUDO DO PLANO  

Nessa etapa a equipe técnica faz uma releitura atenta do plano, relacionando todas as 

metas e as estratégias de forma cronológica, possibilitando melhor visualização, 

consulta e controle dos processos de execução. Releitura minuciosa do plano; 

 Relacionar metas e estratégias de forma cronológica;  

 Verificar prazos;  

 Verificar as previsões orçamentárias 

 

 ETAPA 3: MONITORAMENTO CONTÍNUO DAS METAS E 

ESTRATÉGIAS 

  A terceira parte da etapa de monitoramento tem como finalidade prestar 

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

contribuindo para isso, assegurando a transparência e o controle social do plano. Nesse 

sentido, a principal ferramenta para aferir a evolução da meta é o indicador. 

 Verificar se os indicadores foram definidos;  

 Verificar se os indicadores estão apropriados para aferir a meta.  

 Definir as fontes de dados;  

 Sistematizar os dados (ficha de monitoramento);  

 Divulgar, acolher contribuições e sistematizar o Relatório Final. 

 

 ETAPA 4: AVALIAR O PLANO PERIODICAMENTE 

 Verificar o período de avaliação (bianual, trianual, quadrienal...);   

 Considerar os Relatórios de Monitoramento 

 Analisar a evolução dos indicadores desde a elaboração do plano; Elaborar a “Avaliação 

do Plano – Versão preliminar”;   

 Realizar Consulta Pública;  

 Validar a Avaliação e encaminhar para alterações na lei, caso necessário. 



 

 

3. METAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBSERVADAS NO 

PERÍODO - 

Meta 01 –Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças 

de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em 

creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de 

até 3 (três) anos até o final da vigência deste PME. 

 

Indicador 

1A 

 

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

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 100% 

DADO 

OFICIAL ⃰⃰ 
93,5% Censo Demográfico 2010 – IBGE 

DADO 

MUNICÍPAL 

⃰⃰  ⃰⃰   
00,0% Não há dados municipais 

  

Minicenso 2017 não realizado 

 

Indicador 1B 

 
Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a escola /creche  

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

50,00% 

DADO 

OFICIAL
1
 

36,7% Censo Demográfico 2010 – IBGE 

DADO 

MUNICÍPAL
2
 

00,00% Não há dados municipais 

                                  

Minicenso 2017 não realizado 

ESTRATÉGIAS 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 

REALIZADA/NÃ

O INICIADA/EM 

ANDAMENTO 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 
OBSERVAÇÃO 

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; 
 

PPA/LOA/ LDO NÃO 

INICIADA 

Anualmente  . 

                                                     

 
 

 
 



 

1.1.b) Realizar micro – 

censo populacional para 

identificar: o quantitativo 

da população de 0 a 5 

anos; local onde habita; 

condições da moradia, 

condições de saúde etc. 
 

PPA/LOA/ LDO NÃO 

INICIADA 

   2016  

1.2)Estabelecer parceiras 

com os órgãos da 

Assistência Social 

(CRAS), bem como com 

o Conselho Tutelar para 

identificar a situação do 

município quanto a 

discrepância existente 

entre as crianças de até 3 

(três) anos oriundas do 

quinto de renda familiar 

per capita mais elevado e 

as do quinto de renda 

familiar per capita  mais 

baixo; 
 

NÃO SE APLICA REALIZAND

O 

Anualmente .  

1.3) Estabelecer parceiras 

com os órgãos da 

Assistência Social 

(CRAS), bem como com 

o Conselho Tutelar e 

Pastoral da Criança para 

definir os mecanismos de 

consulta pública da 

demanda das famílias por 

creches; 
 

NÃO SE APLICA EM 

ANDAMENTO 

Anualmente  

.  

1.4) Definir/adequar os 

padrões mínimos de 

funcionamento das 

escolas da rede pública 

para atender a demanda 

manifesta de acordo com 

a faixa etária, respeitadas  

as  normas  de 

acessibilidade. 
 

FNDE/PPA/LOA/ 

LDO 
NÃO 

INICIADA 

2025 Estamos aguardando a 

disponibilidade do PAR 

com relação ao término de 

uma Escola de Educação 

Infantil e outra de Ensino 

Fundamental com os 

padrões de infraestruturas 

para atendimento adequado 

aos alunos. 

1.5) Elaborar proposta de 

aquisição de 

equipamentos, visando a 

melhoria da rede física de 

escolas da rede pública de 

educação infantil. 
 

FNDE/PPA/LOA/ 

LDO 
NÃO 

REALIZADA 

2025  

1.6) Garantir que cada 

sala de atividades da 

Educação Infantil, tanto 

na zona urbana quanto 

rural, se configure em um 

espaço privilegiado para 

as brincadeiras e as 

interações; 

          LOA/LDO  INICIADA Anualmente  



 

 

1.7)Ofertar brinquedos e 

equipamentos que 

respeitem as 

características ambientais 

e socioculturais das 

comunidades de onde são 

provenientes, sejam 

residentes no espaço 

urbano ou do campo. 
 

FNDEPPA/LOA/L

DO 
EM 

ANDAMENTO 

2022 . A escola de Educação 

Infantil não dispõe de sala 

de recursos para atender as 

crianças em sua realidade 

local, elas são atendidas em 

sala de aulas regulares pelos 

professores das turmas. 

1.8) implantar, em regime 

de colaboração com MEC, 

até o segundo ano de 

vigência deste PME, 

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. 
 

FNDE/PPA/LOA/L

DO 
NÃO 

REALIZADA 

        2017 . 

1.9) Colaborar com o 

programa de formação 

inicial e promover a 

formação   continuada dos  

(as)  profissionais  da  

educação  infantil, 

incentivando a pesquisa 

de própria prática como 

meio de garantir uma ação 

pedagógica mais 

reflexiva; 
 

FNDE/PPA/LOA/L

DO 
EM 

ANDAMENTO 

Até 2023  

1.10)Promover formação 

continuada em serviço aos 

demais trabalhadores/rãs 

que atuam na educação 

Infantil, desde as equipes 

de apoio, manutenção e 

alimentação até às equipes 

administrativas, 

fortalecendo o 

reconhecimento de que 

suas atividades 

contribuem 

substancialmente para a 

qualidade do atendimento 

às crianças. 
 

FNDE//LOA/LDO NÃO 

INICIADA 

Até 2025  

1.11) realizar 

levantamento das 

demandas de formação 

dos profissionais da 

FNDE/LOA/LDO NÃO 

REALIZADA 

   2022  



 

Educação Infantil, de 

modo a oferecer subsídios 

às instituições de pós-

graduação, núcleos de 

pesquisa e cursos de 

formação. 
 

1.12) Apresentar proposta 

de redimensionamento da 

distribuição territorial da  

oferta,  limitando  a  

nucleação  de  escolas  e  

o  deslocamento em 

transporte adequado  de 

crianças, de forma a 

atender a demanda 

manifesta das  populações  

do  campo  e  das  

comunidades  

quilombolas, na educação 

infantil. 
 

FNDE/LOA EM 

ANDAMENTO 

 Até 2025  

 

1.13) 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; 
 

FNDE/PPA/LOA/ 

LDO 
NÃO 

REALIZADO 

Até 2025  

1.14) Estabelecer 

parceiras com os órgãos 

da Assistência Social ( 

CRAS), Conselho Tutelar 

e Pastoral da Criança  

para implementação, em 

caráter complementar, de 

programas de orientação e 

apoio às famílias, por 

meio  da  articulação  das  

áreas  de  educação,  

saúde  e  assistência  

social,  com  foco  no 

desenvolvimento integral 

das crianças de até 3 (três) 

anos de idade; 
 

      LOA/LDO EM 

ANDAMENTO 

 Até 2020 Há parcerias entre os 

órgãos, porém sem uso de 

instrumental de registro. 



 

1.15)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. 
 

PPA/LOA/LDO    INICIADA       2025  

1.16) 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; 
 

LOA EM 

ANDAMENTO 

Anualmente  

1.17) 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. 
 

PPA/LOA/LDO EM 

ANDAMENTO 

Anualmente Já há parceria,precisamos 

intensificar. 

1.18) 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. 
 

PPA/LOA/LDO EM 

ANDAMENTO 

Anualmente . 

1.19) 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 

FNDE/PPA/LOA/ 

LDO 
NÃO 

REALIZADO 

  2025  



 

(cinco) anos, conforme 

estabelecido nas 

Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a 

Educação Infantil. 
 

 

  Os dados referentes à população de 0 a 3 anos de idade e de 4 a 5 anos de idade no 

município de Campinas do Piauí foram coletados através de Censo demográfico, abrangência 

municipal ano 2010.  

Com estes dados foi calculado o percentual da população de 4 a 5 anos e 0 a 3 anos que 

frequentam a escola no município de Campinas do Piauí. Observa-se que os resultados obtidos 

não são totalmente fidedignos, pois o número total de habitantes refere-se ao ano de 2010, visto 

que, o Censo Demográfico é realizado de dez em dez anos e o município não realizou o 

minicenso.  

 

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

(seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 100% (cem por cento) dos alunos 

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

 

Indicador 

2A 

 

Percentual da população de 6 a 14 anos que frequenta a escola. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 100% 

DADO 

OFICIAL 
97,8% Censo Demográfico 2010 - IBGE 

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Não há dados municipais 

  

 Não há dados do minicenso 

 

Indicador 2B 

 

Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o Ensino 

Fundamental concluído. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

40% 

DADO 

OFICIAL 
27,6% Censo Demográfico 2010 - IBGE 

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Não há dados municipais 

                                  

• Não há dados do minicenso 

ESTRATÉGIAS 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 

REALIZADA/NÃ

O INICIADA/EM 

ANDAMENTO 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 
OBSRVAÇÕES 

2.1.a) Implantar e 

implementar 

PPA/LOA/LDO NÃO 

REALIZADO 

Até 2025   



 

progressivamente um 

programa de 

acompanhamento que 

possibilite a melhoria do 

nível de aprendizagem 

dos/as estudantes em toda 

a Rede de Ensino. 
 

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; 
 

FNDE/PPA/LOA/L

DO 
NÃO 

 INICIADA 

Até 2025  

2.3) Criar, divulgar e 

implementar mecanismos 

para acompanhamento 

coletivo dos alunos do 

ensino fundamental, com 

a finalidade de garantir a 

aprendizagem adequada 

na idade certa. 
 

PPA/LOA/LDO NÃO 

INICIADA 

Até 2025 Continuar garantindo 

matriculas do ensino 

fundamental de forma 

que, cada vez mais, seja 

assegurada a melhoria da 

qualidade de ensino e a 

conclusão deste nível de 

ensino 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; 
 

PPA/LOA/LDO EM 

ANDAMENTO 

Até 2025 Continuar garantindo 

qualidade de ensino para 

todos os alunos do ensino 

fundamental. 

2.5) Estabelecer parceiras 

com os órgãos da 

Assistência Social ( 

CRAS), bem como com o 

Conselho Tutelar e 

Pastoral da Criança para 

promover a busca ativa de 

crianças e adolescentes 

fora da escola, em 

parceria com órgãos 

PPA/LOA/LDO EM 

ANDAMENTO 

Até 2025  



 

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 

quilombolas; 
 

PPA/LOA/LDO EM 

ANDAMENTO 

Anualmente Reavaliar e reestruturar o 

PPP de acordo com as 

necessidades da 

comunidade, para efetivar 

cada vez mais o sujeito com 

sua realidade. 

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; 
 

FNDE/PPA/LOA/L

DO 
EM 

ANDAMENTO 

Até 2025  

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; 
 

PPA/LOA/LDO EM 

ANDAMENTO 

Até 2023  

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; 

 

PPA/LOA/LDO EM 

ANDAMENTO 

Até 2020 . O acompanhamento e 

monitoramento são 

realizados nas escolas, 

através da freqüência e 

aprendizagem efetiva 

destes alunos,buscando 

cada vez mais o 

compromisso das famílias 

e do apoio da rede neste 

processo, através dos 

acompanhamentos 

necessários 

2.10) Realizar microcenso 

populacional para 

identificar as demandas 

PPA/LOA/LDO NÃO 

INICIADA 

  2021  



 

relativas às populações de 

6 a 14 anos: que habitam 

no campo e que vivem em  

comunidades locais e 

quilombolas; 
 

2.11) desenvolver formas 

alternativas de oferta do 

ensino fundamental, 

garantida a qualidade, 

para atender demanda 

manifesta de filhos e 

filhas de profissionais que 

se dedicam a atividades de 

caráter itinerante; 
 

PPA/LOA/LDO EM 

ANDAMENTO 

Até 2025  

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; 
 

 

FNDE/PPA/LOA/L

DO 
EM 

ANDAMENTO 

  2024  

2.13)promover, em 

colaboração com o estado, 

atividades de 

desenvolvimento e 

estímulo a habilidades 

esportivas nas escolas, 

interligadas a um plano de 

disseminação do desporto 

educacional e de 

desenvolvimento 

esportivo nacional. 
 

FNDE/PPA/LOA/L

DO 
INICIADA Até 2025  

 

 

Não é possível constatar se houve evolução nos indicadores 2A e 2B, pois o ultimo 

Censo Populacional do IBGE é de 2010 e não foi realizado o minicenso municipal  para fazer 

comparativo. 

 

 

 

Meta 03 - 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 PME, a taxa 

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

 

 

 



 

 

 

 

Indicador 

3A 

 

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

concluiu a educação básica 

 100% 

DADO 

OFICIAL 
85.4% Censo Demográfico 2010 - IBGE 

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Não há dados municipal 

 

 

 

 

Indicador 3B 

 
Taxa de escolarização líquida no Ensino Médio da população de 15 a 17 anos 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

85% 

DADO 

OFICIAL 
20,9% Censo Demográfico 2010 - IBGE 

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Não há dados municipal 

                                  

 

ESTRATÉGIAS 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 

REALIZADA/NÃ

O INICIADA/EM 

ANDAMENTO 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 
OBSERVAÇÕES 

3.1a). Apoiar em regime de 

Colaboração 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, 

 

FNDE/PPA/LOA/L

DO 

NÃO 

 INICIADA 

Até 2025  



 

esportivas e culturais; 
 

 

3.1b) Definir e implantar 

medidas de avaliação do 

ensino médio inovador, já 

implantado no município; 
 

 

 

Sem dotação 

orçamentaria 

 

REALIZADA 

  

     2017 
 

. 

3.1.c)  Propor, a título de 

colaboração, medidas para 

a melhoria da 

institucionalização do 

ensino médio inovador. 
 

 

 

Sem dotação 

orçamentaria 

NÃO 

INICIADA 

2018  

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; 
 

 

 

Sem dotação 

orçamentaria 

EM 

ANDAMENTO 

2019  

 

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; 
 

Sem dotação 

orçamentária 
NÃO  

INICIADA 

2019  

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; 

Sem dotação 

orçamentaria 
NÃO  

INICIADA 

2019  



 

 

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; 
 

 

Sem dotação 

orçamentaria 

REALIZADA     2019  

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; 
 

 

Sem dotação 

orçamentaria 

NÃO 

   INICIADA 

   2019  

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 

 

Sem dotação 

orçamentaria 

NÃO 

   INICIADA 

    2018  



 

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  quilombolas 

e das pessoas com 

deficiência; 
 

     Sem dotação     

orçamentária 

 

NÃO 

REALIZADO 

 

    2017  

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 órgãos de 

promoção e proteção dos 

Direitos da criança e  

adolescência; 
 

FNDE/PPA/LOA/L

DO 
        NÃO 

    INICIADA 

      2018  

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 órgãos de 

promoção e proteção dos 

Direitos da criança e  

adolescência; presentes no 

município; 

 

 

3.10) Colaborar com as 

ações de fomento aos 

programas de educação e 

de cultura para a população 

 

Sem dotação 

orçamentaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA/LOA 

 

 

NÃO 

   INICIADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         NÃO 

   INICIADA  

 

 

     2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2018 

 

 

       

 



 

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 

associadasde exclusão; 

 

 

 

3.15) Contribuir com ações 

de incentivo à participação 

dos adolescentes nos cursos 

das áreas tecnológicas e 

cientificas; 

 

Obs: numeração errada a 

correta seria 3.14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem dotação 

orçamentaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem dotação 

orçamentaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem dotação 

orçamentaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem dotação 

orçamentaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      NÃO 

 INICIADA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   NÃO 

 INICIADA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    NÃO 

 INICIADA   

 

 

 

 

 

 

 

      NÃO 

 INICIADA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2018 

A competência de atendimento deste nível de Ensino é do Estado, portanto, as 

considerações serão no nível de observação e algumas parcerias realizadas entre Município e 



 

Estado. Desta forma, não há investimentos aplicados nem previstos nas estratégias, exceto para 

o transporte escolar.  

Não é possível constatar se houve evolução nos indicadores 3A e 3B, pois o último 

Censo Populacional do IBGE é de 2010 e não foi realizado outro para fazer comparativo 

 

Meta 04 - Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o 

acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente 

na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de 

recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou 

conveniados.  

 

 

Indicador 

4A 

 

Percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência que frequenta a escola 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 100,00% 

DADO 

OFICIAL 
82,3% Censo Demográfico 2010 - IBGE 

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Não há dados municipal 

  

 

Indicador 4B 

 

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

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

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

100,00% 

Não 

quantificado 

DADO 

OFICIAL 
100,00% 

Censo Demográfico 2010 - 

IBGE 

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Minicenso 2017 

                                  

 

ESTRATÉGIAS 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 

REALIZADA/NÃ

O INICIADA/EM 

ANDAMENTO 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 
OBSERVAÇÕES 

4.1) Implantar   e   

assegurar   o   

funcionamento   das   

Salas   de   Recursos  
 

 

 FNDE/PPA/LOA/ 

LDO  

NÃO 

 INICIADA 

      2020   

  

4.2) Garantir, em regime 

 

FNDE/ 
NÃO 

INICIADA 

    2020  



 

de colaboração com o a 

União e o estado,   

atendimento educacional 

especializado em salas de 

recursos multifuncionais, 

classes, escolas ou 

serviços especializados, 

públicos ou conveniados, 

nas formas complementar 

e suplementar, a todos 

(as) alunos (as) com 

deficiência, transtornos 

globais do 

desenvolvimento e altas 

habilidades ou 

superdotação, 

matriculados na rede 

pública de educação 

básica, conforme 

necessidade identificada 

por meio de avaliação, 

ouvidos a família e o 

aluno; 
 

PPA/LOA/LDO 

  

4.3) 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; 
 

 

FNDE/PPA/LOA/L

DO 

NÃO 

INICIADA 

   2020  

 

 4.4) Identificar a 

demanda manifesta para a 

oferta de educação 

bilíngue, em Língua 

Brasileira de Sinais - 

LIBRAS como primeira 

 

Sem dotação 

orçamentaria 

 

NÃO 

INICIADA 

  2020  



 

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; 

 

4.5) 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; 
 

Sem dotação 

orçamentaria 

 

NÃO 

INICIADA 

2020   

  

4.6) Criar um comitê de 

articulação  intersetorial,  

até  2016,  para  garantir  

e ampliar  o atendimento  

educacional especializado  

em  salas  de  recursos 

multifuncionais,    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, 

FNDE/PPA/LOA/L

DO 
NÃO 

REALIZADA 

   2016  



 

matriculados  na  rede  

pública  de educação   

básica,   conforme   

necessidade  identificada   

por   meio   de avaliação 

da família e do aluno. 
 

4.8) 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; 
Obs: erro na sequencia de 

numeração. 

 

FNDE/PPA/LOA/ 

LDO 

NÃO 

INICIADA 

Até 2025  

 

  

4.7) Colaborar com o 

desenvolvimento de 

pesquisas 

interdisciplinares para 

subsidiar a formulação de 

políticas públicas 

intersetoriais que atendam 

as especificidades 

educacionais de  

 
 

 

      LOA/LDO 
NÃO 

INICIADA 

   2018  

 

4.8) 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 

 

Sem dotação 

orçamentaria 

NÃO 

INICIADA 

  2018  



 

obrigatória, de forma a 

assegurar a atenção 

integral ao longo da vida; 
 

  

4.9) Manter  e  ampliar  

programas municipais  e  

federais que  promovam  a  

acessibilidade  nas  

instituições  públicas, para  

garantir  o  acesso  e  a 

permanência dos (as) 

alunos (as) com 

deficiência por meio de 

todas as dimensões de 

acessibilidade, até 2018. 
 

 

FNDE/PPA/LOA/ 

LDO 

NÃO 

INICIADA 

    2018  

  

4.10) Estender  

atendimento   

especializado   para   o   

turno   da   noite,   para 

atendimento dos alunos da 

EJA, de acordo com a 

demanda. 
 

 

FNDE/PPA/LOA/L

DO 

REALIZADA   2017  

4.11) Fomentar  pesquisas  

através  de  convênios  e  

parcerias  com  

instituições de  ensino  

superior,  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. 
 

 Sem dotação 

orçamentária 
NÃO 

INICIADA 

 2018  

4.12) Promover através de 

parcerias com instituições 

de ensino superior o 

desenvolvimento de 

pesquisas 

interdisciplinares para 

subsidiar a formulação de 

políticas públicas 

intersetoriais que atendam 

as especificidades 

educacionais de 

estudantes com 

deficiência, transtornos 

 

 Sem dotação 

orçamentaria 

NÃO 

INICIADA 

    2018  



 

globais  do  

desenvolvimento  e  altas  

habilidades  ou 

superdotação  que 

requeiram medidas de 

atendimento 

especializado; 
 

4.13) Promover 

autonomia e  

funcionalidade  das  

Pessoas  com Deficiência 

através  de  Programas  de 

inclusão  ao  Mundo  do  

trabalho,  através de 

parcerias com instituições 

públicas e privadas. 
 

FNDE 

PPA/LOA/LDO 
NÃO 

INICIADA 

  2025  

Não é possível constatar se houve evolução nos indicadores 4A, pois o último Censo 

Populacional do IBGE é de 2010 e não foi realizado outro para fazer comparativo. 

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

ensino fundamental 

 

Indicador 

5A 

 

Estudantes com proficiência insuficiente em Leitura (nível 1 da escala de 

proficiência) 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 20,00% 

DADO 

OFICIAL 
43,0% ANA 2014 

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Não há dados municipal 

  

 

Indicador 5B 

 

Estudantes com proficiência insuficiente em Escrita (níveis 1, 2 e 3 da escala de 

proficiência) 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

40,00% 

DADO 

OFICIAL 
73,0% ANA 2014 

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Não há dados municipal 

                           

 

Indicador 5C 

 

Estudantes com proficiência insuficiente em Matemática (níveis 1 e 2 da escala de 

proficiência 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 



 

40,00% 

DADO 

OFICIAL 
82.9% ANA 2014 

DADO 

MUNICÍPAL 
       00,00 % Não há dados municipal 

        

 

 

ESTRATÉGIAS 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 

REALIZADA/NÃ

O INICIADA/EM 

ANDAMENTO 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 
OBSERVAÇÕES 

5.1) Adotar medidas que 

viabilizem a implantação de 

processos pedagógicos de 

alfabetização, nos anos 

iniciais do Ensino 

Fundamental, articulando-os 

com as estratégias 

desenvolvidas na pré-escola, 

com qualificação e 

valorização dos (as) 

professores (as) 

alfabetizadores e com apoio 

pedagógico específico, a fim 

de garantir a alfabetização 

plena de todas as crianças; 

 

FNDE/PPA/LOA 

LDO 

 

EM 

ANDAMENTO 

2017 O PNAIC tem 

colaborado 

significativamente para 

melhoria dos níveis de 

alfabetização. 

5.1.1) Garantir na rede 

municipal infraestrutura e 

política de recursos 

humanos e materiais que 

viabilizem o apoio 

necessário para a 

alfabetização de todas as 

crianças até o terceiro ano 

do Ensino Fundamental. 
 

FNDE/PPA/LOA/ 

LDO 
EM 

ANDAMENTO 

Até 2017  

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 

todas as crianças até o final 

do terceiro ano do ensino 

fundamental. 

 

 

Sem dotação 

orçamentária 

EM 

ANDAMENTO 

   2018 Através do PNAIC são 

incentivadas práticas 

inovadoras que venham a 

favorecer a aprendizagem 

e alfabetização dos alunos 

desta faixa etária.  
 

 

5.2.1) Está discutindo 

com a equipe da SEMEC  

com Diretores, 

Coordenadores e 

Professores de cada 

âmbito escolar como as 

práticas de ensino e da 

leitura vem se 

concretizando no ciclo de 

alfabetização, e nesta 

discussão está debatendo  

 

Sem dotação 

orçamentária 

EM 

ANDAMENTO 

  2017 .  



 

políticas educacionais que 

venham a valorizar ainda 

mais  o desempenho da 

criança na sala de aula. 
 

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. 
 

 

FNDE/PPA/LOA/ 

LDO 

NÃO 

INICIADA 

2020   

5.3.1)  Definir estratégias 

para elevação das taxas do 

desenvolvimento de 

alfabetização das crianças 

que concluíram o 3º ano 

do Ensino Fundamental, 

considerando que   o 

percentual atual do 

município  é de 65,5%, no 

entanto devemos elevar 

este percentual  até o ano 

de 2018 para 100% que é 

a meta nacional. 
 

Sem dotação 

orçamentária 
EM 

ANDAMENTO 

  2018 Através do PNAIC são 

incentivadas práticas 

inovadoras que venham a 

favorecer a aprendizagem 

e alfabetização dos alunos 

desta faixa etária 

5.4) Adotar medidas para 

colaborar no auxílio 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; 

 

 

FNDE/PPA/LOA/ 

LDO 

NÃO INICIADA   2021 Não há articulação até o 

momento. 

5.4.1) Definir e executar 

com toda a equipe de 

trabalho da escola e da 

SEMEC sistemática de 

acompanhamento, 

monitoramento e avaliação 

para o processo de 

alfabetização das crianças, 

como também reunir-se 

anualmente com 

representantes do poder 

público local para debater 

sobre políticas públicas 

voltadas para Alfabetização 

na Idade Certa. 

 

PPA/LOA/LDO  EM 

ANDAMENTO 

  2017  



 

5.4.2) Criar dentro do 

município um plano de 

intervenção pedagógica 

(PROJETO ANUAL), na 

qual servirá de apoio á 

escola assegurando o 

acompanhamento e a 

orientação do Professor 

em sala de aula; com isso 

o ensino voltado para 

ciclo de alfabetização 

tende a melhorar o 

desempenho da criança, 

garantindo o sucesso na 

sua trajetória. 

 
 

 

Sem dotação 

orçamentária  

NÃO  

INICIADA 

  2018  

5.5) Adotar materiais 

didáticos específicos para 

a alfabetização da 

demanda manifesta de 

crianças do campo, 

quilombolas e de 

populações itinerantes 

bem como aplicar 

instrumentos de 

acompanhamento que 

considerem o uso da 

língua materna  e a 

identidade cultural das 

comunidades 

quilombolas; 

 

FNDE/PPA/LOA/ 

LDO 
NÃO  

INICIADA 

   2023  

 

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. 

 

 

FNDE/PPA/LOA/ 

LDO 
NÃO  

INICIADA 

  2020  

 

5.7) Oferecer aos 

professores 

alfabetizadores e das 

pessoas com deficiência, 

formação continuada a 

partir de materiais 

didáticos específicos 

disponibilizados pelo 

MEC. 

 

FNDE/PPA/LOA/ 

LDO 
NÃO  

INICIADA 

  2020  

 



 

Diante dos dados analisados percebe-se que há inúmeros percalços no caminho da 

alfabetização, tais como: alunos com dificuldades de aprendizagens, alunos com necessidades 

especiais (que por vezes ao longo da escolarização não conseguem alfabetizar-se), alunos 

oriundos de outras localidades, que vem com realidades completamente diferentes das nossas 

escolas, ou seja, com aprendizagem defasada, alunos provenientes de ambientes com poucos 

estímulos.  

Outro agravante é a falta de recursos financeiros para investir no ciclo de alfabetização, 

impossibilitando a implantação do turno integral com currículo diversificado, a aquisição de 

recursos e equipamentos para diversificar o ensino aprendizagem, bem como, uso de tecnologias 

educacionais.  

 

Meta 06 - Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do 

ensino fundamental 

Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das 

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

alunos (as) da educação básica 

 

Indicador 

6A 

 

Percentual de alunos da educação básica pública em tempo integral. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 50,00% 

DADO 

OFICIAL 
40,7% Censo da Educação Básica 2015 

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Não há dados municipal 

  

 

Indicador 6B 

 

Percentual de escolas públicas com ao menos um aluno que permanece no 

mínimo 7 horas diárias em atividades escolares. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

50,00% 

DADO 

OFICIAL 
33,3% Censo da Educação Básica 2015 

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Não há dados municipal 

                                  

ESTRATÉGIAS 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 

REALIZADA/NÃ

O INICIADA/EM 

ANDAMENTO 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 
OBSERVAÇÕES 

6.1) Promover, em regime 

de colaboração com a 

União e o estado a oferta 

 FNDE/PPA/LOA/ 

LDO 
NÃO 

INICIADA 

2022  



 

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. 

 

FNDE/PPA/LOA/ 

LDO 

NÃO INICIADA  202O Construção de Escola 

Padrão do FNDE -12 

salas com recursos do 

Governo Federal, com 

possibilidade e estrutura 

física para atendimento 

em Turno Integral.  

. 

6.3) Adotar medidas para 

otimizar o tempo de 

permanência dos alunos 

na escola, bem como sua 

qualidade, direcionando a 

expansão da jornada para 

um currículo integrado, 

com atividades 

recreativas, esportivas e 

culturais. 
 

 

 

 

FNDE/PPA/LOA/ 

LDO 

NÃO INICIADA  2019   

6.4) Fomentar parcerias 

com os diferentes espaços 

educativos, culturais e 

esportivos e com 

equipamentos públicos, 

como centros 

comunitários, bibliotecas, 

praças, parques, museus, 

teatros, cinemas e 

planetários; 
 

 

Sem dotação 

orçamentária 

EM 

ANDAMENTO 

     2017  

6.5) Identificar a demanda  NÃO  2023    



 

de crianças que habitam 

no campo e nas de 

comunidades  e 

quilombolas para a oferta 

de educação em tempo 

integral, considerando as 

peculiaridades locais;  
 

FNDE/PPA/LOA/ 

LDO 
INICIADA 

6.6) 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;  
 

 

FNDE/PPA/LOA/ 

LDO 

NÃO  

INICIADA 

     2025 A expansão da jornada 

das atividades está 

condicionada a 

melhoria das condições 

das escolas. 

6.7) 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. 
 

 

FNDE/PPA/LOA/ 

LDO 

NÃO 

INICIADA 

    2020  

 

 A implantação efetiva e gradativa do turno integral na Rede Municipal de Ensino só será 

viável a partir de novos investimentos destinados para este fim, pois além da adequação dos 

espaços físicos implicará também na ampliação do quadro de recursos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

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

nacionais para o Ideb: 
ID

E
B

 

A
n
o
s 

In
ic

ia
is

 

A
n
o
s 

F
in

ai
s 

E
n
si

n
o
 

M
éd

io
 

2015 

2017 

2019 

2021 

4,0 

4,3 

4,6 

4,9 

4,0 

4,2 

4,5 

4,8 

3,2 

3,6 

3,8 

4,1 

 

 

Indicador 

7A 

 

Média do IDEB nos anos iniciais do ensino fundamental. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 
4.9 

(2021) 

DADO 

OFICIAL 
3,4 

(2015) 

Censo da Educação Básica e Prova 

Brasil 2015 

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Não há dados municipal 

  

 

Indicador 7B 

 
Média do IDEB nos anos finais do ensino fundamental 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 

4,8 

(2021) 

DADO 

OFICIAL 
3,1 

(2015) 

Censo da Educação Básica e 

Prova Brasil 2015 

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Não há dados municipal 

                           

 

Indicador 7C 

 
Média do IDEB do ensino médio. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

00,00% 

DADO 

OFICIAL 
00,00% 

Censo da Educação Básica e 

Prova Brasil 2015 

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Não há dados municipal 

        

 

 

 



 

 

ESTRATÉGIAS 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 

REALIZADA/NÃ

O INICIADA/EM 

ANDAMENTO 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 
OBSERVAÇÕES 

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;  

Sem dotação 

orçamentária 
NÃO 

INICIADA 

      2018  Os dados para o MEC são 

fornecidos pelas escolas 

no momento da realização 

do Censo Escolar.  

 

7.2) Realizar estudos e 

análise dos dados 

referentes às avaliações 

externas municipais e 

federais de todas as 

escolas do ensino 

fundamental para 

subsidiar a elaboração de 

plano de intervenção 

pedagógica nas escolas 

que não atingiram a meta 

do IDEB. 
 

Sem dotação 

orçamentária 
NÃO 

REALIZADA 

2017  

7.3) 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; 
 

Sem dotação 

orçamentária 
EM 

ANDAMENTO 

2018   

 

7.4) 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 

Sem dotação 

orçamentária 
NÃO  

INICIADA 

   2018  



 

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;  
 

7.5 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; 
 

Sem dotação 

orçamentária 
NÃO 

INICIADO 

2018 Processo ainda não 

instituido 

7.6 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. 

Sem dotação 

orçamentária 
EM 

ANDAMENTO 

2018 O Município vem 

adotando política de 

formação de 

professores e melhoria 

da infraestrutura 

7.7) Elaborar e divulgar 

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), e a transparência e o 

acesso público a esses 

resultados. 
 

Sem dotação 

orçamentária 
NÃO 

INICIADA 

2018  

7.8) Realizar estudos e 

análise dos dados 

referentes às avaliações 

externas municipais e 

federais de todas as 

Sem dotação 

orçamentária 
NÃO 

INICIADO 

2018   



 

escolas do ensino 

fundamental para 

subsidiar a elaboração de 

plano de intervenção 

pedagógica nas escolas 

que não atingiram a meta 

do IDEB 
 

 

 

7.9) Fomentar o 

desenvolvimento de 

tecnologias educacionais e 

de inovação das práticas 

pedagógicas nos sistemas 

de ensino, que assegurem 

a melhoria da 

aprendizagem e do fluxo 

escolar 
 

Sem dotação 

orçamentária 
NÃO 

INICIADO 

2025  

7.10) 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. 
 

 EM 

ANDAMENTO 

Até 2025  

7.11) 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;  
 

 

 

 EM 

ANDAMENTO 

 2019  

7.12) 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;  
 

 

 EM 

ANDAMENT

O 

    2019  



 

 

7.13) Disponibilizar 

informações ao Mec que 

viabilizem a implantação 

de programas 

suplementares de material 

didático-escolar, 

transporte, alimentação e 

assistência à saúde; 
 

 NÃO 

INICIADO 

      2018  

7.14) 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. 
 

 EM 

ANDAMENT

O 

   2019  

7.15) Disponibilizar ao 

Mec levantamento das 

necessidades d e  

aquisição e reestruturação 

de equipamentos e de 

recursos tecnológicos 

digitais, para escolas 

públicas do município, 

visando à equalização das 

oportunidades 

educacionais; 
 

 EM 

ANDAMENTO 

   2019  

  

7.16) Contribuir para a 

definição de parâmetros 

mínimos de qualidade dos 

serviços da educação 

básica, considerando as 

peculiaridades do 

município 
 

 EM 

ANDAMENTO 

   2019 O Município vem 

adotando medidas de 

melhoria em todos os 

aspectos da educação 

de forma a refletir – se 

nos resultados. 

7.17) Disponibilizar ao 

Mec levantamento das 

necessidades de 

equipamentos necessários 

para a informatização da 

gestão das escolas 

públicas e secretaria 

municipal de educação do 

município, bem como das 

necessidades de formação 

do pessoal técnico das 

secretarias de educação; 
 

FNDE/PPA/LOA/ 

LDO 
NÃO 

INICIADO 

   2020  

7.18) Adotar, em regime 

de  colaboração com a 

União e o estado, as 

FNDE/PPA/LOA/ 

LDO 
EM 

ANDAMENTO 

   2020 Ação realizada 

continuamente pela 



 

políticas de combate à 

violência na escola, 

inclusive pelo 

desenvolvimento de ações 

destinadas à capacitação 

de educadores. 
 

 

SEMED e os 

Conselhos Escolares. 

7.19) 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; 
 

FNDE/PPA/LOA/ 

LDO 
NÃO 

INICIADA 

   2019  

7.20) 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;  
 

FNDE/PPA/LOA/ 

LDO 
NÃO 

INICIADA 

   2019  

  

7.21) contribuir para o 

fortalecimento 

progressivo da educação 

escolar no campo de 

populações tradicionais, e 

quilombolas, atendendo as 

demandas manifestas do 

município. 
 

FNDE/PPA/LOA/ 

LDO 
NÃO 

INICIADA 

     2020  

7.22)Desenvolver no 

município currículos e 

propostas pedagógicas 

específicas para educação 

escolar para as escolas do 

FNDE/PPA/LOA/ 

LDO 
EM 

ANDAMENTO 

     2020 Os conteúdos sobre a 

história e as culturas afro-

brasileira e indígenas são 

garantidos nos currículos 

escolares através da 



 

campo e quilombolas, de 

acordo com as diretrizes 

nacionais. 
 

legislação vigente, 

legislação específica 

emitida pelo Conselho 

Municipal de Educação 

para o seu Sistema e 

através dos Planos de 

Estudos.  
 

7.23) 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. 
 

Sem dotação 

orçamentaria 
NÃO 

INICIADA 

   2019 Há parcerias, precisam 

ser intensificadas. 

 

7.24) 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, cultura, 

possibilitando a criação de 

rede de apoio integral às 

famílias, como condição 

para a melhoria da 

qualidade educacional;  
 

Sem dotação 

orçamentaria 
EM 

ANDAMENTO 

   2019  

7.25) 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. 
 

Sem dotação 

orçamentaria 
EM  

ANDAMENTO 

   2020  

7.26) Estabelecer ações 

efetivas especificamente 

voltadas para a prevenção, 

atenção e atendimento à 

saúde e à integridade 

física, mental e emocional 

dos/das profissionais da 

educação, como condição 

para a melhoria da 

qualidade educacional;  
 de julho de 1990 - Estatuto 

da Criança e do Adolescente; 

 

Sem dotação 

orçamentaria 
NÃO 

INICIADA 

   2019  

7.27) Aderir ao Sistema 

Estadual de Avaliação da 

Educação Básica, com 

vistas a orientar as 

FNDE/PPA/LOA/L

DO 
NÃO 

INICIADA 

    2019  



 

políticas públicas e as 

práticas pedagógicas no 

município. 
 

7.28) 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;  
 

Sem dotação 

orçamentaria 
NÃO 

INICIADA 

   2020  

7.29) 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;  
 

FNDE/PPA/LOA 

/LDO 
NÃO 

INICIADA 

   2020  

7.30) 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. 
 

Sem dotação 

orçamentaria 
EM 

ANDAMENTO 

    2020  

 PPA/LOA/LDO EM 

ANDAMENTO 

Anualmente Informações 

disponibilizadas 

anualmente. 
 PPA/LOA/LDO EM 

ANDAMENTO 

Anualmente Programas não 

disponibilizados. 

 

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

nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de 

vigência deste Plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no 

País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre 

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

IBGE. 

 



 

Não há dados para o município. 

 

Indicador 

8B 

 

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos residente na área rural 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

00,00% 

DADO 

OFICIAL 
00,00% 

Censo Demográfico 2010 - 

IBGE 

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Não há dados municipal 

 

Não há dados para o município 

              

Indicador 

8C 

 

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos pertencente aos 

25% mais pobres (renda domiciliar per capita) 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

00,00% 

DADO 

OFICIAL 
00,00% 

Censo Demográfico 2010 - 

IBGE 

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Não há dados municipal 

   

Não há dados para o município 

 

 

 

 

Indicador 8D 

 

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

etária de 18 a 29 anos  

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 

Indicador 8A 

 
Escolaridade média da população de 18 a 29 anos de idade 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 00,00% 

DADO 

OFICIAL 
00,00% 

Censo Demográfico 2010 - 

IBGE 

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% 

 

Não há dados municipal 

  



 

00,00% 

DADO 

OFICIAL 
00,00% Censo Demográfico 2010 - IBGE 

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Não há dados municipal 

 

Não há dados para o município 

              

Indicador 8E 

 

Percentual da População de 18 e 29 anos com menos de 12 anos de 

escolaridade. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

100,00% 

DADO 

OFICIAL 
83,7% 

Censo Demográfico 2010 - 

IBGE 

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Não há dados municipal 

 

O município não realizou o minicenso 

 

              

Indicador 8F 

 

Percentual da População de 18 e 29 anos residente no campo com 

menos de 12 anos de escolaridade. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

100,00% 

DADO 

OFICIAL 
90,6% 

Censo Demográfico 2010 - 

IBGE 

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Não há dados municipal 

  

O município não realizou o minicenso 

 

              

Indicador 8G 

 

Percentual da População de 18 e 29 anos entre os 25% mais pobres 

com menos de 12 anos de escolaridade. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

100,00% 

DADO 

OFICIAL 
92,3% 

Censo Demográfico 2010 - 

IBGE 

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Não há dados municipal 

              

Indicador 8H 

 

Percentual da População negra entre 18 e 29 anos com menos de 12 

anos de escolaridade. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 



 

100,00% 

DADO 

OFICIAL 
83,3% 

Censo Demográfico 2010 - 

IBGE 

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Não há dados municipal 

 

O município não realizou o minicenso 

 

ESTRATÉGIAS 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 

REALIZADA/NÃ

O INICIADA/EM 

ANDAMENTO 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 
OBSERVAÇÕES 

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. 
 

FNDE/PPA/LOA 

/LDO 
NÃO  

INICIADA 

2020  

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; 
 

Sem dotação 

orçamentaria 
NÃO  

INICIADA 

2020  

8.3) Adotar medidas que 

viabilizem o acesso 

gratuito aos exames de 

certificação da conclusão 

do ensino fundamental da 

educação de jovens e 

adultos;  
 

Sem dotação 

orçamentaria 
 

NÃO  

INICIADA 

 

2019 
 



 

8.4) Estimular a 

diversificação curricular, 

integrando a formação à 

preparação para o mundo 

do trabalho e 

estabelecendo a relação 

entre teoria e prática, nos 

eixos da ciência, do 

trabalho, da tecnologia e 

da cultura, adequando à 

organização do tempo e 

do espaço pedagógico;  
 

Sem dotação 

orçamentaria 
NÃO  

INICIADA 

2019  

8.5) Estabelecer parcerias 

com as áreas da saúde e 

assistência social para 

garantia da freqüência 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. 
 

 

 

Sem dotação 

orçamentaria 
NÃO  

INICIADA 

2019  

 

Não é possível constatar se houve evolução nos indicadores, pois o último Censo 

Populacional do IBGE é de 2010 e não foi realizado outro para fazer comparativo e o 

município não realizou minicenso. Cabe ressaltar que esta meta se refere à população de 18 a 29 

anos, ou seja, faixa escolar não obrigatória o que dificulta ainda mais o retorno e a permanência dos 

mesmos nos bancos escolares. O Programa Brasil Alfabetizado não houve adesão neste ano de 

2017 por falta de prestação de contas dos anos anteriores o que impossibilitou o município de fazer 

a adesão. 

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

80% oitenta por cento) até 2020 e, até o final da vigência deste PME, erradicar o 

analfabetismo absoluto e reduzir em 80% (oitenta por cento) a taxa de analfabetismo 

funcional. 

 

 

Indicador 

9A 

 

Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade  

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 80,00% 
DADO 

OFICIAL 
72,3% Censo Demográfico 2010 - IBGE 



 

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Não há dados municipal 

  

Minicenso não realizados 

 

 

Indicador 9B 

 
Taxa de analfabetismo funcional de pessoas de 15 anos ou mais de idade  

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

80,00% 

DADO 

OFICIAL 
54,9% Censo Demográfico 2010 - IBGE 

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Não há dados municipal 

                                  

Minicenso não realizados 

ESTRATÉGIAS 

PREVISÕES 

ORÇAMENTÁR

IAS 

ESTRATÉGIA 

REALIZADA/NÃ

O INICIADA/EM 

ANDAMENTO 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 
OBSERVAÇÕES 

9.1) Manter a oferta de 

alfabetização na rede 

municipal através da 

modalidade EJA, 

assegurando não só o 

acesso como a 

permanência, de modo a 

suprimi-lo. 
 

Sem dotação 

orçamentaria 
EM 

ANDAMENTO 

2019   

  
9.2) Mapear, em parceria 

com  as áreas de 

assistência social, saúde e 

proteção à juventude, os 

jovens e adultos com 

ensino fundamental 

incompletos, no 

município, para assegurar 

a complementação da 

escolarização.  

 
 

Sem dotação 

orçamentaria 
NÃO  

INICIADA 

2019  

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. 

 
 

Sem dotação 

orçamentaria 
NÃO  

INICIADA 

2018  



 

9.4) Monitorar a 

freqüência de jovens e 

adultos, nos cursos de 

alfabetização, de forma 

assegurar os repasses do 

benefício adicional no 

programa nacional de 

transferência de renda. 
 

Sem dotação 

orçamentaria 
NÃO  

INICIADA 

2018  

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;  

 
 

Sem dotação 

orçamentaria 
NÃO  

INICIADA 

2019  

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;  
 

Sem dotação 

orçamentaria 
NÃO  

INICIADA 

2019  

9.7) Implantar, em regime 

de colaboração com a 

União e Estado, ações de 

atendimento ao/a 

estudante da EJA por 

meio de programas 

suplementares de 

transporte, alimentação e 

saúde, incluindo 

atendimento 

oftalmológico e 

fornecimento gratuito de 

óculos, em articulação 

com a área da saúde;  
 

Sem dotação 

orçamentaria 
NÃO  

INICIADA 

2018  

9.8) 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);  
 

Sem dotação 

orçamentaria 
NÃO  

INICIADA 

2018  

9.9) 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 

Sem dotação 

orçamentaria 
NÃO 

 INICIADA 

2018 Não houve mecanismo 

do Governo federal a 

essa ação. 



 

compatibilização da 

jornada de trabalho dos 

empregados e das 

empregadas com a oferta 

das ações de alfabetização 

e de educação de jovens e 

adultos; 

 
 
9.10)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. 
 

Sem dotação 

orçamentaria 
NÃO 

 INICIADA 

2019 Não houve mecanismo 

do Governo federal a 

essa ação 

9.11) Adotar medidas que 

garantam a inclusão dos 

idosos nas políticas 

públicas de educação de 

jovens e adultos, voltadas 

para a erradicação do 

analfabetismo, o acesso a 

tecnologias educacionais e 

atividades recreativas, 

culturais e esportivas, e a 

valorização de suas 

experiências e 

conhecimentos. 
 

Sem dotação 

orçamentaria 
NÃO 

 INICIADA 

2018  

 

 

Não é possível constatar se houve evolução nos indicadores 9A e 9B, pois o último 

Censo Populacional do IBGE é de 2010 e não foi realizado outro para fazer comparativo e o 

município não realizou minicenso. 

 

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. 

 

 

Indicador 

10A 

 

Percentual de matrículas da educação de jovens e adultos na forma 

integrada à educação profissional  

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 



 

 10,00% 

DADO 

OFICIAL 
00,00% Censo da Educação Básica 2015 

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Não há dados municipal 

  

Minicenso não realizado. 

ESTRATÉGIAS 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 

REALIZADA/NÃ

O INICIADA/EM 

ANDAMENTO 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 
OBSERVAÇÕES 

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;  
 

PPA/LOA/LDO NÃO  

INICIADA 

2020 Não existe iniciativa do 

Governo federal. 

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; 
 

PPA/LOA/LDO NÃO  

INICIADA 

2021 Não existe iniciativa do 

Governo federal. 

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 também 

considerando as 

especificidades das 

populações itinerantes e 

do campo e das 

comunidades  

quilombolas, inclusive na 

modalidade de educação a 

distância;  
 

PPA/LOA/LDO NÃO 

INICIADA 

2020 Não existe iniciativa do 

Governo federal. 

10.4) Estabelecer 

parcerias com órgãos do 

governo estadual que 

atuam nas áreas da 

educação especial, 

educação profissional e 

PPA/LOA/LDO NÃO 

INICIADA 

   2019 Não existe iniciativa do 

Governo federal. 



 

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;  
 

PPA/LOA/LDO NÃO  

INICIADA 

2020 Não existe iniciativa do 

Governo Estadual. 

10.6) Apoiar medidas de 

fomento à produção de 

material didático, o 

desenvolvimento de 

currículos e metodologias 

específicas, os 

instrumentos de avaliação, 

o acesso a equipamentos e 

laboratórios e a formação 

continuada de docentes 

das redes públicas que 

atuam na educação de 

jovens e adultos articulada 

à educação profissional; 
 

 

 

 

PPA/LOA/LDO NÃO  

INICIADA 

 2018 Não existe iniciativa do 

Governo Estadual. 

10.7) 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;  
 

PPA/LOA/LDO NÃO  

INICIADA 

2018  

10.8) Colaborar com a 

implementação de 

mecanismos de 

reconhecimento de 

saberes dos jovens e 

PPA/LOA/LDO NÃO  

INICIADA 

2020 Não existe iniciativa do 

Governo Estadual. 



 

adultos trabalhadores, a 

serem considerados na 

articulação curricular dos 

cursos de formação inicial 

e continuada e dos cursos 

técnicos de nível médio. 
 

  

Não há até o presente momento, a nível Federal e Municipal, ações que possibilite a execução da 

meta. Serão necessárias articulações que visem o cumprimento desta 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. 

 
 

Indicador11A 

 

Matrículas em educação profissional técnica de nível médio: número 

absoluto 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 
 

100 

DADO 

OFICIAL 
100 Fonte: Censo da Educação Básica 2015 

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Não há dados municipal 

  

Minicenso não realizado 

 

Indicador11B 

 

Número absoluto de matrículas em educação profissional técnica de nível 

médio na rede 

META 

PREVISTA PARA 

O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

100 

DADO 

OFICIAL 
00,00 Censo Demográfico 2010 - IBGE 

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Não há dados municipal 

                                  

Não há dados para o municipio 

ESTRATÉGIAS 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 

REALIZADA/NÃ

O INICIADA/EM 

ANDAMENTO 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 
OBSERVAÇÕES 

11.1 Apoiar medidas 

implementadas pela União 

e o estado no sentido de 

colaborar com  a expansão 

da oferta de educação 

profissional técnica de 

PPA/LOA/LDO NÃO  

INICIADA 

 2018 Não existe educação 

profissional técnica de 

nível médio no município. 



 

nível médio na rede 

pública estadual de ensino 

do município; 

11.2. Apoiar medidas 

implementadas pela União 

e o estado, no sentido de 

colaborar com  a expansão 

da oferta de educação 

profissional técnica de 

nível médio na 

modalidade de educação a 

distância; 

PPA/LOA/LDO NÃO  

INICIADA 

2018 Não existe educação 

profissional técnica de 

nível médio no município. 

11.3. Apoiar medidas 

implementadas pela União 

e o estado, no sentido de 

colaborar com a expansão 

do estágio na educação 

profissional técnica de 

nível médio e do ensino 

médio regular; 

PPA/LOA/LDO NÃO  

INICIADA 

2018 Não existe educação 

profissional técnica de 

nível médio no município. 

11.4. Apoiar medidas 

implementadas pela União 

e o estado, de modo a 

colaborar com a expansão 

do ensino médio gratuito 

integrado à formação 

profissional para as 

populações do campo e 

para as comunidades 

indígenas e quilombolas, 

de acordo com os seus 

interesses e necessidades 

FNDE/PPA/LOA NÃO  

INICIADA 

Até 2025 Não existe educação 

profissional técnica de 

nível médio no município. 

11.5. Apoiar medidas 

implementadas pela União 

e o estado, de modo a 

colaborar com a expansão 

da oferta de educação 

profissional técnica de 

nível médio para as 

pessoas com deficiência, 

transtornos globais do 

desenvolvimento e altas 

habilidades ou 

superdotação; 

FNDE NÃO  

INICIADA 

 2025 Não existe educação 

profissional técnica de 

nível médio no município. 

11.6. Apoiar medidas 

implementadas pela União 

e o estado, de modo a 

colaborar com a redução 

das desigualdades étnico-

raciais e regionais no 

acesso e permanência na 

educação profissional 

técnica de nível médio, 

inclusive mediante a 

adoção de políticas 

afirmativas, na forma da 

lei; 

PPA/LOA NÃO  

INICIADA 

Até 2025 Não existe educação 

profissional técnica de 

nível médio no município. 

 

 

 



 

Não há até o presente momento, a nível Federal, estadual e Municipal, ações que possibilite a 

execução da educação profissional técnica de nível médio no município. Serão necessárias 

articulações que visem o cumprimento desta 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  

 

 

Indicador12A 

 

Taxa bruta de matrículas na educação superior 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 50,00% 

DADO 

OFICIAL 
15,1% Censo Demográfico 2010 - IBGE 

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Não há dados municipal 

  

Minicenso não realizado 

 

Indicador12B 

 
Taxa líquida de escolarização ajustada na educação superior 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

33,00% 

DADO 

OFICIAL 
6,9% 

Censo Demográfico 2010 - 

IBGE 

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Não há dados municipal 

                                  

Minicenso não realizado. 

ESTRATÉGIAS 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 

REALIZADA/NÃ

O INICIADA/EM 

ANDAMENTO 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 
OBSERVAÇÕES 

12.1)Disponibilizar 

levantamento da 
demanda, na idade de 

referência, de modo a 

colaborar com a 

ampliação da oferta de 

vagas , na rede federal de 

educação superior, da 

Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e 

Tecnológica e do sistema 

Universidade Aberta do 

Brasil; 

Sem dotação 

orçamentária 
NÃO 

INICIADA 

2018  Não houve até o momento 

solicitação de demanda 

neste município. 



 

 

12.2)Disponibilizar 

levantamento da  

Demanda de 

professores e 

professoras de educação 

básica, de modo a 

colaborar com a oferta 

de educação superior 

pública e gratuita, 

sobretudo, nas áreas de 

ciências e matemática, 

bem como para atender 

ao déficit de 

profissionais em áreas 

específicas; 

FNDE NÃO 

INICIADA 

2019 Não houve até o momento 

solicitação de demanda 

neste município. 

12.3) Contribuir para a 

ampliação da oferta de 

estágio como parte da 

formação na educação 

superior, disponibilizando 

a rede escolar municipal; 
 

FNDE/PPA/LOA/L

DO 
EM 

ANDAMENTO 

2018 O município sempre apóia 

e contribui com o estágio. 

12.4) Colaborar com 

estudos e pesquisas de 

iniciativa das IES públicas 

e privadas, voltadas para a 

articulação entre 

formação, currículo, 

pesquisa e mundo do 

trabalho; 
 

FNDE NÃO 

INICIADA 

2018  

12.5) Disponibilizar 

levantamento da 

demanda, na idade de 

referência, de modo a 

colaborar com a expansão 

da educação superior às 

populações do campo e 

comunidades indígenas e 

quilombolas, em relação a 

acesso, permanência, 

conclusão e formação de 

profissionais para atuação 

nessas populações; 
 

 

Sem dotação 

orçamentária 
NÃO 

INICIADA 

2019  

12.6) Disponibilizar 

levantamento da 

demanda, na idade de 

referência, de modo a 

colaborar com a oferta de  
 

Sem dotação 

orçamentária 
NÃO 

INICIADA 

2019 Não houve solicitação de 

demanda. 

12.7) Aderir ao programa 

de expansão e 

reestruturação das 

instituições de educação 

superior, no município, de 

iniciativa da União. 

Sem dotação 

orçamentária 
NÃO 

INICIADA 

2019 Não houve 

disponibilidade de adesão. 

 

 

 

 



 

  

  

Devido à falta de dados do IBGE para ano de 2017, não temos como nos certificar se há um 

gradativo crescimento no número de novas matrículas no Ensino Superior no segmento público, 

dificultando um diagnóstico mais preciso sobre esta meta. Cabe salientar que em nosso Município 

não há oferta de Ensino Superior em Instituições Públicas. 

 

 

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. 

 

 

Indicador13A 

 

Percentual de docentes com mestrado ou doutorado na educação 

superior 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 00,00% 

DADO 

OFICIAL 
00,00% Censo Demográfico 2010 - IBGE 

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Não há dados municipal 

  

Não há dados para o município de Antonio Almeida-PI. Minicenso não realizado 

 

Indicador13B 

 
Percentual de docentes com doutorado na educação superior 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

00,00% 

DADO 

OFICIAL 
00,00% 

Censo Demográfico 2010 - 

IBGE 

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Não há dados municipal 

 



 

 

 

                                 

ESTRATÉGIAS 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 

REALIZADA/NÃ

O INICIADA/EM 

ANDAMENTO 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 
OBSERVAÇÕES 

13.1) 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 

étnicorraciais, a 

diversidade e as 

necessidades das pessoas 

com deficiências; 
 

 

PPA/LOA/LDO NÃO 

INICIADA 

2018  Não existe iniciativa da 

Rede Estadual para essa 

demanda 

13.1.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; 

PPA/LOA/LDO NÃO 

INICIADA 

2018  Não existe iniciativa da 

Rede Estadual para essa 

demanda 

 

Não há dados informados para o Município de Campinas do Piauí com relação a esta 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. 

 ( fazer nota técnica para inserir meta municipal de mestre e doutores) 

 

 

Indicador14A 

 
Número de títulos de mestrado concedidos por ano 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 00,00% 

DADO 

OFICIAL 
00,00% Censo Demográfico 2010 - IBGE 

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Não há dados municipal 

  

 

 

Indicador14B 

 
Número de títulos de doutorado concedidos por ano 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

00,00% 

DADO 

OFICIAL 
00,00% 

Censo Demográfico 2010 - 

IBGE 

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Não há dados municipal 

   . 

    

ESTRATÉGIAS 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 

REALIZADA/NÃ

O INICIADA/EM 

ANDAMENTO 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 
OBSERVAÇÕES 

14.1)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 

Sem dotação 

orçamentária 
NÃO 

REALIZADA 

2017  Não temos essa 

população. 



 

favorecer o acesso das 

populações do campo e 

das comunidades 

indígenas e quilombolas a 

programas de mestrado e 

doutorado; 
 

14.2) Contemplada na 

14.1) 
 

  Até  

2025 
Não há oferta de pós-

graduação stricto-Sensu 

no município. 
14.3 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; 

 

 
 

Sem dotação 

orçamentária 
NÃO 

INICIADA 

2020  Não há iniciativa do 

governo com relação a 

essas políticas publicas. 

14.4 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; 

 

 

PPA/LOA NÃO 

INICIADA 

2019 Não há oferta de pós-

graduação stricto-Sensu 

no município 

14.5 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;  
 

PPA/LOA NÃO 

INICIADA 

2019 Não há iniciativas a esse 

respeito 

14.6) Colaborar com a 

consolidação 
de programas, projetos e 

ações que objetivem a 

internacionalização da 

pesquisa e da pós-

graduação brasileiras, 

Sem dotação 

orçamentária 
NÃO 

INICIADA 

2019  



 

incentivando atuação em 

rede e o fortalecimento de 

grupos de pesquisa; 

 

Não há dados informados para o Município de Campinas do Piauí com relação a esta meta. 

 

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

Federal e os 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. 

 

 

 

Indicador 15 

 

Proporção de docências com professores que possuem formação superior compatível 

com a área de conhecimento em que lecionam na educação básica 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 100,00% 

DADO 

OFICIAL 
16,4% Censo da Educação Básica 2015 

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Não há dados municipal 

  

Minicenso não realizado. 

ESTRATÉGIAS 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 

REALIZADA/NÃ

O INICIADA/EM 

ANDAMENTO 

PRAZO DE 

EXECUÇÃ

O 

OBSERVAÇÃO 

15.1) Disponibilizar 

diagnóstico das 

necessidades de formação 

de profissionais da 

educação e da capacidade 

de atendimento do 

município, de modo a 

contribuir com a 

elaboração do plano 

estratégico de formação 

dos profissionais da 

educação. 
 

 

Sem dotação 

orçamentaria 
NÃO  

INICIADA 

2018 Censo é realizado 

anualmente. 

15.2) Divulgar aos 

profissionais da educação 

que atuam no município 

informações sobre a 

plataforma eletrônica, 

bem como orientá-los na 

sua utilização. 
Obs: A numeração esta 

FNDE NÃO  

INICIADA 

2018  



 

errada e falta a estratégia 

15.3 

15.4) Disponibilizar 

diagnóstico das 

necessidades de formação 

de profissionais da 

educação que atuam nas 

escolas do campo, 

comunidades indígenas, 

quilombolas e educação 

especial de modo a 

contribuir na 

implementação de 

programas específicos; 
 

FNDE NÃO  

INICIADA 

  

15.5) contribuir para a 

reformulação dos 

currículos dos cursos de 

licenciatura, estimulando 

a renovação pedagógica, 

de forma a assegurar o 

foco no aprendizado do 

(a) aluno (a), dividindo a 

carga horária em 

formação geral, formação 

na área do saber e didática 

específica e incorporando 

as modernas tecnologias 

de informação e 

comunicação, em 

articulação com a base 

nacional comum dos 

currículos da educação 

básica, orientada pelos 

direitos e objetivos de 

aprendizagem e 

desenvolvimento para os 

(as) alunos de ensino 

fundamental e médio; 
 

FNDE/LOA NÃO  

INICIADA 

Até 2025 O Município está se 

organizando com relação 

a esses dados. 

15.6) Contribuir para a 

valorização das práticas 

de ensino e os estágios 

nos cursos de formação de 

nível médio e superior dos 

profissionais da educação, 

disponibilizando 

levantamento de 

demandas próprias da 

ação pedagógica na 

educação básica. 
 

Sem dotação 

orçamentaria 
NÃO  

INICIADA 

2018  

15.7) Disponibilizar 

levantamento do 

quantitativo de docentes, 

em efetivo exercício, com 

formação de nível médio, 

na modalidade normal, 

não licenciados ou 

Sem dotação 

orçamentaria 
NÃO  

INICIADA 

2020 . 



 

licenciados em área 

diversa da sua atuação, de 

modo a colaborar com a 

implementação de  
 

15.8) 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; 
 

PPA/LDO/LOA NÃO 

INICIADA 

2018 Não existe ainda 

politicas nacionais 

voltadas para esses 

segmentos. 

15.9) Colaborar na 

definição e implantação 

de política nacional de 

formação continuada para 

os (as) profissionais da 

educação de outros 

segmentos que não os do 

magistério; 
 

FNDE NÃO 

INICIADA 

2018 . 

15.10) 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; 
 

Sem dotação 

orçamentaria 
NÃO 

INICIADA 

2018  

15.11) 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. 
 

PPA/LDO/LOA NÃO 

INICIADA 

2018  

Os dados nos mostram que, ainda precisamos avançar em relação à formação dos 

profissionais. As realidades são bem variadas, de acordo com cada rede e com o que estabelece 

cada plano de Plano de Carreira.  

 



 

 

 

 

 

Meta 16 - Formar, em nível de pós-graduação, 90% (noventa por cento) dos professores da 

educação básica, até o último ano de vigência deste PME, e garantir a todos (as) os (as) 

profissionais da educação básica  formação continuada em sua área de atuação, 

considerando as necessidades, demandas e contextualização do Sistema Municipal de 

Ensino. 

 

 

 

Indicador16A 

 

Percentual de professores da educação básica com pós-graduação lato sensu 

ou stricto sensu. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 90,00% 

DADO 

OFICIAL 
13,3% Censo da Educação Básica 2015 

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Não há dados municipal 

  

 

ESTRATÉGIAS 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 

REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 

ANDAMENTO 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 
OBSERVAÇÕES 

 

16.1 Garantir a formação, 

em nível de pós-

graduação latu sensu, 

90% dos profissionais em 

educação e ampliar 

gradativamente a oferta 

de pós-graduação stricto 

senso, através de 

convênios ou parceria 

com Instituições de 

Ensino Superior.  
 

PPA/LDO/LOA EM ANDAMENTO  2020 O município faz adesão 

a todos os programas de 

formação 

disponibilizados 

16.2 garantir e consolidar, 

sob coordenação do MEC 

e da SEDUCPI, acesso 

aos portais eletrônicos,  

através da secretaria de 

Educação,  para subsidiar 

a atuação dos 

profissionais da educação 

básica, disponibilizando 

gratuitamente materiais 

pedagógicos 

Sem dotação 

orçamentária 
NÃO 

INICIADA 

2018  



 

suplementares em formato 

acessível; 
 

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; 
 

 

Sem dotação 

orçamentária 
NÃO 

INICIADA 

2018  

16.4 Estabelecer parceria 

com o governo federal e 

estadual para garantir a 

oferta de bolsas de estudo 

para pós-graduação dos 

professores e das  
 

Sem dotação 

orçamentária 
NÃO 

INICIADA 

2019  

 

 

A meta quanto ao percentual de professores da educação básica com pós-graduação lato 

sensu ou stricto sensu já foi atingida em nosso município. Passou de 40% em 2015, para 66,6% 

em 2017, ou seja, está muito acima da meta projetada.  

 

Meta 17 - valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação 

básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com 

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

 

 

 

 

Indicador17 

 

Razão entre o salário médio de professores da educação básica da rede 

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

escolaridade equivalente. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 00,00% 
DADO 

OFICIAL 
00,00% Censo Demográfico 2010 - IBGE 



 

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Não há dados municipal 

  

 

ESTRATÉGIAS 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 

REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 

ANDAMENTO 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 
OBSERVAÇÕES 

17.1 Indicar 

representantes do 

município 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 do 

magistério público da 

educação básica;  
 

PPA/LDO/LOA NÃO INICIADO 2019 Será implementado na 

reestruturação do  

Plano de Carreira e 

Remuneração.  

17.2 Reformular, o Plano 

de Carreira do Município 

para os/as profissionais do 

magistério das redes 

públicas de Educação 

Básica, adequando aos 

critérios estabelecidos na 

Lei nº 11.738, de 16 de 

julho de 2008, Lei do Piso 

Salarial Profissional 

Nacional para os/as 

Profissionais do 

Magistério Público da 

Educação Básica. 
 

PPA/LDO/LOA NÃO INICIADA Até 2020 Não há tratativas a esse 

respeito.  

17.3 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) 

profissionais do 

magistério, em particular 

o piso salarial nacional 

profissional. 
 

FNDE/ 

PPA/LDO/LOA 
NÃO 

INICIADO 

 2020 Alguns critérios para 

valorização já constam 

no Plano de Carreira. 

Outros, deverão ser 

implementados ao 

longo das 

reestruturações  
 

 

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 

 

Indicador 18 

 
descrição do indicador 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 00,00% 

DADO 

OFICIAL 
00,00% Censo Demográfico 2010 - IBGE 

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Minicenso 2017 

  
Não há indicadores para esta meta. 

 

ESTRATÉGIAS 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 

REALIZADA/NÃ

O INICIADA/EM 

ANDAMENTO 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 
OBSERVAÇÕES 

18.1 estruturar as redes 

públicas de educação 

básica de modo que, até o 

início do sexto ano de 

vigência deste PME, 90% 

(cem por cento), no 

mínimo, dos respectivos 

profissionais do 

magistério e 50% 

(cinquenta por cento), no 

mínimo, dos respectivos 

profissionais da educação 

não docentes sejam 

ocupantes de cargos de 

provimento efetivo e 

estejam em exercício nas 

redes escolares; 
 

FNDE/PPA/LDO/ 

LOA 
EM 

ANDAMENTO 

2021  

18.2 prever, no Plano de 

Carreira dos profissionais 

da educação do 

Município, licenças 

remuneradas e incentivos 

para qualificação 

profissional, inclusive em 

nível de pós-graduação 

stricto sensu; 
 

FNDE/PPA/LDO/ 

LOA 
NÃO 

INICIADA 

 2019  

18.3 considerar as 

especificidades 

socioculturais das escolas 

nas  comunidades 

quilombolas,  no 

provimento de cargos 

efetivos de docência para 

Sem dotação 

orçamentária 
NÃO 

INICIADA 

 2019  



 

essas instituições; 
 

18.4 Garantir na 

reformulação do Plano de 

Carreira para os (as) 

profissionais da educação, 

através de lei específica,  

assegurar o repasse de 

transferências federais e 

estaduais voluntárias; 
 

FNDE/PPA/LDO 

/LOA 
NÃO 

INICIADA 

2019   

18.5 Instituir comissão 

permanente de 

profissionais da educação, 

com competência e 

idoneidade reconhecidas, 

para subsidiar os órgãos 

competentes na 

reestruturação  do plano 

de Carreira. 
 

PPA/LDO/LOA NÃO 

INICIADO 

2017  

 

 

 

O Município de Campinas do Piauí - PI possui Plano de Carreira para os membros do 

Magistério Público. Há previsão, em 2017, para reestruturação do Plano de Carreira.  

 

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 do estado e da União para tanto. 

 

 

Indicador 19 

 
descrição do indicador 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 00,00% 

DADO 

OFICIAL 
00,00% Censo Demográfico 2010 - IBGE 

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Não há dados municipal 

  
Não há indicadores para esta meta. 

 

ESTRATÉGIAS 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 

REALIZADA/NÃ

O INICIADA/EM 

ANDAMENTO 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 
OBSERAVAÇÕES 

19.1 Estabelecer, 

mediante consulta 

pública, normativas que 

efetivem a gestão 

democrática da educação 

escolar, contemplando 

Sem dotação 

orçamentária 
NÃO 

INICIADA 

2019  



 

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 reembolso das 

despesas de locomoção e 

estada necessária, com 

vistas ao bom 

desempenho de suas 

funções;  
 

PPA/LDO/LOA EM  

ANDAMENTO 

2019 A maior parte das Escolas 

da Rede Municipal 

possuem Conselho 

Escolar instituído por Lei 

Municipal. O que 

necessita, é 

fortalecimento do  

mesmos através de 

formações.  

 

19.3 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; 
 

PPA/LDO/LOA EM 

ANDAMENTO 

2019 Fortalecimento dos 

conselhos escolares. 

19.4 estimular a 

participação e a consulta 

de profissionais da 

educação, alunos (as) e 

seus familiares na 

formulação dos projetos 

político-pedagógicos, 

PPA/LDO/LOA EM 

ANDAMENTO 

2018 O FME já está instituído .  
 



 

currículos escolares, 

planos de gestão escolar e 

regimentos escolares, 

assegurando a 

participação dos pais na 

avaliação de docentes e 

gestores escolares;  
 

19.5 Adotar medidas que 

favoreçam a autonomia 

pedagógica, 

administrativa e de gestão 

financeira nos 

estabelecimentos de 

ensino; 
 

PPA/LDO/LOA NÃO 

INICIADA 

2018  

A Lei da Gestão Democrática na rede municipal, não foi efetivada. Cabe ressaltar que as 

escolas já possuem parte da estrutura necessária para a efetivação da mesma como Conselho 

Escolar instituído por lei . As demais estruturas necessárias serão adequadas de acordo com o que 

estabelecer a Lei. 

 

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. 

 
Não há indicadores para esta meta. 

 

Indicador 20 

 
descrição do indicador 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 00,00% 

DADO 

OFICIAL 
00,00% 

Censo Demográfico 2010 - 

IBGE 

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Não há dados municipal 

  

ESTRATÉGIAS 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 

REALIZADA/NÃ

O INICIADA/EM 

ANDAMENTO 

PRAZO DE 

EXECUÇÃO 
OBSERVAÇÕES 

 

20.1.a) garantir fontes de 

financiamento 

permanentes e 

sustentáveis para todos os 

FNDE/PPA/LDO/ 

LOA 
NÃO 

INICIADA 

2019  



 

níveis, etapas e 

modalidades da educação 

básica, observando-se as 

políticas de colaboração 

entre os entes federados, 

em especial as decorrentes 

do art. 60 do Ato das 

Disposições 

Constitucionais 

Transitórias e do § 1º do 

art. 75 da Lei no 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, 

que tratam da capacidade 

de atendimento e do 

esforço fiscal de cada ente 

federado, com vistas a 

atender suas demandas 

educacionais à luz do 

padrão de qualidade 

nacional;  
 

20.2 aperfeiçoar e ampliar 

os mecanismos de 

acompanhamento da 

arrecadação da 

contribuição social do 

salário-educação e demais 

repasses federais; 
 

FNDE/PPA/LDO/ 

LOA 
NÃO 

INICIADA 

ATÉ 2019  
 

20.3 destinar à 

manutenção e 

desenvolvimento do 

ensino, em acréscimo aos 

recursos vinculados nos 

termos do art. 212 da 

Constituição Federal, na 

forma da lei específica, a 

parcela da participação no 

resultado ou da 
 

FNDE/PPA/LDO 

/LOA 
 2019  



 

 

20.4 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 entre o 

Ministério da Educação, 

as Secretarias de 

Educação dos Estados e 

dos Municípios e os 

Tribunais de Contas da 

União, dos Estados e dos 

Municípios; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 
 

 

 

PPA/LDO/LOA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem dotação 

orçamentária 

  2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

Assegurado pelo 

acompanhamento do 

CACS-FUNDEB 



 

 

 

20.6 acompanhar a implantação, no prazo de 2 (dois) anos 

da vigência do 

PNE, do Custo Aluno-Qualidade inicial - CAQi, 

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; 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem dotação 

orçamentária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FNDE/PPA/LDO 

/LOA 

NÃO  

INICIADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÃO  

INICIADA 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

           



 

20.8 Implantar e ajustar, 

continuamente, o CAQ, 

no município, em 

conformidade com a 

metodologia definida 

pelo Ministério da 

Educação – MECe 

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; 

 

  FNDE/PPA/LDO 

/LOA 
NÃO  

      

INICIADA 

2018  

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 ... 

 

Sem dotação 

orçamentária 

NÃO  

      

INICIADA 

2018  

20.10 Acompanhar, na 

forma da lei, a 

complementação da 

União no repasse dos 

recursos financeiros para 

o município quando não 

atingir o valor do CAQi 

e, posteriormente, do 

CAQ; 

 

Sem dotação 

orçamentária 

NÃO  

      

INICIADA 

2018  

20.7 Implementar, em parceria com a U 

nião e o estado, o Custo Aluno Qualidade - CAQ como parâmetro para o financiamento da 

educação de todas etapas e modalidades da educação básica, a partir do cálculo e do 

acompanhamento regular dos indicadores de gastos educacionais com investimentos em 

qualificação e remuneração do pessoal docente e dos demais profissionais da educação 

pública, em aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e 

equipamentos necessários ao ensino e em aquisição de material didático-escolar, 

alimentação e transporte escolar;  
 

 



 

20.11 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. 

 

FNDE/PPA/LDO 

/LOA 
NÃO  

      

INICIADA 

2019  

20.12  Implementar 

política de 

financiamento, em 

regime de colaboração 

com a União e Estado 

para ações de solução de 

problemas do transporte 

escolar, enfrentados pelo 

município em relação ao 

gerenciamento e 

pagamento de despesas;  

 

FNDE/PPA/LDO 

/LOA 
NÃO  

      

INICIADA 

2018  

20.13 Assegurar os 

recursos públicos 

destinados à construção, 

expansão e melhoria das 

instituições públicas de 

Educação Infantil 

(creches e pré-escolas) e 

de Ensino Fundamental, 

fortalecendo seu caráter 

público, gratuito e com 

qualidade socialmente 

referenciada; 

 

FNDE/PPA/LDO 

/LOA 
NÃO  

      

INICIADA 

2018  

 

A meta 20  é importante e indispensável para garantir financiamento do cumprimento 

de todas as demais, não há como ser executada, atualmente o país passa por uma crise 

econômica severa o que tem dificultado o contingenciamento de recursos e o congelamento dos 

gastos em educação, é inviável ampliar os investimento público em Educação Pública- Produto 

Interno Bruto até alcançar o que foi proposto na referida meta.  

Cabe ressaltar que o atual momento econômico vivido pelo nosso país, tem 

contribuído negativamente para a concretização de várias estratégias estabelecidas para efetivar 

o PME e garantir a qualidade na educação. 



 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

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

detectar o que já foi alcançado. Daí a importância da realização do monitoramento, o qual 

oportuniza a análise dos dados coletados e tomada de decisão na busca da redefinição de 

estratégias exequíveis. 

Diante das metas aqui apresentadas e avaliadas através de dados, é possível apontar 

algumas análises necessárias para este registro.  

Uma delas diz respeito à questão orçamentária. No contexto histórico de construção do 

Plano, a realidade econômica do país apresentava uma condição favorável quanto a 

investimentos significativos no campo da educação. Porém, a realidade vivida no contexto 

social, político e econômico do país durante o período acima analisado, passou por inúmeras 

crises financeiras e institucionais que fizeram com que os investimentos em Educação fossem 

revistos e repensados, exigindo mudanças drásticas na concretização de inúmeras metas do 

Plano. Tal quadro por si só justifica a não realização de algumas metas que, infelizmente, 

ficarão no papel.  

Outro aspecto que aqui cabe ressaltar, refere-se à questão das articulações institucionais 

muitas vezes pontuadas pelo Plano. Tais articulações não se concretizaram, causando um atraso 

considerável na evolução e não execução das metas. É urgente um trabalho interinstitucional a 

fim de acontecer um diálogo conciso entre as várias instancias, a fim de garantir a execução de 

parte do plano e, com isso, promover avanços significativos e quantificáveis na área educativa.  

Quanto aos dados aqui utilizados para desenhar os avanços das metas, é importante frisar 

que são carentes de maiores fontes confiáveis e atuais. Diversos dados necessários para uma boa 

análise do quadro educacional ficaram por serem realizadas, pois não existem informações 

estatísticas sólidas e de fácil acesso que permitam um olhar sobre a realidade atual e seu 

progresso quanto o período de vigência do Plano.  

Por fim, é importante registrar que, como o Plano Municipal de Educação é um Plano 

territorial, algumas metas não são de competência municipal. Outras são compartilhadas com 

outras esferas. Isto dificulta a gerência e o cumprimento das metas, uma vez que não se pode 

haver uma interferência direta nas demais autarquias.  

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

2016/2017, o qual subsidiará a sua primeira avaliação. Independente da Equipe que estará à 

frente da educação do município de Campinas do Piauí o trabalho de execução, monitoramento 

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

Técnica e Comissão Coordenadora precisa estar atenta a evolução do quadro educacional e o 

avanço das metas e se preciso for a retificação das mesmas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

O 
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Sites Oficiais Pesquisados 

 

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

www.inep.gov.br 

 

SIOPE – Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação: 

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

 

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

Domicílios): http://www.ibge.gov.br 

 

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

 

Conviva Educação: convivaeducacao.org.br 
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