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1. APRESENTAÇÃO 

 O relatório que segue, contém o monitoramento do Plano Municipal de Educação do 

ano de 2016 e 2017. O presente relatório tem por objetivo descrever o monitoramento do 

Plano Municipal de Educação de Aroeiras do Itaim- Piauí. 

 O mesmo apresenta a relação das 20 Metas do Plano Municipal de Educação, os 

indicadores de cada meta para o período, bem como a descrição das estratégias, o prazo e a 

previsão orçamentária para cada estratégia e informações relevantes sobre a execução das 

mesmas.  

A equipe responsável pelo trabalho de monitoramento foi designada pela Portaria nº 

001/2016 seguindo orientações da SASE/MEC. 

 A Secretaria Municipal de Educação, Fórum Municipal de Educação são as 

instâncias responsáveis pelo monitoramento contínuo e periódico das metas e estratégias do 

Plano Municipal de Educação - PME, objetivando o cumprimento do mesmo. Todas as 

informações tecem o acompanhamento da evolução do Plano Municipal de Educação 

durante o ano de junho de 2015 a julho 2017. 
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2. ORGANIZAÇÃO E METODOLOGIA DO MONITORAMENTO: 

 O Monitoramento do Plano Municipal de Educação de Aroeiras do Itaim-PI, aprovado 

através de Lei nº. 125 de 22 de junho de 2015, foi coordenado pela Secretaria Municipal de 

Educação de Aroeiras do Itaim e pelos membros da Comissão Coordenadora e Equipe Técnica 

nomeada pela Portaria 01/2016 25 de abril de 2016. Formadas pelos Técnicos da Secretaria 

Municipal de Educação, Representantes Secretaria de Educação, Representantes Poder 

Executivo Municipal, Representantes dos Pais de Alunos, Representantes dos Alunos, 

representantes dos Professores, Representantes da Sociedade Civil, Representante  do Poder 

Legislativo.  

 As equipes citadas acima foram convocadas a reunir na Secretaria Municipal de Educação, 

como mostra cronograma na agenda de monitoramento 2017, em anexo. Nas reuniões foram 

realizadas leituras e avaliação das metas, submetas e estratégias do Plano Municipal de Educação 

no tocante a avanços ou retrocessos das submetas e estratégias estabelecidas em 2015 no 

momento de sua elaboração, até o atual momento, bem como registro das observações feitas pela 

equipe de trabalho. Foi feita a análise seguindo a ordem cronológica das metas e, para cada meta 

analisada, foram convidados representantes dos núcleos de interesse (Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, etc.) para explicitarem a situação atual da educação a fim de se fazer um 

comparativo e apresentar dados relevantes ao processo de monitoramento e avaliação do Plano. 2 

Cada reunião culminou com o registro da ata relatando os trabalhos desenvolvidos e contento 

assinatura das pessoas envolvidas no processo. Logo após foram elaboradas as notas técnicas 

com intuito de promover mudanças no texto das submetas e estratégias quando necessário. Em 

caso de dúvidas ou falta de dados para avaliação das metas, submetas e estratégias, a Secretaria 

Municipal de Educação direcionou os trabalhos através de emails, ofícios e/ou buscou in loco as 

informações necessárias.  
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3.METAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBSERVADAS NO 

PERÍODO. 

 

 Meta 1: Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças 

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

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

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

 Meta 2: Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a 

população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa 

e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o 

último ano de vigência deste PNE. 

 Meta 3: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 

15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste 

PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por 

cento). 

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

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 

especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de 

sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas 

ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 

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

do ensino fundamental. 

 Meta 6: Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por 

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

cento) dos(as) alunos(as) da educação básica. 

 Meta 7: Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 

modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir 
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as seguintes médias nacionais para o Ideb: 6,0 nos anos iniciais do ensino 

fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino fundamental; 5,2 no ensino médio. 

 Meta 8: Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte 

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

ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, da região de menor 

escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a 

escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

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

para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o 

final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% 

(cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 

  Metas 10,11,12,13,14 ( OBS.  Não são de responsabilidade direta  da rede  

municipal  mais  o municio trabalha  em parceria com estado  e municípios  para 

que este  possam alcançar suas  metas . incentivando os alunos  a formação  

técnica e apoiando  professores e funcionários  a se qualificarem.) 

 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. 

 Meta 16: Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos 

professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir 

a todos(as) os(as) profissionais da educação básica formação continuada em sua 

área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos 

sistemas de ensino. 
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 Meta 17: Valorizar os(as) profissionais do magistério das redes públicas de 

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

profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência 

deste PNE. 

 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. 

 Meta 19: Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da 

gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e 

desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas 

públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. 

 Meta 20: Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, 

no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do 

País no 5º (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% 

(dez por cento) do PIB ao final do decênio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO DO PIAUI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CNPJ Nº 07.165.549/0001-85 

RUA ARISTARCO PEREIRA- nº190 

CEP: 64.612-000 

 

 

 

  

4.Educação Infantil 

 

META 1 - Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 

5 anos de idade e ampliar a oferta de Educação Infantil em creches, de forma a atender, no 

mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência do PME. 

 

Indicador 1A 

 

Percentual da população de 4 a 5 anos que frequenta a escola/creche 

(Taxa de atendimento escolar) 

 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 

META 

ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

2015/2025 

DADO 

OFICIAL  
86,4%  Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 

 

100%  Minicenso 2017 

 

 

 

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 

2015/2025 

DADO 

OFICIAL  
6,4%  Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 

 

37,3%  Minicenso 2017 

 

 Através dos dados levantados, constatou-se que o atendimento de crianças de 4 e 5 

anos no Município a partir de 2017, é de 100%. 

 De acordo com informações da SME, a mesma disponibiliza vagas para todas as 

crianças da faixa etária de escolarização obrigatória que buscam matrícula. Além disso, fez-
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se uma busca ativa em parceria com a Secretaria de Saúde através das Agentes de Saúde, 

realizou um levantamento em 2017 fez a conferência de todas as crianças para confirmar que 

as mesmas estavam matriculadas. Nos casos em que as crianças estavam fora da escola, a 

SME entrou em contato com a família orientando-a sobre a legislação vigente e a obrigação 

das mesmas com a escolaridade da criança. Contamos também com a participação da 

secretaria de Assistência Social que orienta as famílias sobre a importância das crianças na 

escola para o recebimento do benefício social do bolsa família.    

 Em relação ao atendimento das crianças de 0 a 3 anos, observou-se uma crescente 

evolução no atendimento da população dessa faixa etária; passou de 6,4% em 2010 para 

37,3% em 2017. Fruto do trabalho de conscientização das famílias sobre a importância da 

matriculas das crianças na primeira infância. 

ESTRATÉGIAS 
PRAZO 

 

DESCRIÇÃO DA 

ESTRATÉGIA 

PREV. 

ORÇ. 
SITUAÇÃO 

1.Priorizar, em regime de cooperação com 

o Estado do Piauí e a União, o acesso à 

educação infantil e fomentar as políticas 

públicas que fortaleçam a capacidade da 

rede municipal para ampliar a oferta 

educacional com qualidade e equidade 

social, de modo a universalizar a 

cobertura dos serviços de pré-escola a 

todas as crianças de 4 e 5 anos de idade, 

até 2016. 

2016  0,0 Andamento   

2.Implantar o projeto “Mais Infância” no 

primeiro ano de vigência do PME, como 

mecanismo de consulta pública da 

demanda das famílias por creches. 

2015  0,0 Andamento  

3. Planejar a oferta e verificar o 

atendimento da demanda manifesta, 

preservando o direito de opção da família 

em relação às crianças de até 3 anos de 

idade. 

 

------- 

 0,0 Andamento 

4. • Assegurar, em regime de 

cooperação com o Estado do Piauí e a 

União, a infraestrutura necessária para o 

trabalho pedagógico de qualidade, do 

espaço físico adequado para recreação, 

ludicidade, equipamentos, tecnologias e 

acessibilidade.   

 

------- 

 0,0 Andamento 

5. Incentivar a participação de professores   0,0  
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da educação infantil em curso de 

capacitação continuada. 

6. Promover o atendimento das 

populações do campo, segundo sua 

cultura, e suas necessidades educacionais.   

  

 

------- 

 20.00

0,0 

Andamento 

7.Fomentar o atendimento educacional 

especializado, complementar e 

suplementar aos alunos com deficiência, 

transtornos globais de desenvolvimento, 

altas habilidades e superdotação, 

assegurando comunicação bilíngue para 

crianças surdas mudas e transversalidade 

da educação especial nesta fase. 

 

 

------- 

 20.00

0,00 

 

 

Não 

iniciado 

8.Preservar as especificidades da 

educação infantil (educar e cuidar), 

articulando a etapa de educação seguinte, 

dando o melhor para que aos 6 anos, este 

aluno esteja no ensino fundamental.  

 

 

 

------- 

 

 0,0  

Andamento 

9.Fortalecer o acompanhamento e o 

monitoramento do acesso e permanência 

das crianças na educação infantil, com 

especial atenção para os beneficiários dos 

programas de transferência e renda.   

 

 

------- 

 0,0  

 

Andamento 

10. Planejar em regime de cooperação a 

oferta de educação infantil em regime 

integral.    

 

 

 

 

------- 

 

 0,0 Não 

iniciado 

11. Promover cursos de capacitação em 

educação infantil, para professores, 

coordenadores e gestores escolares, 

anualmente.  

 

 

------- 

 

 5.000,

00 

 

Não  

iniciado 

12.Solidificar a política de interface com a 

saúde, no sentido de criar agenda mensal 

de psicólogos, para atender crianças com 

necessidades especiais, nas escolas, 

conscientizando, concomitantemente os 

pais para, na medida da necessidade e das 

condições, conduzi-las também ao posto 

de saúde da comunidade ou à UBS. A 

 

 

 

 

------- 

 0,0  

 

 

Não 

iniciado 



ESTADO DO PIAUI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CNPJ Nº 07.165.549/0001-85 

RUA ARISTARCO PEREIRA- nº190 

CEP: 64.612-000 

 

 

 

  

 

 Podemos observar que a maioria das estratégias já encontra-se em andamento e estão 

sendo bem aplicadas, prova disso é que  já alcançamos  resultado  bastante significativos. 

 As metas que ainda não foram iniciadas terão serão implementadas nessa nova fase no 

terceiro ano de vigência  do PME  segundo  informações  da SME  e da prefeitura Municipal 

de Aroeiras  do Itaim. 

5.Ensino Fundamental 

 

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

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

recomendada, até o último ano de vigência do PME. 

partir de 2016, até o final do PME. 

 

Indicador 2A 

 

 

Percentual de pessoas de 6 a 14 anos que frequentam ou que já concluíram 

o ensino fundamental (taxa de escolarização líquida ajustada) 

 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 2015/2025 

DADO 

OFICIAL 
94,1% Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
98,1% Minicenso 2017  

  

 

Indicador 2B 

 

 

Indicador 2B - Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o Ensino 

Fundamental concluído 

META 

PREVISTA 

PARA O 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 
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PERÍODO 

 2015/2025 

DADO 

OFICIAL 
38,9% Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
47,1% Minicenso 2017 

  

ESTRATÉGIAS 
PRAZO 

 

DESCRIÇÃO DA 

ESTRATÉGIA 

PREV. 

ORÇ. 
SITUAÇÃO 

1-Tomar ciência da proposta de direitos e 

objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento para os (as) alunos (as) 

do ensino fundamental, a ser realizada 

pelo MEC, até o final do segundo ano da 

vigência desse PME.  

2017  0,0 Finalizada 

2-Pactuar entre a União, Estado do Piauí e 

o Município de Aroeiras, a implantação 

dos direitos e objetivos de aprendizagem 

e desenvolvimento que configurarão a 

base nacional comum curricular do ensino 

fundamental, bem como, tratar da parte 

flexível do currículo, destinada à 

valorização da identidade cultural, 

catalogando, até o segundo ano de 

vigência do Plano, o conhecimento do 

espaço local, promovendo sua valorização 

histórica e geográfica, resgatando as 

expressões culturais, pondo em prática 

curricular até no máximo o quarto ano, 

este conhecimento obtido.  

2025  0,0 Em 

Andamento  

3-Preparar os alunos, através de 

simulados, para a avaliação da Prova 

Brasil, de modo a elevar até o final deste 

PME o desempenho acima de 4,00.   

 

2025  20.000,

00 
Em 

Andamento  

4-Propor e criar até o terceiro ano de 2018  0,0 Em 
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vigência do plano, o calendário de 

avaliação parcial e final como 

mecanismos para o acompanhamento 

individualizado dos (as) alunos (as) do 

ensino fundamental.  

andamento 

5-Fortalecer, mediante parceria com o 

CRAS, o conselho tutelar da criança e do 

adolescente e de grupos culturais, o 

acompanhamento e o monitoramento do 

acesso, da permanência e do 

aproveitamento escolar dos beneficiários 

de programas de transferência de renda, 

durante a vigência do PME.  

2025  0,0 Em 

andamento 

6-Estreitar laços de participação de 

grupos culturais no intuito de combater as 

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, durante a vigência do PME. 

fortalecendo para este fim a pedagogia de 

projetos no município, até o quinto ano de 

vigência do PME.  

2020  0,0 Em 

andamento 

7-Promover a busca ativa de crianças e 

adolescentes fora da escola, em parceria 

com órgãos públicos de assistência social, 

saúde e proteção à infância, adolescência 

e juventude, já no primeiro ano de 

vigência do PME, reduzindo em pelo 

menos 5% a falta da frequência escolar.   

2025  0,0 Em 

andamento 

8-Aplicar, aos pais, mediante aviso 

formal, sanções de advertência, no caso 

de sucessivas faltas injustificadas da 

criança à escola. A partir de uma semana 

e comunicar ao Conselho Tutelar da 

Criança e do Adolescente a ausência 

injustificada para que tome as 

2025  0,0 Em 

andamento 
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providências cabíveis.   

9-Combater o analfabetismo, a evasão e a 

repetência, mediante reforço ofertado 

pelo “Mais Educação,” com avaliação 

periódica de desempenho, envolvendo 

docentes, corpo administrativo, discentes 

e familiares, no âmbito dos respectivos 

conselhos escolares e demais conselhos 

de direito, reduzindo em pelo menos 5% a 

distorção idade série, até o final do PME.  

2025  0,0 Em 

andamento 

10-Desenvolver 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 

afrodescendentes, reconhecidas ou não.  

2015  0,0 Não 

iniciada 

11-Disciplinar, no âmbito dos sistemas de 

ensino, a organização flexível do trabalho 

pedagógico, incluindo adequação do 

calendário escolar de acordo com a 

realidade local, a identidade cultural e as 

condições climáticas do município.  

2025  0,0 Em 

andamento 

12-Promover a inter-relação 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, medida adotada já no 

segundo ano de vigência, estendendo-se 

por toda a década.   

2017  0,0 Não 

iniciado 

13-Incentivar a participação dos pais ou 

responsáveis pelo acompanhamento das 

atividades escolares dos filhos por meio 

do estreitamento das relações entre as 

escolas e os núcleos familiares, de modo a 

2025  0,0 Em 

andamento 
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 É possível constatar que há uma evolução nos indicadores 2A e 2B, pois o último 

Censo Populacional do IBGE é de 2010 mostra houve uma evolução em relação a realidade 

na observada nos dados levantados pelo município no ano  de 2017 para produção  deste 

documento  nota-se  de forma evidente  que os dados levantados pelo município  são 

superiores  que os dados levantados pelo censo IBGE 2010 .o que mostra uma crescente 

evolução. O que podemos observar ao analisamos a estratégias proposta pelo município  

para alcançar a meta  proposta  pelo PME  que o munícipio esta fazendo tudo  que pode  

para alcançar a  esta realidade proposta, prova disso é o aumento significativo  de matriculas  

integrar todas as famílias de alunos ao 

ambiente escolar, até o final do PME.  

14-Assegurar a oferta de 100% do ensino 

fundamental, em especial dos anos 

iniciais, para as populações do campo, 

remanescentes de quilombos, nas próprias 

comunidades, respeitados o direito de 

escolha da família em relação à escola 

dos filhos. Até 2016.  

2015  80.00

0,00 

Em 

andamento 

15-Oferecer atividades extracurriculares 

de incentivo aos (às) estudantes e de 

estímulo a habilidades, inclusive 

mediante certames e concursos em níveis 

locais, regionais e nacionais. Meta de no 

mínimo 2 certames por ano, ao iniciar em 

2016, até a vigência do PME.  

2025  10.00

0,00 

Não 

iniciado 

16-Construir, em parceria com o Estado 

do Piauí e a União, duas quadras de 

esporte até os primeiros cinco anos deste 

PME para promover atividades de 

desenvolvimento e estímulo a habilidades 

esportivas nas escolas, interligadas a um 

plano de disseminação do desporto 

educacional e de desenvolvimento 

esportivo, cujas práticas envolvam a 

presença de profissionais capacitados.   

 

2025  800.0

00,00 

Não 

inciado 
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da rede Municipal de ensino principalmente da modalidade de ensino  EJA  no qual o 

município oferta o ensino fundamental I.   

 As metas que ainda não foram iniciadas terão serão implementadas nessa  nova fase  

no terceiro  ano de vigência  do PME  segundo  informações  da SME  e da prefeitura 

Municipal de Aroeiras  do Itaim 

 

6.Ensino Médio 

 

 

META 3 - Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 

(quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa 

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

 

 

INDICADOR 3A 

 

 

 

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

já concluiu a educação básica 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 2015/2025 

DADO 

OFICIAL 
87,5% Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
83,3% Minicenso 2017 

  

  

 

INDICADOR 3B 

 

 

 

Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta o ensino 

médio ou possui educação básica completa 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 2015/2025 
DADO 

OFICIAL 
34,7% Censo Demográfico 2010 – IBGE  
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DADO 

MUNICÍPAL 
74,8% Minicenso 2017 

  

 

 

 

   

ESTRATÉGIAS 
PRAZO 

 

DESCRIÇÃO DA 

ESTRATÉGIA 

PREV. 

ORÇ. 
SITUAÇÃO 

1-Tendo em vista se tratar de um grau de 

ensino sob a responsabilidade da rede 

estadual, cabe ao município apenas a 

disposição para a parceria, nos termos 

possíveis, no caso, inerente à oferta de 

transporte. As demais estratégias ficam a 

cargo do exame do corpo docente e 

administrativo que responde pelo ensino 

médio em Aroeiras, em consonância com 

as metas adotadas para a respectiva rede.  

 

2025  0,0 Em 

Andamento 

2-Tomar ciência da proposta de direitos e 

objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento para os (as) alunos (as) 

do ensino médio, a ser realizada pelo 

MEC, até o final do segundo ano da 

vigência desse PME.   

 

2025  0,0 Em 

Andamento 

3-Pactuar entre as esferas administrativas, 

a implantação dos direitos e objetivos de 

aprendizagem referente aos conteúdos e 

habilidades inerentes ao ensino médio. 

Até o terceiro ano deste PME.  

 

2025  0,0 Em 

Andamento 

4-Desenvolver campanha de matrícula, a 

partir de 2016 e meios de estímulo à 

permanência e à aprendizagem, até o 

quarto ano deste PME, de modo a elevar, 

até o final da década a taxa líquida de 

matrícula em pelo menos mais 5%.  

2025  0,0 Em 

Andamento 
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 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. 

 Ao analisamos os dados dos indicadores 3A podemos perceber que diminuiu o 

número de alunos de 15 a 17  que frequenta ou já concluiu a educação  básica, no entanto  se 

observamos o    3B podemos  ver que  há um aumento significativo no percentual da 

 

 

5-Promover avaliação periódica para 

discutir: não frequência, evasão e 

reprovação, formulando estratégias de 

superação, até o quarto ano da vigência do 

PME. 

2025  0,0 Em 

Andamento 

6-Preparar os alunos para o Exame 

Nacional do Ensino Médio – ENEM, 

através da sintonia entre o currículo e o 

referido exame, promovendo intensivos, 

de modo a atingir pelo menos o ingresso 

de 15% dos estudantes no ensino 

superior, até o final deste PME.  

 

2025  0,0 Em 

Andamento 

7-Incentivar a participação dos alunos em 

cursos de capacitação tecnológica e 

profissional, de maneira que, ao final da 

presente década, pelo menos 50% dos 

mesmos estejam aptos a utilizar as TIC 

para pesquisa e confecção de trabalhos 

escolares.  

 

2025  0,0 Em 

Andamento 

8-Incentivar a capacitação docente nas 

respectivas áreas de atuação, de forma 

continuada. De modo a obter até o final 

da década pelo menos 30% de 

especialistas e 10% de mestres.  

 

2025  0,0 Em 

Andamento 



ESTADO DO PIAUI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CNPJ Nº 07.165.549/0001-85 

RUA ARISTARCO PEREIRA- nº190 

CEP: 64.612-000 

 

 

 

  

população de 15 a 17 anos que frequenta o ensino médio ou possui educação básica 

completa. 

 Podemos observar que os dados do Censo Escolar que apontam para uma estagnação 

das matrículas no Ensino Médio. 

 

7. Educação Especial/Inclusiva 

 

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

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

acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na 

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

multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 

  

 

INDICADOR 4A 

 

 

Percentual da população de 4 a 17 anos de idade com deficiência 

que frequenta a escola 

 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 2015/2025 

DADO 

OFICIAL 
46,2% 

Censo Demográfico 2010 – 

IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
20,5% Minicenso 2017 

  

 

INDICADOR 4B 

 

 

4B-Percentual de matrículas de alunos de 4 a 17 anos de idade com 

deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação que estudam 

em classes comuns da educação básica 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 2015/2025 

DADO 

OFICIAL 
100% Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
100% Minicenso 2017 
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ESTRATÉGIAS 
PRAZO 

 

DESCRIÇÃO DA 

ESTRATÉGIA 

PREV. 

ORÇ. 
SITUAÇÃO 

1-Realizar, em parceria com o CRAS, a 

busca dos alunos com necessidades 

educacionais especiais, de modo a atender 

toda a demanda, até o terceiro ano do 

PME.  

 

2025  0,0 Em 

Andamento 

2-Dotar 100% das escolas de educação 

infantil e fundamental da acessibilidade e 

dos recursos humanos e materiais 

suficientes para atender a demanda, até o 

quarto ano deste PME.  

 

2025  150,0

00,00 

Em 

Andamento 

3-Contabilizar, para fins do repasse do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação - FUNDEB, as 

matrículas dos (as) estudantes da 

educação regular da rede pública que 

recebam atendimento educacional 

especializado complementar e 

suplementar, sem prejuízo do cômputo 

dessas matrículas na educação básica 

regular, e as matrículas efetivadas, 

conforme o censo escolar mais atualizado, 

nos termos da Lei n° 11.494, de 20 de 

junho de 2007;  

 

2025  0,0 Em 

Andamento 

4-Promover, no prazo de vigência deste 

PME, a universalização do atendimento 

escolar à demanda manifesta pelas 

famílias de crianças de 0 (zero) a 3 (três) 

anos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, observado o que dispõe a 

Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

2025  0,0 Em 

Andamento 
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que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional;  

 

5-Implantar, ao longo deste PME, salas de 

recursos multifuncionais e fomentar a 

formação continuada de professores e 

professoras para o atendimento 

educacional especializado nas escolas 

urbanas, do campo, e de comunidades 

remanescentes de quilombos;  

 

 

2025  500.0

00,00 

Não 

inciado 

6-Garantir, até final do PME, 100% de 

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 municipal conforme necessidade 

identificada por meio de avaliação, 

ouvidos a família e o aluno; 

2025  500.0

00,00 

Não 

inciado 

7-Estimular, por toda a duração deste 

PME a criação de serviços de apoio, e 

assessoria, articulados com os demais 

órgãos públicos, integrados por 

profissionais das áreas de saúde, 

assistência social, pedagogia e psicologia, 

para apoiar o trabalho dos (as) professores 

da educação básica com os (as) alunos 

(as) com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação;  

 

2025  0,0 Em 

andamento 

8-Promover, por toda a duração do PME a 

acessibilidade nas instituições públicas, 

para garantir o acesso e a permanência 

2025  0,0 Em 

andamento 
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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.  

 

9-Garantir a oferta de educação bilíngue, 

em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS 

como primeira língua e na modalidade 

escrita da Língua Portuguesa, como 

segunda língua, aos (às) alunos (as) 

surdos e com deficiência auditiva de 0 

(zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e 

classes bilíngues e em escolas inclusivas, 

nos termos do art. 22 do Decreto no 

5.626, de 22 de dezembro de 2005, e dos 

art. 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, até o 

final deste PME.  

 

2025  20.00

0,00 

Não 

iniciado 

10-Garantir 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;  

   

 

2025  0,0 Em 

Andamento 

11-Fortalecer, durante toda a década, o 

acompanhamento e o monitoramento do 

acesso à escola e ao atendimento 

educacional especializado, bem como da 

permanência e do desenvolvimento 

escolar dos (as) alunos (as) com 

deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação beneficiários (as) de 

programas de transferência de renda, 

2025  0,0 Em 

Andamento 
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juntamente com o combate às situações de 

discriminação, preconceito e violência; 

12-Promover durante toda a vigência do 

PME, a articulação entre a educação e as 

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;  

 

2025  0,0 Em 

Andamento 

13-Ampliar as equipes de profissionais do 

atendimento educacional especializado, 

profissionais de apoio ou auxiliares, 

tradutores (as) e intérpretes de Libras, 

guias-intérpretes para surdos-cegos, 

professores de Libras, prioritariamente 

surdos, e professores bilíngues, 

compatibilizando a oferta e a demanda até 

o final do PME.  

 

2025  60.00

0,00 

Não 

iniciado 

14-Aferir a aprendizagem, a partir do 

terceiro ano de vigência do PME, 

conforme os indicadores de qualidade 

estipulados nacionalmente, relacionados 

com o cumprimento desta meta.  

 

2018  0,0 Em 

Andamento 
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8.Alfabetização 

 

 Meta 5 - Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º 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 

 2015/2025 

DADO 

OFICIAL 
42,1% 

Censo Demográfico 2010 – 

IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
57,7 % Minicenso 2017 

  

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 

 2015/2025 

DADO 

OFICIAL 
58,2% 

Censo Demográfico 2010 – 

IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
52,3% Minicenso 2017 

  

 

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 
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 2015/2025 

DADO 

OFICIAL 
83,9% Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
64,5% Minicenso 2017 

  

 

                 

ESTRATÉGIAS 
PRAZO 

 

DESCRIÇÃO DA 

ESTRATÉGIA 

PREV. 

ORÇ. 
SITUAÇÃO 

1-Estruturar os processos pedagógicos de 

alfabetização, nos anos iniciais do ensino 

fundamental, articulando-os com as 

estratégias desenvolvidas na préescola, 

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 até os 8 anos de idade, até o 

terceiro ano deste PME.  

 

2018  0,0 Em 

Andamento 

2-Aferir a alfabetização das crianças, 

criando instrumentos de avaliação e 

monitoramento, implementando medidas 

pedagógicas para alfabetizar todos os 

alunos e alunas até o final do terceiro ano 

do ensino fundamental;  

 

2025  0,0 Em 

Andamento 

3-Adquirir tecnologias educacionais para 

a alfabetização de crianças, assegurada a 

diversidade de métodos e propostas 

pedagógicas.   

 

2025  0,0 Em 

Andamento 

4-Desenvolver a alfabetização de crianças 

do campo, com a produção de materiais 

didáticos específicos, respeitando e 

valorizando sua identidade cultural.  

2025  0,0 Em 

Andamento 
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 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 mais no ciclo de 

alfabetização, para acompanhamento dos alunos de forma integral  currículo diversificado, a 

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

uso de tecnologias educacionais.  

 No entanto pode-se perceber segundo dados  ANA  2014  que o munícipio consegui 

avanços significativos principalmente no que se refere a leitura  o entanto podemos observar 

uma queda significativa  no que se refere a escrita  a  matemática mesmo  com a formação 

em serviço ofertada para professores do ciclo de alfabetização o PNAIC.    

9.Educação Integral 

META 6: Oferecer Educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, 

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

em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender, pelo 

menos, 25% dos alunos da Educação Básica. 

 

5-Promover e estimular a formação inicial 

e continuada de professores (as) para a 

alfabetização de crianças, com o 

conhecimento de novas tecnologias 

educacionais e práticas pedagógicas 

inovadoras;  

 

2025  0,0 Em 

Andamento 

6-Alfabetizar as pessoas com deficiência, 

considerando as suas especificidades, 

inclusive a alfabetização bilíngue de 

pessoas surdas, respeitando o tempo 

próprio de cada sujeito, diante de suas 

especialidades.  

 

2025  0,0 Em 

Andamento 
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INDICADOR 6A 

 

Percentual de alunos da educação básica pública em tempo 

integral 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 2015/2025 

DADO 

OFICIAL 
4,3% 

Censo Demográfico 2010 – 

IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
43,2% Minicenso 2017 

  

 

 

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 

 2015/2025 

DADO 

OFICIAL 
20% 

Censo Demográfico 2010 – 

IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
28,6% Minicenso 2017 

  

 

ESTRATÉGIAS 
PRAZO 

 

DESCRIÇÃO DA 

ESTRATÉGIA 

PREV. 

ORÇ. 
SITUAÇÃO 

1-Ampliar em mais 25% a oferta de 

ensino infantil e fundamental público, 

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, até o final deste 

2025  0,0 Em 

Andamento 
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PME.  

 

2-Ampliar a oferta de educação 

integral, por meio do “Mais Educação” 

em mais duas escolas, o que equivale a 

50% do total de estabelecimentos 

municipais.  

3-Cumprindo assim a 6° meta.  

 

2025  0,0 Em 

Andamento 

3-Buscar, junto à união através do 

programa nacional de ampliação e 

reestruturação das escolas públicas, a 

instalação de duas quadras 

poliesportivas, colocando-as em 

condições de funcionamento até o 

quinto ano deste PME.  

 

2025  0,0 Em 

Andamento 

4-Investir 15% dos recursos destinados 

à educação no município para a 

instalação, em parceria com a união, de 

laboratórios, inclusive de informática, 

espaços para atividades culturais, 

bibliotecas, auditórios, cozinhas, 

refeitórios, banheiros e outros 

equipamentos, bem como da produção 

de material didático e da formação de 

recursos humanos para a educação em 

tempo integral.  

 

2025  0,0 Não  

Iniciada 

5-Articular a escola com os diferentes 

espaços educativos, culturais e 

esportivos existentes no município 

durante toda a vigência do PME.  

 

2025  0,0 Em 

Andamento 

6-Oferecer transporte, alimentação, 

segurança e monitorias como medidas 

para otimizar o tempo de permanência 

2025  0,0 Em 

Andamento 
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 Apesar dos dados apresentados serem favoráveis, a realidade que se apresenta não 

condiz com os números colhidos do Censo Escolar. No Ensino Fundamental considera-se 

turno integral as oficinas do Projeto Mais Educação, onde os alunos interessados freqüentam 

somente algumas oficinas no contra turno o que está muito distante da concepção e função 

do Turno Integral.  

 Cabe ressaltar que as duas escolas comtempladas com programa novo Mais 

Educação Turno Integral e o turno integral. No entanto são escolas normais da Rede 

Municipal de Ensino.  

 Que se evidencie aqui que 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 e o munícipio não dispõe de recurso financeiro  que possa 

custear escolas de tempo integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dos alunos na escola, direcionando a 

expansão da jornada para o efetivo 

trabalho escolar, combinado com 

atividades recreativas, esportivas e 

culturais, dentro das especificidades 

identitárias da população beneficiada e 

com calendário pré-ordenado.  

 



ESTADO DO PIAUI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CNPJ Nº 07.165.549/0001-85 

RUA ARISTARCO PEREIRA- nº190 

CEP: 64.612-000 

 

 

 

  

10.Aprendizado Adequado na Idade Certa 

META 7: Fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e modalidades, com 

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

nacionais para o Ideb: 6,0 nos anos iniciais do ensino fundamental; 5,5 nos anos finais do 

ensino fundamental; 5,2 no ensino médio. 

 

 

INDICADOR 7A 

 
Média do Ideb nos anos iniciais do ensino fundamental 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 2015/2025 

DADO 

OFICIAL 
Não 

quantificado 
Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
Não 

quantificado 
Minicenso 2017 

  

 

 

INDICADOR 7B 

 
Média do Ideb nos anos finais do ensino fundamental 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

  2015/2025 

DADO 

OFICIAL 
Não 

quantificado 
Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
Não 

quantificado 
Minicenso 2017 

  

  
 

INDICADOR 7C 

 
Média do Ideb no ensino médio. 
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META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 2015/2025 

DADO 

OFICIAL 
Não 

quantificado 
Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
Não 

quantificado 
Minicenso 2017 

  

O MUNICIPIO DE AROEIRAS DO ITAIM NÃO TEM NOTA IDEB QUATIFICADO NO 

PERIODO 2015,2017. 

ESTRATÉGIAS 
PRAZO 

 

DESCRIÇÃO DA 

ESTRATÉGIA 

PREV. 

ORÇ. 
SITUAÇÃO 

1-Trabalhar no curso deste PME, as 

diretrizes pedagógicas para a educação 

básica e a base nacional comum dos 

currículos, com direitos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento dos 

alunos (as) para cada ano do ensino 

fundamental e médio, respeitados a 

diversidade regional, estadual e local;  

 

 

2025 

 0,0 Em 

Andamento  

2-Instalar dois laboratórios de informática 

nas duas maiores escolas da rede 

municipal, até o terceiro ano de vigência 

deste PME.  

 

2025  80.00

0,00 

Não 

Iniciado 

3-Assegurar que, no nono ano de vigência 

deste PME, pelo menos 70% (setenta por 

cento) dos (as) alunos (as) do ensino 

fundamental e do ensino médio tenham 

alcançado nível suficiente de aprendizado 

em relação aos direitos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento de seu 

ano de estudo, e 50% (cinquenta por 

cento), pelo menos, o nível desejável;  

 

2025 

 0,0 Em 

Andamento  
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4-Socializar com a comunidade escolar, 

especialmente os professores, os critérios 

de avaliação da rede através da aplicação 

da Prova Brasil, expondo a colocação do 

município no IDEB e observando metas 

municipais, quais sejam: para 2015, o 

município tem meta do IDEB de 4,3 a 

atingir; em 2017: - 4,6 e 2019: 4,9 e 2021: 

5,2 a superar.  

 

 

2025 

 0,0 Em 

Andamento  

5-Avaliar as 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, até 

o final deste PME.  

 

 

2025 

 0,0 Em 

Andamento  

6-Executar ações, dando cumprimento às 

metas de qualidade estabelecidas para a 

educação básica pública e às estratégias 

de apoio técnico e financeiro voltadas à 

melhoria da gestão educacional, à 

formação de professores, 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;  

 

 

2025 

 0,0 Em 

Andamento  

7-Desenvolver indicadores específicos de 

avaliação da qualidade da educação 

especial, bem como da qualidade da 

educação bilíngue para surdos;  

 

 

2025 

 0,0 Não 

Iniciado  
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 A responsabilidade para o cumprimento dessa meta é compartilhada entre a Rede 

Estadual e Municipal. Mas nada que podemos nada podemos constatar, uma vez que o 

munícipio não dispõe de dados do IDEB para comparamos em relação a meta que nos foi 

proposta .  

 O que é fato é que o munícipio esta implementando ações para cumpri as metas 

proposta no PME é fato também que o munícipio já avançou em varias metas. 

 

11.Escolaridade Média 

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

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

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

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

(IBGE). 

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 

 2015/2025 

DADO 

OFICIAL 
Não há dado 

oficial. 
Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
4,17 Anos Minicenso 2017 

  

8-Divulgar bienalmente dentro da rede 

municipal os resultados pedagógicos dos 

indicadores do sistema nacional de 

avaliação da educação básica e do IDEB, 

relativos às escolas, às redes públicas de 

educação básica, promovendo estudo 

comparativo de dados, estratégias e 

resultados.   

 

 

2025 

 0,0 Não 

Iniciado  
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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 

 2015/2025 

DADO 

OFICIAL 
Não há dado 

oficial. 
Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
5,2  anos                                                                     Minicenso 2017 

  

 

 

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 

 2015/2025 

DADO 

OFICIAL 
Não há dado 

oficial. 
Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
    2,29 Anos Minicenso 2017 

  

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 

 2015/2025 

DADO 

OFICIAL 
Não há dado 

oficial. 
Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
1.09 Anos Minicenso 2017 

  

INDICADOR 8E 

 

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

escolaridade. 
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META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 2015/2025 

DADO 

OFICIAL 
84,4% Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
80,7% Minicenso 2017 

  

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 

 2015/2025 

DADO 

OFICIAL 
84,0% Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
80,7% Minicenso 2017 

  

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 

 2015/2025 

DADO 

OFICIAL 
90,7% Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
81,5% Minicenso 2017 

  

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 

 2015/2025 

DADO 

OFICIAL 
87,0% Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
61,7% Minicenso 2017 
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ESTRATÉGIAS 
PRAZO 

 

DESCRIÇÃO DA 

ESTRATÉGIA 

PREV. 

ORÇ. 
SITUAÇÃO 

1-Identificar no primeiro ano de vigência 

deste PME, a demanda por educação nas 

comunidades remanescentes de quilombo, 

existentes em Aroeiras, porém não 

reconhecidas como tal.  

 

 

 

2016  0,0 Em 

Andamento 

2-Corrigir o fluxo, e realizar 

acompanhamento pedagógico 

individualizado priorizando estudantes 

com rendimento escolar defasado, 

considerando as especificidades dos 

segmentos populacionais mais carentes, 

buscando a equidade educacional entre 

negros e não negros, bem como, entre 

urbanos e rurais, homens e mulheres. 

Durante todo o PME. 

2025  0,0 Em 

Andamento 

3-Investir, nos termos legais até 5%, da 

receita municipal da educação básica em 

educação de jovens e adultos para resgate 

dos segmentos populacionais que estejam 

fora da escola e com defasagem idade-

série, garantindo a continuidade da 

escolarização, após a alfabetização inicial. 

Até o final do PME.  

 

2025  0,0 Em 

Andamento 

4-Promover, em parceria com as áreas de 

saúde e assistência social, o 

acompanhamento e o monitoramento do 

acesso à escola, especificamente para os 

segmentos populacionais carentes e não 

alfabetizados, sobremaneira, negros e 

2025  0,0 Em 

Andamento 
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 Não é possível constatar se houve evolução nos indicadores 8A Escolaridade média 

da população de 18 a 29 anos de idade, 8B Escolaridade média da população de 18 a 29 anos 

residente na área rural, 8C Escolaridade média da população de 18 a 29 anos pertencente aos 

25% mais pobres (renda domiciliar per capita)e 8D Razão entre a escolaridade média de 

negros e não negros na faixa etária de 18 a 29 anos. Uma vez que não há dados do censo 

IBGE para realizar uma comparação dos indicadores alcançados na pesquisa censitária 

municipal.  

  Mais se observamos atentamente dos  demais indicadores  fica bem claro que 

Percentual da População de 18 e 29 anos com menos de 12 anos de escolaridade. Diminuiu 

significativamente em todas as classes ou seja  a população votou a estudar e esta 

aumentando sua escolaridade. 

 

pardos.  

 

5-Identificar motivos de absenteísmo e 

buscar colaboração com a União e o 

Estado do Piauí, para a garantia de 

frequência e apoio à aprendizagem, de 

maneira a estimular a ampliação do 

atendimento desses (as) estudantes na rede 

pública regular de ensino; 

2025  0,0 Em 

Andamento 

6-Promover busca ativa de jovens fora da 

escola pertencentes aos segmentos 

populacionais considerados, em parceria 

com as áreas de assistência social, saúde e 

proteção à juventude, de modo que ao 

final deste PME, Aroeiras tenha elevado a 

escolaridade média da população de 18 a 

29 anos, cujo patamar deva alcançar no 

mínimo 12 anos de estudo no último ano, 

dos 25% mais pobres, e igualar a 

escolaridade média entre negros e não 

negros.  

 

2025  0,0 Em 

Andamento 
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META 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 

2015 e, até o final da vigência do PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% 

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 

 2015/2025 

DADO 

OFICIAL 
63,3% Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
46,0% Minicenso 2017 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR 9B 

 

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

idade 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 2015/2025 

DADO 

OFICIAL 
68,6% Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
36% Minicenso 2017 

  

 

ESTRATÉGIAS 
PRAZO 

 

DESCRIÇÃO DA 

ESTRATÉGIA 

PREV. 

ORÇ. 
SITUAÇÃO 

1-Assegurar a oferta gratuita da educação 

de jovens e adultos a todos os que não 

tiveram acesso à educação básica na idade 

própria, até o quarto ano deste PME.  

 

2025  0,0 Em 

Andamento  

2-Realizar diagnóstico dos jovens e 

adultos com ensino fundamental e médio 

incompletos, para identificar a demanda 

2025  0,0 Em 

Andamento  
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ativa por vagas na educação de jovens e 

adultos. A partir de 2016.  

 

3-Implementar ações de alfabetização de 

jovens e adultos com garantia de 

continuidade da escolarização básica. 

Durante este PME 

2025  0,0 Em 

Andamento  

4-Buscar junto à União, benefício 

adicional no programa nacional de 

transferência de renda para jovens e 

adultos que frequentarem cursos de 

alfabetização. No segundo ano deste PME  

 

2025  0,0 Não Iniciado  

5-Realizar chamadas públicas regulares 

para educação de jovens e adultos, 

promovendo-se busca ativa do alunado 

nesta faixa. A cada ano do PME.  

 

2025  0,0 Em 

Andamento  

6-Aferir o grau de alfabetização de jovens 

e adultos com mais de 15 (quinze) anos 

de idade, a cada ano letivo.  

 

2025  0,0 Em 

Andamento  

7-Assegurar, em parceria com a União, ao 

estudante da educação de jovens e adultos 

por meio de programas suplementares de 

transporte, alimentação e saúde, inclusive 

atendimento oftalmológico e fornecimento 

gratuito de óculos, em articulação com a 

área da saúde, a começar no segundo ano 

deste PME. 

2025  0,0 Em 

Andamento  

8-Implementar programas de capacitação 

tecnológica da população jovem e adulta, 

direcionados para os segmentos com 

baixos níveis de escolarização formal e 

para os (as) alunos (as) com deficiência, 

articulando os sistemas de ensino. No 

máximo até o quinto ano deste PME, de 

modo a reduzir o analfabetismo funcional.  

 

2025  0,0 Não Iniciado  

9-Considerar, nas políticas públicas de 

jovens e adultos, as necessidades dos 

idosos, com vistas à promoção de 

2025  0,0 Em 

Andamento  
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É possível constatar uma evolução no que se refere aos 9A e 9B, pois apesar de ter havido 

uma regressão na taxa de alfabetização ouve uma grande avanço na diminuição do 

analfabetismo funcional.  

E os dados do Censo Escolar que mostram que as matrículas na EJA do Ensino Fundamental 

da Rede Municipal praticamente triplicaram ao comparados com 2105 passado  de 90 alunos 

pra 301 alunos em  2017. 

 

 

 

 

 

12.EJA Integrada à Educação Profissional 

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

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

OBS.: NÃO HÁ EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA REDE MUNICIPAL.  

INDICADOR 10 

 

 

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 

 2015/2025 

DADO 

OFICIAL 
00,00% Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Minicenso 2017 

  

 O munícipio de Aroeiras do Itaim não tem condições financeiras, nem recursos e 

físicos para ofertar EJA integrado a educação profissional. E não há até o presente momento, 

políticas de erradicação do analfabetismo, 

ao acesso a tecnologias educacionais e 

atividades recreativas, culturais e 

esportivas. Até o final do PME.  
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a nível Federal e Estadual, ações que possibilite a execução da meta. Serão necessárias 

articulações que visem o cumprimento desta meta. 

 

13.Educação Profissional 

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

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

OBS.: NÃO HÁ EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA REDE ESTADUAL DE ESINO  

DO  MUNICIPIO  DE AROEIRAS DO ITAIM.  

 

 

INDICADOR 11A 

 
Número absoluto de matrículas em EPT de nível médio 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 2015/2025 

DADO 

OFICIAL 
00,00% Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Minicenso 2017 

  

 

 

 

 

 

INDICADOR 11B 

 

Número absoluto de matrículas em EPT de nível médio na rede 

pública. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 2015/2025 

DADO 

OFICIAL 
00,00% Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Minicenso 2017 
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Esta modalidade de ensino é incumbência da rede estadual de ensino,  não há até o presente 

momento, a nível Estadual, Educação Profissional Técnica de nível médio, apesar do 

munícipio já ter solicitado junto a esfera estadual a oferta dessa modalidade de ensino.  . 

Serão necessárias articulações que visem o cumprimento desta meta. 

 

 

14.Educação Superior                                 

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

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

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

 

 

INDICADOR 12A 

 
Taxa bruta de matrículas na graduação (TBM) 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 2015/2025 

DADO 

OFICIAL 
00,00% Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Minicenso 2017 

  

 

 

 

INDICADOR 12B 

 
Taxa líquida de escolarização na graduação (TLE) 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 2015/2025 

DADO 

OFICIAL 
00,00% Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Minicenso 2017 
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 O ensino superior não é da alçada da rede municipal. A capacitação docente é 

realizada em convênio com a UFPI, campus de Picos e com o Campus da UESPI. 

 O  munícipio de  aroeiras do Itaim- Piauí trabalha  em cooperação com pra ajudar a  

cumpri esta meta incentivando  os servidores  municipais a se qualificarem através  de seu 

plano de cargos e carreira com incentivos  financeiros e coma liberação integral dos 

funcionários   para  fazer cursos de mestrado e doutorado. 

15.Titulação de Professores da Educação Superior 

 

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

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

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

 

INDICADOR 13A 

 

Percentual de docentes com mestrado ou doutorado na educação 

superior 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 2015/2025 

DADO 

OFICIAL 
00,00% Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Minicenso 2017 

  

 

 

INDICADOR 13B 

 
Percentual de docentes com doutorado na educação superior 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 2015/2025 

DADO 

OFICIAL 
00,00% Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Minicenso 2017 

  

 O ensino superior não é da alçada da rede municipal. A capacitação docente é 

realizada em convênio com a UFPI, campus de Picos e com o Campus da UESPI. 
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 O  munícipio de  aroeiras do Itaim- Piauí trabalha  em cooperação com pra ajudar a  a 

cumpri esta meta incentivando  os servidores  municipais a se qualificarem através  de seu 

plano de cargos e carreira com incentivos  financeiros e coma liberação integral dos 

funcionários   para  fazer cursos de mestrado e doutorado. 

 

16.Pós-Graduação                     

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

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

 

INDICADOR 14A 

 
Número de títulos de mestrado concedidos por ano. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 2015/2025 

DADO 

OFICIAL 
00,00% Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Minicenso 2017 

  

 

 

 

 

 

INDICADOR 14B 

 
Número de títulos de doutorado concedidos por ano. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 2015/2025 

DADO 

OFICIAL 
00,00% Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
00,00% Minicenso 2017 

  

 O ensino superior não é da alçada da rede municipal. A capacitação docente é 

realizada em convênio com a UFPI, campus de Picos e com o Campus da UESPI. 
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 O munícipio de  aroeiras do Itaim- Piauí trabalha  em cooperação com pra ajudar a  

cumpri esta meta incentivando  os servidores  municipais a se qualificarem através  de seu 

plano de cargos e carreira com incentivos  financeiros e coma liberação integral dos 

funcionários   para  fazer cursos de mestrado e doutorado. 

 

17.Formação de Professores                    

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

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

formação e valorização dos profissionais da Educação, assegurando que todos os professores 

e as professoras da Educação Básica possuam formação específica de nível superior, obtida 

em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 

 

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 

 2015/2025 

DADO 

OFICIAL 
58,5% Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
90,% Minicenso 2017 

  

ESTRATÉGIAS 
PRAZO 

 

DESCRIÇÃO DA 

ESTRATÉGIA 

PREV. 

ORÇ. 
SITUAÇÃO 

1-Formar, em nível de pós-graduação, 

mais 30% dos professores da educação 

básica, até o último ano de vigência deste 

PME, de modo a assegurar que pelo 

menos 50% tenham a este tempo, cursos 

de pós-graduação.  

 

2025  0,0 Em  

Andamento  

2-Garantir a todos (as) os (as) 

profissionais da educação básica 

formação continuada em sua área de 

atuação, considerando as necessidades, 

2025  0,0 Em  

Andamento  
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  O munícipio esta buscando garantir, em regime de colaboração entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência do 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, assegurando que todos 

os professores da Educação Básica possuam formação específica de nível superior, obtida 

em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 

 Fica evidente que estamos bem próximos de cumpri a meta, pois já temos 90% de 

professores graduados e vamos continuar investindo na formação de professores e 

incentivando cada vez mais melhorando e aprimorando o plano de cargos e carreiras. 

 

 

 

 

18.Formação Continuada e Pós-Graduação de Professores  

META 16: Formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da Educação Básica, até 

o último ano de vigência d0 PME, e garantir a todos os profissionais da Educação Básica 

formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e 

contextualizações dos sistemas de ensino. 

INDICADOR 16 

 
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 

 2015/2025 
DADO 

OFICIAL 
18,4% Censo Demográfico 2010 – IBGE  

demandas e contextualização do sistema 

de ensino.  

 

3-Buscar parcerias junto às IES públicas 

para assegurar a oferta de cursos, em 

tempo e local compatíveis com a 

demanda e as necessidades da rede.  

 

2025  0,0 Em 

Andamento  
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DADO 

MUNICÍPAL 
81,0% Minicenso 2017 

  

 

 

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

sensu ou stricto sensu já foi atingida em nosso município. 

19.Valorização do Professor 

META 17: Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas da Educação Básica, 

a fim de equiparar o rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade 

equivalente, até o final do sexto ano da vigência do PME. 

ESTRATÉGIAS 
PRAZO 

 

DESCRIÇÃO DA 

ESTRATÉGIA 

PREV. 

ORÇ. 
SITUAÇÃO 

1-Formar, em nível de pós-graduação, 

mais 30% dos professores da educação 

básica, até o último ano de vigência deste 

PME, de modo a assegurar que pelo 

menos 50% tenham a este tempo, cursos 

de pós-graduação.  

 

 

2025  0,0 Em  

Andamento  

2-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 

de ensino.  

 

2025  0,0 Em  

Andamento  

3-Buscar parcerias junto às IES públicas 

para assegurar a oferta de cursos, em 

tempo e local compatíveis com a 

demanda e as necessidades da rede.  

 

2025  0,0 Em  

Andamento  
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INDICADOR 

17 

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 

 2015/2025 

DADO 

OFICIAL 
87,0% Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
Não  

quantificado 
Minicenso 2017 

  

 A avaliação dessa meta é muito vaga, pois os valores dos salários dos professores são 

variados mesmo na área pública, onde o Piso Salarial Profissional deveria ser a referência, 

mas esse, na maioria dos casos, não é considerado. Mais variado ainda é o salário de não 

professores, com escolaridade equivalente, pois recebem de acordo com o cargo que ocupam 

o que gera uma grande diferença salarial. 

 

20.Meta sobre o Plano de Carreira Docente 

META 18: Assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de carreira para os 

profissionais da Educação Básica e Superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o 

plano de carreira dos profissionais da Educação Básica pública, tomar como referência o 

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

206 da Constituição Federal. 

 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 2015/2025 

DADO 

OFICIAL 
Não 

quantificado 
Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
Não 

quantificado 
Minicenso 2017 
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O Município de Nova Prata possui Plano de Carreira para os membros do Magistério 

Público. A última adequação do mesmo aconteceu em 2013.  Não há previsão, para 

atualização  mais esta bem próximo  de ser atualizado por o munícipio aderiu a rede 

(PCR) Rede de Assistência Técnica para Elaboração ou Adequação dos Planos de Carreira e 

Remuneração  na qual  foi criado uma comissão para estudo  e reestruturação do Plano de 

Carreira. Esta será responsável pelos estudos, discussões e proposições das alterações 

do mesmo.  

O Plano de Carreira tem Piso Salarial Nacional Profissional como referência. Os 

últimos reajustes concedidos aos professores não acompanharam a evolução do Piso 

Salarial Profissional Nacional. 

 

21.Meta sobre a Gestão Democrática 

META 19: Assegurar condições, no prazo de dois anos, para a efetivação da gestão 

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

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

apoio técnico da União para tanto. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 2015/205 

DADO 

OFICIAL 
Não quantificado Censo Demográfico 2010 – IBGE  

DADO 

MUNICÍPAL 
Não quantificado Minicenso 2017 

  

 A gestão democrática tem-se feito um pilar de qualificação da cidadania. Em 

Aroeiras do Itaim, tem-se empenhado esforços no sentido de manter ativos os conselhos: 

Conselho de Controle do FUNDEB, Conselhos Escolares, Conselho de Alimentação 

Escolar, Conselho de Transporte Escolar, com especial atenção para a paridade, 

assegurando a participação de professores, alunos, funcionários e pais, no intuito de 

assegurar a mais legítima forma de eleição de diretor.  

 Ressalte-se que só existe eleição nas escolas com mais de 50 alunos e há criterios 

para candidatar-se tem que ser servidor Municipal efetivo, ser lotado na escola e pelos 

menos dois anos, tem que ser formado em pedagogia. A inscrições passam pela comissão 
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eleitoral que fiscaliza as eleições na qual participam todos os membros da comunidade 

escolar 

 

 

 

 

 

22.Meta sobre o Financiamento da Educação 

META 20: Ampliar o investimento governamental em Educação pública de forma a atingir, 

no mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do País no quinto ano de 

vigência do PNE e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio. 

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 

  

ESTRATÉGIAS 
PRAZO 

 

DESCRIÇÃO DA 

ESTRATÉGIA 

PREV. 

ORÇ. 
SITUAÇÃO 

-Realizar, até o segundo ano de vigência 

deste PME, eleição direta para gestores 

escolares, abarcando todas as escolas da 

rede municipal.  

 

2025  0,0 Cumprida   

2-Criar política específica para 

capacitação e valorização de gestores 

escolares. Até o segundo ano de vigência 

do PME.  

 

2025  0,0 Em  

Andamento  

3-Capacitar conselheiros e gestores para o 

exercício da gestão democrática, visando à 

legalidade, a impessoalidade, a 

moralidade, a publicidade e a eficiência. 

Durante todo o PME 

2025  0,0 Em  

Andamento  
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 Essa meta importante e indispensável meta que garante parte do cumprimento de 

todas as demais, não há como ser executada, pois com 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 realidade de Aroeiras do Itaim, os investimentos em educação nos últimos anos, 

sempre ultrapassam o previsto em lei (25%). Mesmo assim, muitas das demandas da 

educação não foram supridas, pois grande parte desses valores são utilizados para a folha de 

pagamento com pessoal. 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. 

 

23.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Diante das metas aqui apresentadas e avaliadas através de dados e constatações via 

fontes fidedignas, é possível apontar algumas análises necessárias para este registro.  

ESTRATÉGIAS 
PRAZO 

 

DESCRIÇÃO DA 

ESTRATÉGIA 

PREV. 

ORÇ. 
SITUAÇÃO 

Discutir, por via representativa, o Custo 

Aluno Qualidade - CAQ como parâmetro para 

o financiamento da educação de todas as 

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 
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 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 politicas, sociais, 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 da maioria das 

metas, pois as metas  que exigem recursos o município de Aroeiras do Itaim depende dos  

recursos de transferência  direta da união.   

 

                                                        ANEXO 

 


