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Apresentação: 
 A educação é um processo essencial para o desenvolvimento da consciência dos 

cidadãos e sob esse prisma, é responsável pela verdadeira inclusão do indivíduo na 
sociedade, uma vez que cidadãos conscientes de seus direitos e deveres serão 

colaboradores e articuladores de mudanças. 

 O Plano Municipal de Educação – PME do Município de Pavussu - PI representa um 

conjunto de esforços almejados por gestores públicos, educadores e sociedade civil 

organizada para que a educação em âmbito do município possa melhorar significativamente 

nos próximos dez anos, de modo a assegurar que crianças, adolescentes, jovens, adultos e 
idosos possam acessar a educação escolar que lhes possibilite uma formação cidadã que 

desenvolva competências para intervir frente às principais demandas e problemáticas que 

envolvem a sociedade nos âmbitos: social, econômico, político, ambiental e formação 

profissional. 

 O PME constitui-se a partir das sanções do Plano Nacional de Educação – PNE, 

sancionado pela Presidência da República dia 25 de junho de 2014 por meio da Lei 
13.005/2014 que define as metas e estabelece estratégias à educação nacional para o 

próximo decênio, estruturado em 12 artigos e 20 metas. 

 A definição das metas do PNE e PME atende as determinações da Constituição da 

República Brasileira (1988), Artigo 214, ao destacar que os planos de educação se tornem 

leis com caráter autônomas orientando, entre outros aspectos que estabeleçam metas e 

ações para: erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria 
da qualidade do ensino, formação para o trabalho e promoção da formação humanística, 

cientifica e tecnológica. É válido salientar que estas diretrizes foram reforçadas pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB – 9394/96). 

 As metas e diretrizes do Plano Municipal de Educação foram elaboradas 
considerando as orientações legais da legislação vigente (Constituição de 1988, LDB 
9394/96, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Orgânica do Município de Pavussu – 
PI, entre outros) nos Marcos Orientadores para a construção do PME disponibilizados pelo 

Ministério da Educação. 

 Partindo destes esclarecimentos introdutórios, destacamos que o Plano Municipal de 
Educação do Município de Pavussu – PI traz em seu bojo o diagnóstico da realidade 

educacional municipal em todos os níveis e modalidades realizado por meio de pesquisa em 

dados oficiais e também pela escuta ativa de diferentes membros da comunidade escolar e 
local, alem disso a Secretaria Municipal de Educação realizou um seminário sobre o 

Plano Municipal de Educação e um amplo debate com os educadores, onde foi 

apresentado o Documento Base do PME. 

 A sua elaboração contou com a liderança da Secretaria Municipal de Educação, 

envolvendo os atores do Sistema Municipal de Educação, Rede Estadual de Educação, 

Sociedade Civil Organizada por meio de uma articulação de pessoas, entidades e 

instituições que direta ou indiretamente são responsáveis pela educação do município de 
Pavussu – PI, ou seja, trata-se de um documento construído de forma democrática e 

participativa envolvendo o poder público e a sociedade civil organizada que representados 

por meio de uma Comissão Organizadora elaboraram o documento Base do Plano 
Municipal de Educação (PME), instituído por meio da Portaria Nº 072/2014 
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1. Caracterização Geral Do Município De Pavussu – PI 

 

1.1. Histórico 

ORIGEM E HISTÓRIA 

A origem do município remota ao ano de 1887 e o nome Pavussu, segundo seus 

moradores mais antigos foi atribuído pelos primeiros moradores da localidade provenientes 

do Estado da Bahia e tem ligação com a origem indígena da região. 

Pavussu é vocábulo indígena que significa "lagoa grande", lagoão. Do tupi ypaba: 

lago, lagoa, água represada; e ussu: grande. 

 

Formação Administrativa 

 

Elevado à categoria de município e distrito com a denominação de Pavussu, pelo 

artigo 35, inciso II, do ato das disposições constitucionais transitórias, da Constituição 

Estadual de 05-10-1989, com topônimo, área territorial e limites estabelecidos pela Lei 

Estadual nº 4680, de 26-01-1994, desmembrado de Rio Grande do Piauí. 

Sede no atual distrito de Pavussu (ex-povoado Pavussu). 

Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1997. 

Em divisão territorial datada de 2001, o município é constituído do distrito sede. 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. 
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1.2. Situação Geográfica 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área 

1484,57 km² 

IDHM 2010 

0,526 

Faixa do IDHM 

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

População (Censo 2010) 

3.663 hab 

Densidade demográfica 

2,47 hab/km² 

Ano de instalação 

1997 

Microrregião 

Floriano 

Mesorregião 

Sudoeste Piauiense 

 

 

 

 

Pavussu faz parte do estado do Piauí. Encontra-se a uma latitude 07º57′57" sul e a uma 

longitude 43º13′21" oeste, estando a uma altitude de 300 metros. A população avaliada em 

2010 era de 3 663 habitantes. Possui uma área de 1.484,57 km². 
 

 

 

 

 

 

http://www.cidadesdomeubrasil.com.br/PI/pavussu
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1.3. Aspectos demográficos 

 

População 

População Total por Gênero, Rural/Urbana – Pavussu - PI 

População 
População 

(1991) 
% do total 

(1991) 
População ( 

2000) 
% do total 

(2000) 
População 

(2010) 
% do total 

(2010) 

População total 4.294 100,0 3.616 100,0 3.663 100,0 

População residente 
masculina 

 
2.264 

 
52,72 

 
1.956 

 
54,09 

 
1.950 

 
53,24 

 

População residente 
feminina 

 
2.030 

 
47,28 

 
1.661 

 
45,93 

 
1.713 

 
46,76 

População urbana  0,00 1.634 45,19 1.793 48,95 

População rural 4.294 100,0 1.982 54,81 1.870 51,05 

Taxa de 
Urbanização 

- 0,00 - 45,19 - 48,95 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

A população do município reduziu, entre os Censos Demográficos de 2000 e 2010, à 

taxa de -0,81% ao ano, passando de 3.973 para 3.663 habitantes. Essa taxa inferior àquela 

registrada no Estado, que ficou em 0,94% ao ano e inferior à cifra de 1,08% ao ano da 

Região Nordeste. 

A taxa de urbanização apresentou alteração no mesmo período. A população urbana 

em 2000 representava 45,19% e em 2010 passou a representar 48,95% do total. 

Estrutura Etária da População – Pavussu – PI 

 
Estrutura Etária 

População 
(1991) 

% do total 
(1991) 

População ( 
2000) 

% do total 
(2000) 

População 
(2010) 

% do total 
(2010) 

Menos de 15 anos 1.901 44,27 1.273 35,20 964 26,32 

 
14 a 64 anos 

 
2.190 

 
51,00 

 
2.115 

 
58,49 

 
2.353 

 
64,24 

 

População de anos 65 
ou mais 
 

 
203 

 
4,73 

 
228 

 
6,31 

 
3,46 

 
9,45 

Razão de dependência 96,5 - 70,97 - 55,67 - 

Índice de 
envelhecimento 

4,73 - 6,31 - 9,45 - 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 Entre 2000 e 2010, a razão de dependência do município passou de 70,97% para 

55,67% e a taxa de envelhecimento evoluiu de 6,31% para 9,95%. Entre 1991 e 2000, a 

razão de dependência foi de 96,5% para 70,97%, enquanto a taxa de envelhecimento 

evoluiu de 4,73% para 6,31%. 

1.4. Aspectos socioeconômicos 
IDHM e componentes 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,073 0,138 0,379 

         % de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 3,56 4,78 23,40 

         % de 5 a 6 anos frequentando a escola 33,13 70,77 87,51 

         % de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental 4,91 21,63 65,18 

         % de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 2,10 1,76 35,19 

         % de 18 a 20 anos com ensino médio completo 1,86 - 4,92 

IDHM Longevidade 0,583 0,618 0,748 
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Esperança de vida ao nascer (em anos) 59,98 62,09 69,85 

IDHM Renda 0,417 0,433 0,512 

Renda per capita (em R$) 107,49 118,48 193,61 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 A proporção de jovens com mais de 18 anos com Ensino Fundamental completo 

evoluiu de 4,78% para 23,40% no período de 2000 a 2010 e 3,56% para 4,78% no período 

de 1991 à 2000. E a proporção entre 18 e 20 anos com Ensino Médio completo evoluiu 

0,00% para 4,92% no período de 2000 à 2010. 

 No período de 2000 a 2010, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola evoluiu 

de 70,77% para 87,51 e no período de 1991 a 2000 de 33,13% para 70,77%. A proporção 

de crianças de 11 a 13 anos freqüentando os anos finais do Ensino Fundamental entre 2000 

a 2010 evoluiu de 21,63% para 65,18% e no período de 1991 a 2000 entre 4,91% e 21,63%. 

 No período de 2000 a 2010, a proporção de jovens entre 15 e 17 anos com Ensino 

Fundamental completo evoluiu de 1,76% para 35,19% e no período de 1991 a 2000 

decresceu de 2,10% para 1,76%. 

 No município a esperança de vida ao nascer cresceu 7,76% anos na última década, 

passando de 62,09% anos em 2000 para 69,85% anos em 2010. Em 1991 era de 59,98% 

anos. No Brasil a esperança de vida ao nascer é de 73,9% anos em 2010 e 68,6% anos em 

2000 e 64,7% anos em 1991. 

 A renda per capita média do município cresceu 75,13% nas últimas décadas, 

passando de 118,48% em 2000 para 193,61% em 2010. Em 1991 era de 107,49% 

 

Evolução do IDH-M Pavussu - PI 

 
Municípios 

IDH-M 

 
Evoluçã
o (1991 
a 2010) 

Renda 

 
Evoluçã
o (1991 
a 2010) 

Longevidade 

 
Evoluçã
o (1991 
a 2010) 

Educação 

 
Evoluçã
o (1991 
a 2010) 

2
0
1
0

 

2
0
0
0

 

1
9
9
1

 

2
0
1
0

 

2
0
0
0

 

1
9
9
1

 

2
0
1
0

 

2
0
0
0

 

1
9
9
1

 

2
0
1
0

 

2
0
0
0

 

1
9
9
1

 

Floriano 

0
.7

0
0

 

0
.5

5
8

 

0
.4

3
6

 

0
.2

6
4

 

0
.6

7
6

 

0
.6

0
1

 

0
.5

5
1

 

0
.1

2
5

 

0
.8

0
2

 

0
.7

0
9

 

0
.5

9
9

 

0
.2

0
3

 

0
.6

3
3

 

0
.4

0
8

 

0
.2

5
1

 

0
.3

8
2

 

Pavussu 

0
.5

2
6

 

0
.3

3
3

 

0
.2

6
1

 

0
.2

6
5

 

0
.5

1
2

 

0
.4

3
3

 

0
.4

1
7

 

0
.0

9
5

 

0
.7

4
8

 

0
.6

1
8

 

0
.5

8
3

 

0
.1

6
5

 

0
.3

7
9

 

0
.1

3
8

 

0
.0

7
3

 

0
.3

0
6

 

                 

Fonte:http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/ranking/ 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - Pavussu é 0,526, em 2010, o que 

situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Baixo (IDHM entre 0,500 e 

0,599). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice 

de 0,748, seguida de Renda, com índice de 0,512, e de Educação, com índice de 0,379. 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/ranking/
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Entre 1991 e 2000 

O IDHM passou de 0,261 em 1991 para 0,333 em 2000 - uma taxa de crescimento 
de 27,59%. O hiato de desenvolvimento humano foi reduzido em 90,26% entre 1991 e 2000. 
Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação 
(com crescimento de 0,065), seguida por Longevidade e por Renda. 

Entre 2000 e 2010 

O IDHM passou de 0,333 em 2000 para 0,526 em 2010 - uma taxa de crescimento 

de 57,96%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do 

município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 71,06% entre 2000 e 2010. 

Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação 

(com crescimento de 0,241), seguida por Longevidade e por Renda. 

Entre 1991 e 2010 

De 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 0,261, em 1991, para 0,526, em 

2010, enquanto o IDHM da Unidade Federativa (UF) passou de 0,493 para 0,727. Isso 

implica em uma taxa de crescimento de 101,53% para o município e 47% para a UF; e em 

uma taxa de redução do hiato de desenvolvimento humano de 64,14% para o município e 

53,85% para a UF. No município, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos 

foi Educação (com crescimento de 0,306), seguida por Longevidade e por Renda. Na UF, 

por sua vez, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com 

crescimento de 0,358), seguida por Longevidade e por Renda. 

1.5. Aspectos Educacionais 

Nos últimos anos, o município de Pavussu tem avançado no planejamento e implementação 

de políticas públicas que contribuíram significativamente para a melhoria da educação. Tal 

fato foi motivado pela ampliação dos investimentos realizados nas estruturas das escolas, 

na valorização dos profissionais da educação, na formação contínua dos profissionais, 

atenção especial à Educação Infantil e a alfabetização na idade certa, distribuição de 

material escolar grátis, incentivo a formação de alunos leitores, parceria com as famílias, 

ampliação do transporte escolar, entre outros aspectos. 

 

 Indicadores da Educação Básica da Localidade Pavussu - PI 
Ano Estabelecimentos Matrículas Docentes Turmas 

2007 19 1.330 67 67 

2008 20 1.299 65 68 

2009 20 1.244 64 70 

2010 19 1.091 57 68 

2011 17 967 55 59 

2012 15 909 51 53 

2013 13 917 57 50 

2014 12 811 59 51 

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

Nos últimos oito anos percebemos uma diminuição no número de escolas, 

matrículas, docentes e turmas, conforme exposto no Quadro . 

 Informações obtidas nos micro dados do Censo Demográfico de 2010 e compiladas 

no estudo “O enfrentamento da Exclusão Escolar no Brasil”, da UNICEF (Fundo das Nações 

Unidas para a Infância) e da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, apontam que os 
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mais excluídos da escola são aqueles historicamente excluídos de toda a sociedade. Este 

estudo aponta que no município de Pavussu 

 86 crianças e adolescentes com faixa etária de 4 a 17 anos fora da escola.  Essas crianças 

são, em sua maioria, do sexo masculino (50%), negros (80,1%), com renda domiciliar de até 

½ salário mínimo per capita (87,3%) e mora na zona rural (74,3%). Seus pais não têm 

instrução ou não completaram o ensino fundamental (79,8%), Conforme dados do UNICEF 

– Campanha Fora da escola não pode exposto.  

 

 

 

 

Os dados apresentados pelo site “Fora da Escola não Pode”, o município de 
PAVUSSU-PI incluía na escola 98,4% das crianças de 6 a 10 anos e 97,1% das crianças de 
11 a 14 anos.    

Entretanto, ao coletarmos os dados do SIDRA/IBGE/2010, identificamos que 
freqüentavam a escola 321 crianças na faixa etária de 6 a 10 anos e 314 na faixa etária de 
11 a 14 anos, a que corresponde, respectivamente, uma taxa de escolarização de 79.44% e 
de 87,7%. 

Considerando o total de 1012 crianças na escola, chegamos a uma taxa de 
escolarização de 91% a que corresponde um índice de exclusão de 9 %.  
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No entanto, o site Planejando a Próxima Década contraria essa informação ao indicar uma 

taxa de 97,8% de crianças/jovens de 6 a 14 anos, na escola. Ainda de acordo com este site, 

em relação a este indicador, este município apresenta uma taxa inferior à do Piauí. 

 

2. Números da educação no município de Pavussu– PI 

CAPÍTULO 01- Democratização do acesso à Educação Básica 

1.1. Educação Infantil: Indicadores 

 

Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 

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

de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) 

anos até o final da vigência deste PNE.    
 

 Com 88% das crianças de 4 e 5 anos atendidas, a meta de universalização da Pré-

escola até 2016 não parece distante para o País. Mas é preciso ressaltar que os 12% 

restantes significam quase 700 mil crianças e que as desigualdades regionais são 

marcantes. Além disso, o foco não pode se restringir ao atendimento, sem um olhar especial 

para a qualidade do ensino. 

Já na etapa de 0 a 3 anos, o País patina de forma recorrente. O Plano Nacional de 

Educação de 2001-2010 já estabelecia o atendimento de 50% até 2005, meta solenemente 

descumprida e agora postergada para o final da vigência do plano atual. Ao déficit de vagas, 

calculado em cerca de 2,5 milhões, soma-se o desafio de levantar dados mais precisos, que 

permitam planejar detalhadamente a expansão do atendimento. 

 

Tabela – 01 População com faixa etária de 0 a 3 anos em Pavussu – PI  

Ano 2010 
Total Urbana Rural 

173 90 83 

Fonte: http://ide.mec.gov.br/2011 

 

Tabela - 02 Matrículas da educação infantil de 0 a 3 anos e de 4 a 5 anos 

Período 
Dependência 
administrativa 

Creche Pré-escola 

Matriculados Taxa de matricula Matriculados Taxa de matrícula 

 Federal     

 Estadual 0 0 0  

 Municipal 0 0 50 44,6% 

 Privada     

Total     

População de 0 a 3 anos 173 

População de 4 a 5 anos 112 

Fonte:http://IBGE/Inep/2010 

Considerando os dados fornecidos pelo IBGE e Inep, no ano de 2010, a taxa de 
matrícula de 0 a 3 anos foi de 0,00% e a de 4 e 5 anos foi de 44,6%, o que revela um baixo 

http://ibge/Inep/2010
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índice de atendimento nos anos iniciais da Educação Infantil. Isso se deve ao fato do 
município não dispor de creches para atender a essa faixa etária (0 a 3 anos). Quanto às 
crianças de 4 a 5 anos, observa-se que o atendimento, no ano de 2010, foi de 44,6%. De 
acordo com o Censo Escolar de 2014, a rede municipal matriculou 56 crianças, sendo todas 
na zona urbana, em tempo parcial. Por falta de dados atualizados da população nas faixas 
etárias correspondentes à creche e à pré – escola, não foi possível estabelecer a 
porcentagem de matrícula nesse ano e avaliar se houve avanço na taxa de atendimento da 
população. 

 

 Dados do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (2015) 
apontam que o percentual da população de 0 a 3 anos que freqüenta a escola é de 4,7% o 
que aponta uma discordância da realidade, uma vez que o município de Pavussu possui 
percentual zero no atendimento a essa demanda. Tendo em vista que no município não 
possui creche, desde a criação do município até os dias atuais. 

 

Tabela 03 – Escolas da Educação Infantil por dependência administrativa 

Dependência administrativa Total 
Zona Urbana Zona Rural 

Número % Número % 

Federal - - - - - 

Estadual - - - - - 

Municipal 1 1 100 - - 

Privada - - - - - 

Total 1 1 100 - - 

Fonte:http://Qedu.org.br 

 

O município conta apenas com uma escola da rede municipal que oferta a educação 

infantil atendendo a demanda de 4 a 5 anos (Pré-Escola), sendo que a mesma fica 

localizada na zona urbana. 

 

Tabela 04 – Infraestrutura por dependência administrativa– 2014. Pavussu - PI 

Recurso disponível 

Serviços % 

 Água via rede pública 23 

 Energia via rede pública 85 

http://qedu.org.br/
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 Esgoto via rede pública 0 

 Coleta de lixo periódica 23 

Dependência  

 Biblioteca 0 

 Cozinha 69 

 Laboratório de informática 8 

 Laboratório de ciências 0 

 Quadra de esportes 0 

 Sala para leitura 0 

 Sala para a diretoria 23 

 Sala para os professores 0 

 Sala para atendimento especial 8 

 Sanitário dentro do prédio da escola 38 

 Sanitário fora do prédio da escola 0 

Equipamentos  

 Aparelho de DVD 15 

 Televissão 23 

 Impressora 23 

 Antena parabólica 0 

 Maquina copiadora 15 

 Retroprojetor 15 

Tecnologia  

 Internet 15 

 Banda larga 8 

 Computadores uso dos alunos 15 

 Computadores uso administrativo 15 

Acessibilidade  

 Escolas com dependências acessíveis aos portadores de deficiência 0 

 Escolas com sanitários acessíveis aos portadores de deficiência 0 

Fonte:Fonte Censo Escolar/INEP 2013  

  

 Em relação aos recursos disponíveis nas escolas do município de Pavussu observa-

se que 77,0% das escolas ainda não recebem água da rede pública e 15,0% não recebem 

luz da rede pública. Apenas 23,0% das escolas contam com o serviço de coleta periódica de 

lixo. Há, ainda, um percentual de 31,0% de escolas que não possuem cozinha e 62,0% não 

possui sanitário dentro do prédio. E 100% das escolas do município não possuem 

dependências acessíveis aos portadores de deficiência e nenhuma delas possui sanitários 

adaptados a essa clientela. 

 

Tabela 05 – Crianças que Frequenta e Não frequenta a escola – Censo IBGE 

2010 

Situação 
Total 0 a 3 anos 4 a 5 anos 

  Nº % Nº % 

Frequenta a escola 112  - 0,00 50 44,6 

Não frequenta a escola 173  173 100 62 55,4 

Fonte:http://ide.mec.gov.br/2011 

http://ide.mec.gov.br/2011
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 O site Fora da Escola não Pode, com base nos dados do Censo IBGE/2010, informa 
que o município apresenta um percentual de 100% de crianças de 0 a 3 anos fora da 
escola e de 44,6% de crianças de 4 a 5 anos na escola. 

O conjunto dos dados acima revela um baixo investimento nos anos iniciais da 
Educação Infantil e a necessidade da construção de creches para atendimento dessa 
demanda, principalmente se considerarmos que a única escolada modalidade está 
localizada na zona urbana. Essa realidade sugere a construção de novas escolas na zona 
rural e urbana, ampliação e reforma da escola existente, aquisição de transporte escolar e 
mobiliária e outras medidas que garantam a permanência dos alunos na escola. 

 

 

QUADRO - 05 

 

 

 

 De acordo com dados do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle 

o percentual da população de 4 a 5 anos que freqüenta a escola é de 59,3%, portanto 

inferior aos resultados do Brasil (81,4%) e do Piauí (93,9%) o que demonstra uma distância 

ainda considerável para a universalização conforme propõe o PNE. 
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1.2. Ensino fundamental: Indicadores 

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.    
 

Apesar de alardeada ano após ano, a universalização do Ensino Fundamental não 

está concretizada. Cerca de 500 mil crianças de 6 a 14 anos permanecem fora da escola 

(dados do censo 2013). Predominam, entre elas, as de famílias mais pobres, com renda per 
capita de até ¼ de salário mínimo, negras, indígenas e com deficiência. Portanto, trata-se de 

um grupo que pede políticas públicas específicas e diferenciadas. 
O cumprimento da meta de conclusão do Ensino Fundamental na idade correta, por 

sua vez, exigirá mudanças estruturais, sobretudo nos Anos Finais. As políticas públicas 

deverão ter como foco um ensino de melhor qualidade e sintonizado com a entrada dos 

jovens na adolescência, que proporcione menores índices de reprovação e de evasão. 

 

 

 

Tabela 06 – Matricula por etapa do ensino fundamental 

Período 
Dependência 
administrativa 

Anos iniciais Anos finais 

Matriculados Taxa de matricula Matriculados Taxa de matrícula 

2010 

Federal     

Estadual 110 20% 154 54% 

Municipal 441 80% 132 46% 

Privada     

Total 551  286  

População de 6 a 10 anos  População de 11 a 14 anos  

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

http://ide.mec.gov.br/2011/municipios 

 

  

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

apontam que o percentual da população de 6 a 14 anos que freqüenta a escola é de 

http://www.qedu.org.br/
http://ide.mec.gov.br/2011/municipios


 
                                    ESTADO DO PIAUÍ 

   Prefeitura Municipal de Pavussú  
Plano Municipal de Educação de Pavussu – PME - 2015/2025 

 

 

17 
 

97,8% inferior a média do Brasil 98,4% o que demonstra grande proximidade da meta 

nacional e do Piaui com 98,8%. 

 

 No entanto, existe uma grande discrepância quanto ao percentual de pessoas de 16 

anos com pelo menos o Ensino Fundamental concluído que atualmente é de apenas 33,3% 

bem inferior ao resultado do Brasil (66,7%) e do Piaui (55,1%). 

 

Tabela 07 – Escolas do Ensino Fundamental por dependência administrativa – 2013 

Dependência administrativa Total 
Zona Urbana Zona Rural 

Número % Número % 

Federal      

Estadual 1 1 100 - - 

Municipal 11 2 18,2 9 81,8 

Privada      

Total 12 3  9  

Fonte:http://www.dataescolabrasil.inep.gov.br/ 

O município conta com 12 escolas que ofertam Ensino Fundamental, uma da rede 
estadual, 11 da rede municipal dentre as quais 25% estão localizadas na zona urbana e 
75% na zona rural.  

No que se refere à rede municipal de ensino, devido à rede estadual a partir de 2013 ter 

passado a ofertar apenas os dois anos finais do Ensino Fundamental, a demanda do 

município teve um crescimento bem considerável, o que tem implicado em salas 

superlotadas, dificultando o aprendizado nessa modalidade. Sendo assim, há a necessidade 

de construção de mais uma escola na sede, para melhor atender a esse público alvo. 

Tabela 08 – Infraestrutura por dependência administrativa – 2013. Pavussu - PI 

Recurso disponível 

Serviços % 

 Água via rede pública 23 

 Energia via rede pública 85 

 Esgoto via rede pública 0 

http://www.dataescolabrasil.inep.gov.br/
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 Coleta de lixo periódica 23 

Dependência  

 Biblioteca 0 

 Cozinha 69 

 Laboratório de informática 8 

 Laboratório de ciências 0 

 Quadra de esportes 0 

 Sala para leitura 0 

 Sala para a diretoria 23 

 Sala para os professores 0 

 Sala para atendimento especial 8 

 Sanitário dentro do prédio da escola 38 

 Sanitário fora do prédio da escola 0 

Equipamentos  

 Aparelho de DVD 15 

 Televisão 23 

 Impressora 23 

 Antena parabólica 0 

 Maquina copiadora 15 

 Retroprojetor 15 

Tecnologia  

 Internet 15 

 Banda larga 8 

 Computadores uso dos alunos 10 

 Computadores uso administrativo 2 

Acessibilidade  

 Escolas com dependências acessíveis aos portadores de deficiência 0 

 Escolas com sanitários acessíveis aos portadores de deficiência 0 

Fonte:http://www.qedu.org.br/cidade/4766-pavussu/censo-escolar?year=2013 

 

Tabela 09 – Crianças e adolescentes que frequentam e não frequentam a escola – 

Censo IBGE 2010 

Situação 
 

Total 
 

6 a 10 anos 
 

11 a 14 anos 
 

Nº % Nº % 

Frequenta a escola 671 332 98,4 339 97,1 

Não frequenta a escola 15 5 1,6 10 2,9 

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

http://ide.mec.gov.br/2014/municipios/relatorio/coibge/2207850 

 

 

http://www.qedu.org.br/cidade/4766-pavussu/censo-escolar?year=2013
http://www.foradaescolanaopode.org.br/
http://ide.mec.gov.br/2014/municipios/relatorio/coibge/2207850


 
                                    ESTADO DO PIAUÍ 

   Prefeitura Municipal de Pavussú  
Plano Municipal de Educação de Pavussu – PME - 2015/2025 

 

 

19 
 

 

Fonte: http://www.foradaescolanaopode.org.br/exclusao-escolar-por-municipio/ 

Se tomarmos como referência os dados apresentados pelo site “Fora da Escola não 
Pode”, o município de Pavussu incluía na escola 98,4% das crianças de 6 a 10 anos e 
97,1% das crianças de 11 a 14 anos.    

Entretanto, ao coletarmos os dados do SIDRA/IBGE/2010, identificamos que 
freqüentavam a escola 321 crianças na faixa etária de 6 a 10 anos e 314 na faixa etária de 
11 a 14 anos, a que corresponde, respectivamente, uma taxa de escolarização de 79.44% e 
de 87,7%. 

Considerando o total de 1012 crianças na escola, chegamos a uma taxa de 
escolarização de 91% a que corresponde um índice de exclusão de 9 %.  
No entanto, o site Planejando a Próxima Década contraria essa informação ao indicar uma 

taxa de 97,8% de crianças/jovens de 6 a 14 anos, na escola. Ainda de acordo com este site, 

em relação a este indicador, este município apresenta uma taxa inferior à do Piauí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foradaescolanaopode.org.br/exclusao-escolar-por-municipio/
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1.3. Ensino Médio: indicadores 

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 desta PNE, 

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

 No Brasil, cerca de 2,9 milhões de crianças e jovens de 4 a 17 anos estão fora da 

escola. Desses, aproximadamente 1,6 milhões são jovens de 15 a 17 anos que deveriam 

estar cursando o Ensino Médio. O desafio da universalização até 2016, imposto pela 

Emenda Constitucional nº 59, é monumental. 

A recente melhora das taxas de fluxo escolar no Ensino Fundamental faz aumentar o 

número de matrículas do Ensino Médio, mas o País ainda está longe de alcançar patamares 

ideais. Altas taxas de evasão persistem no Ensino Médio. O modelo curricular ultrapassado, 

baseado em um número excessivo de disciplinas torna a etapa desinteressante para o 

jovem do século 21. 
 

Tabela 10 – Número e Taxa de Matrículas por etapa de Ensino Médio 

Período Dependência administrativa 
Ensino Médio 

Matriculados Taxa de Matrícula 

2010 

Federal - - 

Estadual 148 65,19% 

Municipal - - 

Privada - - 

Total 148 65,19% 

População de 15 a 17 anos     227   

Fonte:http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=1378&z=cd&o=7&i=P 

http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-matricula 

 
Tendo como referência os dados do IBGE e Inep, no ano de 2010, a taxa de 

matrícula, no ensino médio, no município de Pavussu foi de 65,19%. Essa taxa revela que o 
atendimento, nesta etapa, naquele ano, precisaria avançar a fim de cobrir o déficit de 

34.81%, que ficaram fora das escolas.  
 

http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=1378&z=cd&o=7&i=P
http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-matricula
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 De acordo com o gráfico apresentado acima, a taxa de escolarização líquida do 
ensino médio (população de 15 a 17 anos) em Pavussu é de 28,5% estando assim Muito 
abaixo da média nacional (55,3%) e do Piaui (43,4%) 

 

Tabela 10.1. - Escolas do Ensino Médio por dependência administrativa 

Dependência administrativa Total 
Zona Urbana Zona Rural 

Número % Número % 

Federal - - - - - 

Estadual 1 1 100 - - 

Municipal - - - - - 

Privada - - - - - 

Total 1 1 100 - - 

 

Há somente uma escola de Ensino Médio no município, da rede estadual, para 
atender a demanda por vagas. 
 

Tabela 11 – Número e porcentagem de jovens de 15 a 17 anos que frequenta e não 

frequenta a escola 

Situação Total % 15 a17 anos 

Frequenta a escola 190 87.6% 190 

Não frequenta a escola 27 12.4% 27 

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

http://www.foradaescolanaopode.org.br/
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 No que se refere ao percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola 
segundo dados do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle (2015) o 
Município de Pavussu possui 87,6% acima da média do Brasil (84,3%) e pouco abaixo do 
Piauí (88,6%) o que demonstra uma situação satisfatória para o município nesse indicador 

. 

Fonte: http://www.foradaescolanaopode.org.br/exclusao-escolar-por-municipio/ 

De acordo com o site “Planejando a Próxima Década”, o município de Pavussu 
apresenta uma taxa de frequência à escola inferior à do Piauí (88,6%)  
Em 2014, foram matriculados 58 jovens, no ensino médio, na rede estadual. Embora não 

tenha sido possível calcular a porcentagem de matrícula, com base na população de 15 a 17 

anos nesse ano, por falta de dados atualizados do IBGE, o número de alunos matriculados 

foi inferior ao ano de 2013 

 

Tabela 12 – Infraestrutura por dependência administrativa – 2012. Pavussu - PI 

Recurso disponível 

Serviços % 

 Água via rede pública 20 

 Energia via rede pública 80 

 Esgoto via rede pública 0 

http://www.foradaescolanaopode.org.br/exclusao-escolar-por-municipio/
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 Coleta de lixo periódica 20 

Dependência  

 Biblioteca 0 

 Cozinha 53 

 Laboratório de informática 20 

 Laboratório de ciências 0 

 Quadra de esportes 0 

 Sala para leitura 0 

 Sala para a diretoria 27 

 Sala para os professores 0 

 Sala para atendimento especial 7 

 Sanitário dentro do prédio da escola 27 

 Sanitário fora do prédio da escola 0 

Equipamentos  

 Aparelho de DVD 13 

 Televisão 20 

 Impressora 20 

 Antena parabólica 0 

 Maquina copiadora 7 

 Retroprojetor - 

Tecnologia  

 Internet 20 

 Banda larga 7 

 Computadores uso dos alunos 18 

 Computadores uso administrativo 1 

Acessibilidade  

 Escolas com dependências acessíveis aos portadores de deficiência 0 

 Escolas com sanitários acessíveis aos portadores de deficiência 0 

Fonte:http://www.qedu.org.br/cidade/4766-pavussu/censo-escolar?year=2012 

 

Em relação aos recursos disponíveis na escola estadual de Ensino Médio do município 

de Pavussu, observa-se que ela não possui dependências acessíveis aos portadores de 

deficiência e biblioteca. Em relação ao laboratório de informática nunca foi instalado, 

(computadores antigos não funcionam). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.qedu.org.br/cidade/4766-pavussu/censo-escolar?year=2012
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1.4. Educação Especial/Inclusiva: Indicadores 

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.  
 

 De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva, criada pelo Ministério da Educação em 2008, os estudantes com 

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

segmentos que compõem o público alvo da Educação Especial, têm o direito a frequentar a 

sala de aula comum e, quando necessário, receber atendimento educacional especializado 

no período inverso ao da escolarização. Historicamente, essas pessoas foram excluídas do 

sistema educacional ou encaminhadas para escolas e classes especiais. 

Como resultado da implantação da referida política, entre 2007 e 2013, as matrículas 
desses estudantes em escolas regulares subiu de 306.136 para 648.921 (aumento de 
112%). Em 2013, 76,9% desses estudantes matriculados na Educação Básica estavam 
estudando em salas comuns, sinalizando um rompimento com o histórico de exclusão. 
Os desafios implicados na ampliação desses expressivos avanços envolvem a continuidade 

de investimentos na formação de educadores, no aprimoramento das práticas pedagógicas, 

na acessibilidade arquitetônica e tecnológica, na construção de redes de aprendizagem, no 

estabelecimento de parcerias entre os atores da comunidade escolar e na intersetorialidade 

da gestão pública. 

 

Tabela 13 – Número de Matriculados na Educação Especial de pessoas com algum 

dos tipos de deficiência investigadas em Pavussu - PI 

 
 

Período 

 
 

Dependência 

 
 

Total de 
Matrículas 

Educação Especial (Alunos de escolas Especiais, Classes Especiais 
e Incluídos). 

 
Creche 

Pré-
Escola 

Anos 

Médio 

Ed 
Prof. 

EJA 
EJA 

 

Iniciais 
 

Finais 
Nível 

Técnico 
Fund Médio 

2010 

Federal          

Estadual - - - - - -  - - 

Municipal 2 - 1 - 1 -   -- 

Privada          

Total2         

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

 

No ano de 2010, o município de Pavussu matriculou apenas 02 crianças/jovens com   

algum tipo de deficiência. 

 

 

 

http://portal.inep.gov.br/basica-censo
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Tabela 13 A– Número de Matriculados na Educação Especial de pessoas com algum 

dos tipos de deficiência investigadas em Pavussu - PI 

 
 

Período 

 
 

Dependência 

 
 

Total de 
Matrículas 

Educação Especial (Alunos de escolas Especiais, Classes Especiais 
e Incluídos). 

 
Creche 

Pré-
Escola 

Anos 

Médio 

Ed 
Prof. 

EJA 
EJA 

 

Iniciais 

 
Finais 

Nível 
Técnico 

Fund Médio 

2011 

Federal          

Estadual 8 - - 8 - -  - - 

Municipal 11 - - 2 - -  1 - 

Privada          

Total                                            19         

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

 

No ano de 2011, o município de Pavussu matriculou apenas 19 crianças/jovens com   

algum tipo de deficiência 

 

Tabela 13 B– Número de Matriculados na Educação Especial de pessoas com algum 

dos tipos de deficiência investigadas em Pavussu - PI 

 
 

Período 

 
 

Dependência 

 
 

Total de 
Matrículas 

Educação Especial (Alunos de escolas Especiais, Classes Especiais e 
Incluídos). 

 
Creche 

Pré-
Escola 

Anos 

Médio 

Ed Prof. EJA 
EJA 

 

Iniciais 
 

Finais 
Nível 

Técnico 
Fund Médio 

2012 

Federal          

Estadual 1 - - - 1 -  - - 

Municipal 5 - - 5 - -  - - 

Privada          

Total6         

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

 

No ano de 2012, o município de Pavussu matriculou apenas 06 crianças/jovens com 

algum tipo de deficiência 

 

Tabela 13 C– Número de Matriculados na Educação Especial de pessoas com algum 

dos tipos de deficiência investigadas em Pavussu - PI 

 
 

Período 

 
 

Dependência 

 
 

Total de 
Matrículas 

Educação Especial (Alunos de escolas Especiais, Classes Especiais e 
Incluídos). 

 
Creche 

Pré-
Escola 

Anos 

Médio 

Ed Prof. EJA 
EJA 

 

Iniciais 
 

Finais 
Nível 

Técnico 
Fund Médio 

2013 

Federal          

Estadual 1 - - - - -  - 1 

Municipal 12 - - 9 3 -  - - 

Privada          

Total13         

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

 

http://portal.inep.gov.br/basica-censo
http://portal.inep.gov.br/basica-censo
http://portal.inep.gov.br/basica-censo
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No ano de 2013, o município de Pavussu matriculou apenas 02 crianças/jovens com 

algum tipo de deficiência 

 

Tabela 13 D– Número de Matriculados na Educação Especial de pessoas com algum 

dos tipos de deficiência investigadas em Pavussu - PI 

 
 

Período 

 
 

Dependência 

 
 

Total de 
Matrículas 

Educação Especial (Alunos de escolas Especiais, Classes Especiais e 
Incluídos). 

 
Creche 

Pré-
Escola 

Anos 

Médio 

Ed Prof. EJA 
EJA 

 

Iniciais 
 

Finais 
Nível 

Técnico 
Fund Médio 

2014 

Federal          

Estadual - - - - - -  - - 

Municipal 14 - - 9 1 -  4 - 

Privada          

Total                                           14         

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

 

No ano de 2014, o município de Pavussu matriculou apenas 02 crianças/jovens com   

algum tipo de deficiência 

 

 
 

No que se refere ao percentual da população de 4 a 17 anos que freqüenta a escola 

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

Município de Pavussu possui 76,3% inferior à da média do Brasil (85,8%) e também 

abaixo do Piaui (84,0%) o que demonstra uma situação não satisfatória para o município 

nesse indicador. 

Tabela 14 – População por tipos de deficiência e localidade 2000 a 2010 

Tipo de deficiência 
Urbano Rural 

2010 2000 2010 2000 

Deficiência visual – não consegue de modo algum 1 - 6 - 

Deficiência visual – grande dificuldade 133 - 113 - 

Deficiência visual – alguma dificuldade 406 - 411 - 

Deficiência auditiva – não consegue de modo 
algum 

6 - - - 

Deficiência auditiva – grande dificuldade 39 - 13 - 

http://portal.inep.gov.br/basica-censo
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Deficiência auditiva – alguma dificuldade 50 - 90 - 

Deficiência motora – não consegue de modo algum 5 - 9 - 

Deficiência motora – grande dificuldade 49 - 38 - 

Deficiência motora – alguma dificuldade 123 - 142 - 

Mental/intelectual 21 - 19 - 

Nenhuma dessas deficiências 1.210 - 1.254 - 

Sem declaração - - - - 

Total 1.998 - 2.095 - 

Fonte:http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?z=cd&o=13&i=P&c=3425 

 

 Com relação à população com algum tipo de deficiência destaca-se a deficiência 

visual com alguma dificuldade, pois é a que aponta maior número de pessoas sendo que 

o total é de 406 na zona urbana e 411 na zona rural seguida pela deficiência visual com 

grande dificuldade que indica 133 pessoas na zona urbana e 113 na zona rural. 

 

Tabela 15 – Infraestrutura por dependência administrativa – 2011. Pavussu - PI 

Recurso disponível 

Serviços % 

 Água via rede pública 18 

 Energia via rede pública 82 

 Esgoto via rede pública 0 

 Coleta de lixo periódica 18 

Dependência  

 Biblioteca 0 

 Cozinha 71 

 Laboratório de informática 6 

 Laboratório de ciências 0 

 Quadra de esportes 0 

 Sala para leitura 6 

 Sala para a diretoria 35 

 Sala para os professores 0 

 Sala para atendimento especial 6 

 Sanitário dentro do prédio da escola 29 

 Sanitário fora do prédio da escola 0 

Equipamentos  

 Aparelho de DVD 12 

 Televisão 18 

 Impressora 18 

 Antena parabólica 0 

 Maquina copiadora 6 

 Retroprojetor 12 

Tecnologia  

 Internet 12 

 Banda larga 6 

 Computadores uso dos alunos 8 

 Computadores uso administrativo 2 

Acessibilidade  

http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/listabl.asp?z=cd&o=13&i=P&c=3425
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 Escolas com dependências acessíveis aos portadores de deficiência 0 

 Escolas com sanitários acessíveis aos portadores de deficiência 0 

:Fonte: http://www.qedu.org.br/cidade/4766-pavussu/censo-escolar?year=2011 

 

 

 

 

 

Tabela 16 – Pessoas com deficiência que Frequentam e Não Frequentam a escola – 

Censo IBGE 2010 

Faixa etária Período 
Frequentam a escola Não frequentam a escola 

Masculino Feminino Masculino Feminino 

0 a 3 anos 
2010 21 15 102 91 

2000     

4 e 5 anos 
2010 33 47 4 7 

2000     

6 a 10 anos 
2010 111 99 - - 

2000     

11 a 14 anos 
2010 228 190 3 9 

2000     

15 a 19 anos 
2010 146 136 54 35 

2000     

Total  539 487 163 142 

Fonte:http://www.sidra.ibge.gov.br/ 

  

Considerando a população de 0 a 19 anos, que freqüenta e não freqüenta a escola 

no ano de 2010 contávamos com um total de 539 pessoas do sexo masculino e 487 do sexo 

feminino que freqüentavam a escola e 163 do sexo masculino mais 142 do sexo feminino 

que não freqüentava.  

 

 
 

 De acordo com o gráfico acima o universo da população de 4 a 17 anos com alguma 

deficiência que freqüenta a escola a média do município de Pavussu é de 76,3%, estando 

pouco abaixo da média nacional (85,8%) e do Piaui (84,0%). 

 

 

http://www.qedu.org.br/cidade/4766-pavussu/censo-escolar?year=2011
http://www.sidra.ibge.gov.br/
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CAPÍTULO 2 - QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

2.1. Alfabetização até 8 anos de idade: indicadores 

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

ensino fundamental.     
 

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

escrita como ferramentas essenciais para seguir aprendendo, buscando informação, 

desenvolvendo sua capacidade de se expressar, de desfrutar a literatura, de ler e de 

produzir textos em diferentes gêneros, de participar do mundo cultural no qual está inserido. 

Para cada ano de escolaridade, há diferentes expectativas em relação a essas capacidades, 

que precisam ser consideradas nos momentos de planejamento e de análise do 

desempenho de alunos e da escola. As metas colocadas pelo Plano Nacional de Educação 

em relação à alfabetização são ambiciosas, se considerados os atuais resultados das 

avaliações externas. Mas são viáveis, desde que haja um trabalho intencional e sistemático 

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

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

acessíveis a todos as crianças e jovens em idade escolar e de fortalecimento de 

comunidades leitoras nas instituições. 
 

Tabela 17 – Condição de alfabetização de crianças até 8 anos de idade 2000 a 2010 

Período Localização 

Masculino Feminino 
 

Total Afab Alfab 
Não 
Alfab 

% 
Alfab 

Alfab 
Não 
Alfab 

% 
Alfab 

2010 
Urbana 10 17  17 9  27 

Rural 11 30  17 18  28 

2000 
Urbana  - - - - - - - 

Rural - - - - - - - 

Fonte:http://www.sidra.ibge.gov.br/ 

 

http://www.sidra.ibge.gov.br/
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             Apesar dos índices do município (58,2%) apresentado nessa pesquisa ser inferior 

aos resultados do Brasil (97,6%) e do Piauí (96,5%) destacamos que nos últimos dois anos, 

Pavussu vem melhorando significativamente os índices de alfabetização de crianças 

matriculadas no ciclo, isso se deve ao acompanhamento e formação de professores. A 

formação contempla discussões teóricas e práticas, planejadas a partir do diagnóstico que 

aponta o nível de alfabetização dos alunos e orientações para que os professores possam 

acompanhá-los e apoiá-los no processo de aprendizagem. 

 Periodicamente são aplicadas avaliações diagnósticas internas para verificar a 

aprendizagem e as dificuldades não superadas. Além dessas são aplicadas avaliações 

oficiais (provinha Brasil e ANA – Avaliação Nacional da Alfabetização, Avaliação do 

Programa Palavra de Criança) com o objetivo de acompanhar a aprendizagem e promover 

intervenções. 

 Estas iniciativas foram incrementadas pelas ações do Programa Palavra de Criança 

e PNAIC – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.  

 

2.2. Educação Integral: indicadores 
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.    
 

Ampliar a exposição das crianças e jovens a situações de ensino é bandeira 

fundamental na busca pela equidade e pela qualidade na Educação. Mas é importante 

considerar que Educação Integral não é sinônimo de mais tempo na escola, apenas. Aos 

alunos matriculados nessa modalidade de ensino é preciso propiciar múltiplas oportunidades 

de aprendizagem por meio do acesso à cultura, à arte, ao esporte, à ciência e à tecnologia, 

por meio de atividades planejadas com intenção pedagógica e sempre alinhadas ao projeto 

político-pedagógico da escola. Por ser prática relativamente nova no País, programas em 

curso, como o Mais Educação, do governo federal, precisam de diagnóstico constante, em 

busca de evolução permanente. 

 

Tabela 18 – Número de matriculas da educação integral por dependência 

Período 
Dependência 

Administrativa 
Total de 

Matriculas 
Educação 

Infantil 
Fundamental Média Profissional 

2010 

Federal - - - - - 

Estadual - - - - - 

Municipal - - - - - 

Privada - - - - - 
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Fonte: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/6-educacao-integral/dossie-

localidades  

 

 
 

 

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/6-educacao-integral/dossie-localidades
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/6-educacao-integral/dossie-localidades
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 O município de Pavussu não dispõe dessa modalidade de ensino apesar da grande 

necessidade para atender não somente as crianças como também os jovens residentes no 

município, pois os mesmos necessitam melhorar a qualidade da educação. 

 

2.3. Fluxo de Qualidade 
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.  
 

Esta é a meta do PNE que se refere de forma mais direta à qualidade da Educação. 

No entanto, coloca como objetivo de qualidade as metas do Ideb, indicador composto pelas 

notas em língua portuguesa e em matemática da Prova Brasil e pelo fluxo escolar. 

Embora o Ideb tenha um papel fundamental ao dar notoriedade e objetividade à 
discussão sobre Educação no Brasil, a capacidade do indicador de diagnosticar a qualidade 
da Educação nas escolas e redes de ensino é limitada. 

No Observatório é possível acompanhar as análises, estudos e indicadores auxiliares 

da meta para que se tenha uma visão mais ampla do que uma Educação de qualidade 

envolve. 

 

Tabela 19 – Taxa de rendimento por dependência administrativa e etapas de educação 

– 2010 a 2013 

 

2013 

Dependência 
Administrativa 

Etapas 
Aprovação Reprovação Abandono 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

Federal 

Anos iniciais - - - - - - 

Anos finais - - - - - - 

Ensino Médio - - - - - - 

Estadual 

Anos iniciais - - - - - - 

Anos finais 88,9% - 7,4% - 3,7% - 

Ensino Médio 77,1% - 6,5% - 16,4% - 

Municipal 

Anos iniciais 74,3% 77,8% 22,4% 17,0% 6,7% 5,2% 

Anos finais 69,9% - 22,4% - 7,6% - 

Ensino Médio - - - - - - 

Privada 

Anos iniciais - - - - - - 

Anos finais - - - - - - 

Ensino Médio - - - - - - 

Fonte:qedu.org.br/cidade/4766-pavussu/taxas-rendimento/ 

 

  

2012 

Dependência 
Administrativa 

Etapas 
Aprovação Reprovação Abandono 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

Federal 

Anos iniciais - - - - - - 

Anos finais - - - - - - 

Ensino Médio - - - - - - 
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Estadual 

Anos iniciais 67,5% - 32,5% - 0,0% - 

Anos finais 61,8% - 27,5% - 10,7% - 

Ensino Médio 72,1% - 9,1% - 18,9% - 

Municipal 

Anos iniciais 80,4% 84,6% 17,8% 11,3% 1,8% 4,1% 

Anos finais 70,1% - 22,1% - 7,7% - 

Ensino Médio - - - - - - 

Privada 

Anos iniciais - - - - - - 

Anos finais - - - - - - 

Ensino Médio - - - - - - 

Fonte:HTTP://qedu.org.br/cidade/4766-pavussu/taxas-rendimento/ 

2011 

Dependência 
Administrativa 

Etapas 
Aprovação Reprovação Abandono 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

Federal 

Anos iniciais - - - - - - 

Anos finais - - - - - - 

Ensino Médio - - - - - - 

Estadual 

Anos iniciais 65,5% - 18,8% - 15,6% - 

Anos finais 63,1% - 18,5% - 18,4% - 

Ensino Médio 75,9% - 5,5% - 18,6% - 

Municipal 

Anos iniciais 92,2% 88,4% 5,8% 6,7% 1,9% 4,9% 

Anos finais 74,3% - 20,4% - 5,3% - 

Ensino Médio - - - - - - 

Privada 

Anos iniciais - - - - - - 

Anos finais - - - - - - 

Ensino Médio - - - - - - 

Fonte:qedu.org.br/cidade/4766-pavussu/taxas-rendimento/ 

2010 

Dependência 
Administrativa 

Etapas 
Aprovação Reprovação Abandono 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

Federal 

Anos iniciais - - - - - - 

Anos finais - - - - - - 

Ensino Médio - - - - - - 

Estadual 

Anos iniciais 76,9% - 18,3% - 4,8% - 

Anos finais 77,0% - 11,9% - 11,2% - 

Ensino Médio 89,0% - 8,3% - 2,7% - 

Municipal 

Anos iniciais 92,2% 89,3% 4,6% 6,2% 3,2% 4,5% 

Anos finais 70,3% - 17,0% - 12,7% - 

Ensino Médio - - - - - - 

Privada 

Anos iniciais - - - - - - 

Anos finais - - - - - - 

Ensino Médio - - - - - - 

Fonte:qedu.org.br/cidade/4766-pavussu/taxas-rendimento/ 

 

As tabelas acima demonstram que houve uma queda de 10% no índice de 

aprovação nos anos iniciais na rede estadual entre os anos de 2010 e 2012 e nesse mesmo 

período também houve decréscimo no índice de aprovação nos anos iniciais na rede 

municipal o que se manteve no ano seguinte. 

A taxa de abandono nos anos iniciais na rede municipal subiu de 3,2 para 6,7% no 

período de 2010 a 2013. 
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Tabela 20 – Taxa de distorção Idade-Série por dependência administrativa e etapas da 

educação básica – 2010 a 2012 

Dependência 
administrativa 

Etapas 
2010 2011 2012 2013 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

Federal 

Anos 
iniciais 

E.F. 
- - - - - - - - 

Anos 
Finais 
E.F 

- - - - - - - - 

Ensino 
Médio 

- - - - - - - - 

Estadual 

Anos 
iniciais 

E.F. 
50% - 48% - 61% - - - 

Anos 
Finais 
E.F 

57% - 63% - 60% - 44% - 

Ensino 
Médio 

68% - 71% - 77% - 60% - 

Municipal 

Anos 
iniciais 

E.F. 
27% 57% 29% 50% 31% 46% 39% 34% 

Anos 
Finais 
E.F 

60% - 48% 100% 49% - 69% - 

Ensino 
Médio 

- - - - - - - - 

Privada 

Anos 
iniciais 

E.F. 
- - - - - - - - 

Anos 
Finais 
E.F 

- - - - - - - - 

Ensino 
Médio 

- - - - - - - - 

Fonte:http://www.qedu.org.br/cidade/4766-pavussu/distorcao-idade-serie?dependence 

 

O quadro acima demonstra que ouve um crescimento significativo dos índices de 

distorção idade serie no município havendo apenas uma pequena redução em 2013, no 

ensino médio e nos anos finais da escola da rede estadual, o que indica que esse é um 

problema ainda a ser superado no município de Pavussu 

 

Tabela 21 – Indice de Desenvolvimento da Educação Básica – 2005 a 2011 

Município 
Dependência 

Administrativa 

Ensino Fundamental – 
anos iniciais 

Ensino Fundamental – 
Anos Finais 

Ensino Médio 

2005 2011 2005 2011 2005 1011 

 

Federal       

Estadual       

Municipal       

Privada       

Pavussu 

Federal       

Estadual - 2,3 - 2,1   

Municipal 3,6 3,8 3,0 - - - 

Privada       

 

Federal       

Estadual       

Municipal       

http://www.qedu.org.br/cidade/4766-pavussu/distorcao-idade-serie?dependence
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Privada       

Fonte:WWW.qedu.org.br/cidade/4766-pavussu/ideb?dependence 

 

 
Fonte: http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/22133470 

  

Embora o IDEB da rede municipal tenha evoluído nos anos iniciais no período de 

2005 a 2011 já no ano de 2013 ficou abaixo da meta nos anos iniciais e finais. Quanto à 

rede estadual apresentaram dados somente do ano de 2011 ficando abaixo da meta. 

 

CAPÍTULO 3 - COMBATE À DESIGUALDADE 

3.1. Escolaridade 

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.    

 

A meta 8, além de traçar um objetivo claro em relação ao número de anos de 

escolaridade da população, explicita a urgência do País em reduzir as desigualdades entre 

ricos e pobres, entre brancos e negros, entre a cidade e o campo. Entretanto, a conquista 

dessa meta não pode se restringir ao atingimento do número. Para reduzir, de fato, a 

desigualdade, é preciso que a Educação oferecida à toda população adquira os mesmos (e 

melhores) padrões de qualidade 

 

 

http://www.qedu.org.br/cidade/4766-pavussu/ideb?dependence
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Escolaridade média da população de 18 a 29anos- em anos de 

estudo 

Tabela 22 – Escolaridade média da população de 18 a 29 anos – em anos de estudo 

Município 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Pavussu - PI 

- - - - - - - 78 52 67 24 

- - - - - - -     

- - - - - - -     

- - - - - - -     

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

 

 
 Em Pavussu a escolaridade média da população de 18 a 29 anos é de apenas 6,3 

anos o que não é suficiente para completar o ensino fundamental obrigatório, que é de nove 

anos. Essa média é inferior a do Brasil que é de 9,8 e a do Piaui que é 8,9 o que demonstra 

que é necessário, um esforço concentrado e articulado entre os entes federativos e 

respectivos sistemas de ensino para a promoção de uma política pública voltada para a 

igualdade social, de modo a garantir a evolução dos anos de escolarização entre 18 e 29 

anos, com atenção especial voltada à população do campo, negra e mais pobre, que 

apresentam maior vulnerabilidade social. 

Tabela 23 – Escolaridade média da população de 18 a 29 anos por localidade 

Localização Censo 2000 Censo 2010 

Urbana - 19 

Rural - 5 

Total - 24 

Fonte:MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 
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 A população do campo tem o menor numero de anos de estudo em relação a da 

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

município é de 6,3 no campo ela cai para 5,0. 

 

 

Renda, Pobreza e Desigualdade - Pavussu - PI 

Renda per capita 1991 2000 2010 

% de extremamente pobres 107,49 118,48 193,61 
% de pobres/// 52,09 51,85 34,29 

Indice de Gini 0,49 0,54 0,53 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP  

 

 Elevar em quase cinco anos a escolaridade média desta população significa dar 

condições concretas de acesso à escola, como garantia de transporte, e criar um ensino que 

dialogue com a realidade local. 

 A média de anos de escolaridade para pessoas de 18 a 29 anos, mas é desigual 

para ricos e pobres. No município a pior desigualdade observada diz respeito a renda, pois 

enquanto a média geral de escolaridade nesta faixa-etária é de 6,3 anos de estudos, entre a 

população pobre esta média é de apenas 5,0 anos.  
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Tabela 24 – Escolaridade média da população de 18 a 29 anos por Raça/Cor 

Raça/Cor Censo 2000 Censo 2010 

Branca - 0 

Parda - 16 

Preta - 0 

Amarela - 0 

Indígena - 0 

Não declarada - 8 

Total - 24 

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

 

 
 

 Em Pavussu, dados da campanha do UNICEF: Fora da Escola Não Pode apontam 

que os jovens que ainda permanecem fora da escola são predominantemente negros. 

 

3.2. Alfabetização 15 anos ou mais 

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.    

 

Oferecer oportunidades educacionais a quase 14 milhões de brasileiros com mais de 
15 anos que, no Censo de 2010, se auto-declaram analfabetos e garantir que jovens e 

adultos com escolaridade baixa ou de qualidade insuficiente aprimorem suas habilidades de 

leitura, escrita e compreensão da linguagem matemática, de modo a assegurar suas 

possibilidades de desenvolvimento pessoal e social. Estes são desafios urgentes que se 
impõem às políticas educacionais, às redes de ensino e a toda sociedade brasileira. 
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Indicadores da Educação Básica da Localidade Pavussu - PI 

Ano Estabelecimentos Matrículas Docentes Turmas 

2007 19 1.330 67 67 

2008 20 1.299 65 68 

2009 20 1.244 64 70 

2010 19 1.091 57 68 

2011 17 967 55 59 

2012 15 909 51 53 

2013 13 917 57 50 

2014 12 811 59 51 

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

 

  

Matriculas na Educação de Jovens e Adultos na Rede Pública 

Ano Total Até 17 anos De 18 a 29 anos De 30 a 59 anos 60 anos ou mais 

2007 128 37 78 13 0 

2008 112 51 52 9 0 
2009 127 49 67 11 0 
2010 55 20 24 11 0 
2011 49 20 20 9 0 
2012 37 21 15 1 0 
2013 25 3 18 4 0 

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

http://www.qedu.org.br/cidade/4766-pavussu/censo-escolar?year 

 
 

 

  

http://www.qedu.org.br/cidade/4766-pavussu/censo-escolar?year
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Porcentagem de matriculas na Educação de Jovens e Adultos com transporte escolar 

público 

 

Transporte escolar público/ EJA Pública 
Ano % Total 

2007 57,8 74 

2008 50,9 57 

2009 9,4 12 

2010 36,4 20 

2011 59,2 29 

2012 62,2 23 

2013 20 5 

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

 

Transporte escolar público/EJA Pública/ Por poder público responsável 

Ano 
Municipal Estadual 

% total % Total 

2007 58,1 43 41,9 31 

2008 64,9 37 35,1 20 

2009 0 0 100 12 

2010 80 16 20 4 

2011 100 29 0 0 

2012 100 23 0 0 

2013 0 0 100 5 

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

Fonte: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/ 

Entre a população de 15 anos ou mais de idade a taxa de alfabetização é de apenas 

64,8% inferior à do à do Piaui 80,3% e a do Brasil 91,5%, conforme figura (indicador 9A). 

 No que se refere ao analfabetismo funcional da população com 15 anos ou mais de 

estudo a situação do município é desafiadora em relação ao que propõe as metas do PNE, 

pois a média é de 57,4%, superior a media do Brasil (29,4%) e do Piaui (45%), conforme 

figura (indicador 9B). 

 Os dados revelam que Pavussu precisa percorrer um longo caminho para se tornar 

uma sociedade alfabetizada e letrada. A universalização das matrículas no Ensino 

Fundamental de crianças com idade entre 7e 14 anos foi um importante passo, mas, por 

outro lado, apenas uma parcela das crianças apresenta desempenho adequado para cada 

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/
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ano escolar, e grandes partes das que concluem o Ensino Fundamental, ainda não estão 

plenamente alfabetizadas. 

 

3.3. Educação de Jovens e Adultos 
 

Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de 

educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamentai e médio, na forma integrada à 

educação profissional.    

 
Mesmo com o advento do Fundeb, que ampliou a possibilidade de financiamento de 

programas de Educação de Jovens e Adultos, as matrículas nessa modalidade de ensino 
vêm caindo nos últimos anos. Experiências de programas mais ligados à formação 
profissional tem obtido algum sucesso e precisam ser acompanhados de perto. Mas é 
necessária a adoção de projetos pedagógicos diferenciados e específicos, capazes de 
atender à enorme diversidade do público que demanda por essa modalidade de ensino. 

 

Indicadores da Educação Básica da Localidade Pavussu - PI 
Ano Estabelecimentos Matrículas Docentes Turmas 

2007 19 1.330 67 67 

2008 20 1.299 65 68 

2009 20 1.244 64 70 

2010 19 1.091 57 68 

2011 17 967 55 59 

2012 15 909 51 53 

2013 13 917 57 50 

2014 12 811 59 51 

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

Porcentagem de matrículas de Educação de Jovens e Adultos no Ensino 

Fundamental, integradas à Educação profissional 
Ano % Total 

2007 0 0 

2008 0 0 

2009 0 0 

2010 0 0 

2011 0 0 

2012 0 0 

2013 0 0 

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

Ano 
Federal Estadual Privada 

% Total % Total % Total 

2007 0 0 0 0 0 0 

2008 0 0 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 0 0 

2010 0 0 0 0 0 0 

2011 0 0 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 0 0 

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

Fonte: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/ 

A disponibilização da educação de jovens e adultos integrados a educação 

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

conforme figura (indicador 10).percentual de matricula de EJA na forma integrada á 

educação profissional é de apenas 1,7% no Brasil e 5,5% no Piaui e 0% em Pavussu. Note 

que a meta do PNE é alcançar 25% 

 

3.4. Educação Profissional 
 

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.  
 

Apesar do aumento de matrículas na Educação Profissional registrado nos últimos 

anos, escola e mundo do trabalho carecem de sintonia. As rápidas transformações 

proporcionadas pelas novas tecnologias e os novos perfis profissionais, que valorizam muito 

mais a criatividade e a capacidade de relacionar conhecimentos de forma interdisciplinar, na 

busca pela resolução de problemas, ainda são características pouco valorizadas nos cursos 

de formação profissional. Além disso, a amarra das disciplinas obrigatórias sobrecarrega o 

Ensino Médio profissionalizante, pois o aluno é obrigado a cumprir não apenas as disciplinas 

relacionadas ao curso como também toda a carga do Ensino Médio regular 

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/
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Indicadores da Educação Básica da Localidade Pavussu - PI 
Ano Estabelecimentos Matrículas Docentes Turmas 

2007 19 1.330 67 67 

2008 20 1.299 65 68 

2009 20 1.244 64 70 

2010 19 1.091 57 68 

2011 17 967 55 59 

2012 15 909 51 53 

2013 13 917 57 50 

2014 12 811 59 51 

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

Matrículas de Educação Profissional Técnica 
Ano Total 

2007 0 

2008 0 

2009 0 

2010 0 

2011 0 

2012 0 

2013 0 

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

Fonte: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/ 

 

 

 
 

A meta 11 do Plano Nacional de Educação é triplicar as matriculas da educação 

profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e articulando a 

formação técnica e profissional com a formação humanística. Em Pavussu ainda não existe 

educação técnica de nível médio. No Piaui são apenas 32,108 conforme figura (indicador 

11A). 

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/
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Na rede pública no Piauí as matrículas nesta modalidade são apenas 28.373, 

conforme figura (indicador 11B). Em Pavussu a educação técnica começou a ser realizada 

no ano de 2014 por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

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

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

do ensino médio público. O Pronatec busca ampliar as oportunidades educacionais e de 

formação profissional qualificada aos jovens, trabalhadores e beneficiários de programas de 

transferência de renda. 

 

CAPÍTULO 4 - ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 

4.1. Educação Superior 

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.    

  

Expandir o acesso ao Ensino Superior é um grande desafio para aumentar a 

escolaridade média da população. Promover a interiorização das instituições, aumentar o 
número de vagas e criar mecanismos de inclusão de populações marginalizadas são 

algumas medidas que devem ser desenvolvidas para que a meta seja atingida.  
 

Indicadores da Educação Básica da Localidade Pavussu - PI 
Ano Estabelecimentos Matrículas Docentes Turmas 

2007 19 1.330 67 67 

2008 20 1.299 65 68 

2009 20 1.244 64 70 

2010 19 1.091 57 68 

2011 17 967 55 59 

2012 15 909 51 53 

2013 13 917 57 50 

2014 12 811 59 51 

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

Um dos passos mais importantes para garantir um Ensino Superior de qualidade é ter 

um bom quadro de profissionais dando aulas. Aumentar a quantidade de mestres e doutores 

dando aula nas universidades e faculdades brasileiras, inclusive no setor privado, é um 

desafio para garantirmos o melhor aprendizado para os alunos. 
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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.    
 

O Brasil ainda é um país que forma poucos mestres e doutores proporcionalmente à 
sua população. Mudar essa realidade garante que os profissionais brasileiros estejam mais 
qualificados para o mercado de trabalho, inclusive aqueles ligados à Educação. Aumentar a 
oferta e qualidade dos cursos presenciais e a distância de pós-graduação são o desafio para 
os próximos anos. 
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 Em Pavussu o acesso ao Ensino Superior tem sido realizado principalmente por 

meio do PAFOR – Plano Nacional de Formação, destinado aos professores em exercício 

das escolas públicas estaduais e municipais sem formação adequada nas modalidades 

presencial e a distância. Os alunos do PAFOR de Pavussu assistem aulas na Universidade 

Estadual do Piaui (UESP) de cidade de Canto do Buriti ou Floriano – PI. 

 Parte da população mais jovem migra para Floriano e Teresina com o objetivo de 

acessar cursos de outras áreas na modalidade presencial, enquanto outros participam de 

cursos semipresenciais ofertados por faculdades particulares. 

 

CAPÍTULO 05 - FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES 

5.1. Formação de Professores 
 

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.    

 

Dos 2.101.408 dos docentes que atuam na Educação Básica do país, 22% não 

possuem formação adequada (Censo Escolar de 2012). Nesse número se incluem 
professores sem nível superior ou formados em outras áreas, como engenharia ou saúde. 

Após 2006, prazo dado às redes públicas e privadas para cumprir a obrigatoriedade do 

diploma de nível superior para os docentes (LDB/1996), somente os já formados puderam 

participar de concursos, mas os indicadores só refletem o fato a partir de 2010. Daquele ano 
até 2012, o número de diplomados cresceu quase 10 pontos percentuais (68,9%, em 2010, 

a 78,1%, em 2012). Apesar disso, mesmo com projeções otimistas, não será possível atingir 

100% em 2014, como previsto na meta. Vale ressaltar que os dados por região mostram 

grande disparidade entre o Norte e o Nordeste, onde há menos docentes com formação 
adequada, e as outras regiões do Brasil. E boa parte dos professores da Educação Infantil 

ainda não tem magistério nem curso superior (em 2009, eram 11%, segundo o INEP). 

Para que aconteça um ganho de qualidade na formação do professor – seja ela inicial 

ou continuada – é preciso que a Educação Básica entre na agenda de prioridade das 

universidades. Os currículos das licenciaturas pouco tratam das práticas de ensino e são 

distantes da realidade da escola pública. De modo geral, a formação continuada se propõe a 

tampar os buracos deixados pela inicial.  

Atualmente, apenas 30% dos professores da Educação Básica possuem Pós-

Graduação, segundo dados do Censo Escolar. A deficiência na formação inicial de nossos 

docentes é um dos grandes entraves na melhoria da qualidade da educação. Nesse sentido, 

a formação continuada representa um grande aliado, na medida em que possibilita que o 
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professor supra lacunas na sua formação inicial ao mesmo tempo em que se mantém em 

constante aperfeiçoamento em sua atividade profissional. 

É importante que o MEC cumpra seu papel de fiscalizador, assegurando uma 
qualidade mínima para os cursos de pós-graduação ofertados. Levantamento realizado pela 
revista Nova Escola com os dados divulgados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes) no fim de 2010 sobre os 165 programas de mestrado e 
doutorado nas áreas de Educação e Ensino revelou que 40% deles são considerados de 
nível bom - o que equivale à nota 4, numa escala de 1 a 7. Outros 38% foram classificados 
como “regulares”. Apenas 20% obtiveram nota acima de 5. 

A instituição de diferentes medidas pelo governo federal a partir dos anos 2000, 

como a Rede Nacional de Formação Continuada de Professores de Educação Básica 

(2004) e a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação 

Básica (2009), indicam que o MEC vem assumindo postura de responsabilização do poder 
público pelo desempenho e pela carreira dos professores da educação básica; acena ainda 

como horizonte para a instituição de um sistema nacional de educação. Essa questão 

reveste-se de especial complexidade dado o tamanho continental do País e o regime de 

pluralidade entre os entes federados, que incluem União, estados e municípios. 
 

Professores da Educação Básica por escolaridade 

Professores da Educação Básica 

Ano 
Ensino Fundamental 

Ensino Médio – 
Normal/Magistério 

Ensino Médio Ensino Superior 

% Total % Total % Total % Total 

2007 9 6 50,7 34 0 0 40,3 27 

2008 9,2 6 44,6 29 0 0 46,2 30 

2009 6,3 4 39,1 25 3,1 2 51,6 33 

2010 7 4 36,8 21 5,3 3 50,9 29 

2011 1,8 1 27,3 15 16,4 9 54,5 30 

2012 2 1 21,6 11 17,6 9 58,8 30 

2013 1,8 1 15,8 9 5,3 3 77,2 44 

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

 

De acordo com o quadro acima o município vem reduzindo anualmente o número de 
professores com curso Normal Magistério, passando de 34 em 2007 para 9 em 2013. O 
número de professores com formação superior é de 77,2% e com formação em nível médio 

é 5,3% 

 
Professores por etapa / Professores da Educação Infantil 

Ano 
Ensino Fundamental 

Ensino Médio – 
Normal/Magistério 

Ensino Médio Ensino Superior 

% Total % Total % Total % Total 

2007 0 0 0 0 0 0 0 0 

2008 0 0 50 2 0 0 50 2 

2009 0 0 25 1 0 0 75 3 

2010 0 0 33,3 1 0 0 66,7 2 

2011 0 0 100 3 0 0 0 0 

2012 0 0 0 0 0 0 100 1 

2013 0 0 25 1 25 1 50 2 

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

 

 Na educação infantil o percentual de professores com curso superior é de 50% e  

com magistério é de 25%. 
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Professores por etapa / Professores do Ensino Fundamental 

Ano 
Ensino Fundamental 

Ensino Médio – 
Normal/Magistério 

Ensino Médio Ensino Superior 

% Total % Total % Total % Total 

2007 9,8 6 52,5 32 0 0 37,7 23 

2008 9,7 6 41,9 26 0 0 48,4 30 

2009 6,6 4 37,7 23 3,3 2 52,5 32 

2010 7,3 4 36,4 20 5,5 3 50,9 28 

2011 1,9 1 23,1 12 17,3 9 57,7 30 

2012 2,1 1 22,9 11 18,8 9 56,3 27 

2013 1,9 1 15,4 8 3,8 2 78,8 41 

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

  
 No ensino Fundamental o percentual de professores com curso superior é de 78,8% 
e com magistério é 15,4% 

 
Professores por etapa/ Professores do Ensino Médio 

Ano 
Ensino Fundamental 

Ensino Médio – 
Normal/Magistério 

Ensino Médio Ensino Superior 

% Total % Total % Total % Total 

2007 0 0 0 0 0 0 100 17 

2008 0 0 23,1 3 0 0 76,9 10 

2009 0 0 18,8 3 0 0 81,3 13 

2010 0 0 11,1 1 11,1 1 77,8 7 

2011 0 0 0 0 18,2 2 81,8 9 

2012 0 0 0 0 21,4 3 78,6 11 

2013 0 0 0 0 0 0 100 12 

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

 
 No Ensino Médio o percentual de professores com curso superior é de 100% e com 

magistério é 0%. 

 
Porcentagem de professores dos anos finais do Ensino Fundamental que tem licenciatura na 

área em que atuam. 

Ano 
Total Com superior Com licenciatura 

Com licenciatura na 
área em que atua 

% Total % Total % Total % Total 

2009 100 129 34,9 45 25,6 33 2,3 3 

2010 100 132 34,1 45 24,2 32 2,3 3 

2011 100 132 59,1 78 42,4 56 9,8 13 

2012 100 114 50,9 58 36 41 7 8 

2013 100 109 60,6 66 54,1 59 10,1 11 

 

 No que diz respeito ao percentual de professores dos anos finais do Ensino 
Fundamental que tem licenciatura na área em que atuam a situação encontra-se detalhada 

no quadro acima. Conforme pesquisa realizada no site: 
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne, apenas 10,1% dos professores lotados nos 

anos finais do Ensino Fundamental atuam em sua área de formação. Segundo dados do 
MEC (2013), em Língua Portuguesa são 15%, Matemática 5%, História 5,6% Geografia 5%, 

Ciências 15,8%, Educação Física 33,3%, Língua Estrangeira 25% e Artes 0%. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/15-formacao-professores/dossie-localidades
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Porcentagem de professores do Ensino Médio que tem licenciatura na área em que 
atuam. 

Ano Total Com superior Com licenciatura Com licenciatura na área em que atua 

2009 100% 14 85,7% 12 28,6% 4 14,3% 2 

2010 100% 16 75% 12 18,8% 3 18,8% 3 

2011 100% 24 91,7% 22 75% 18 37,5% 9 

2012 100% 20 95% 19 85% 17 35% 7 

2013 100% 15 100% 15 86,7% 13 53,3% 8 

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

 
Conforme informações no quadro mostrado acima apenas 53,3% dos professores 

lotados no Ensino Médio atuam em sua área de formação. Segundo dados do MEC (2013). 
 

Porcentagem de professores da Educação Básica com Pós-Graduação 

Ano Total do indicador 

2007 2,9% 2 

2008 2,9% 2 

2009 1,5% 1 

2010 1,6% 1 

2011 11,1% 7 

2012 35,2% 19 

2013 44,1% 26 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 
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Tipo de pós-graduação 

Ano 
Especialização Mestrado Doutorado 

% Total % Total % Total 

2007 2,9 2 0 0 0 0 

2008 2,9 2 0 0 0 0 

2009 1,5 1 0 0 0 0 

2010 1,6 1 0 0 0 0 

2011 11,1 7 0 0 0 0 

2012 35,2 19 0 0 0 0 

2013 42,4 25 1,7 1 0 0 

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

 
Em relação ao número de professores com pós-graduação o município de Pavussu, 

encontra-se acima da média nacional, pois enquanto no Brasil a média de professores é de 
30,2% e no Piaui 22,2% o município de Pavussu está com 44,1%. Porém em relação ao tipo 

de Graduação, são praticamente todos especialistas, com somente um professor com 

mestrado e nenhum que possua doutorado. 
 

5.2. PROFESSORES - REMUNERAÇÃO E CARREIRA 
 
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.  
 

Professores devem ser tratados e valorizados como profissionais e não como 

abnegados que trabalham apenas por vocação. A diferença salarial entre professores e 

demais profissionais com mesmo nível de instrução é inaceitável. Enquanto salário e 

carreira não forem atraentes, o número de jovens dispostos a seguir a carreira do magistério 

continuará sendo baixo. Elevar os salários do magistério é opção mais política do que 

técnica. Implica em mudar prioridades e passar a enxergar a Educação como a principal 

fonte sustentável de desenvolvimento econômico e social de um país. 

 

5.3. Valorização dos Professores 
Porcentagem de professores por quantidade de estabelecimentos em que trabalham 

Rede Pública/ Total 

Ano 
1 estabelecimento 2 estabelecimentos 3 ou mais estabelecimentos 

% Total % Total % Total 

2007 76,9 53 20,3 14 2,9 2 

2008 77,9 53 19,1 13 2,9 2 

2009 74,2 49 19,7 13 6,1 4 

2010 68,8 44 25 16 6,3 4 

2011 73 46 22,2 14 4,8 3 

2012 75,9 41 20,4 11 3,7 2 

2013 88,1 52 11,9 7 0 0 

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

  

Rede Pública / Municipal 

Ano 
1 estabelecimento 2 estabelecimentos 3 ou mais estabelecimentos 

% Total % Total % Total 

2007 68 34 28 14 4 2 

2008 72,9 35 22,9 11 4,2 2 

2009 69,2 36 23,1 12 7,7 4 

2010 69,4 34 24,5 12 6,1 3 

2011 74,5 35 23,4 11 2,1 1 

2012 77,5 31 20 8 2,5 1 

2013 91,8 45 8,2 4 0 0 

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

Ano 
1 estabelecimento 2 estabelecimentos 3 ou mais estabelecimentos 

% Total % Total % Total 

2007 61,3 19 35,5 11 3,2 1 

2008 60 18 40 12 0 0 

2009 50 13 38,5 10 11,5 3 

2010 41,7 10 45,8 11 12,5 3 

2011 45,8 11 41,7 10 12,5 3 

2012 55,6 10 33,3 6 11,1 2 

2013 53,8 7 46,2 6 0 0 

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

 

 
Fonte: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/ 

 

 
 

O número de docentes na educação básica por quantidade de estabelecimentos a 

situação é a seguinte: 88,9% trabalham em apenas um estabelecimento, 11,9% em dois 

estabelecimentos e 0% em três estabelecimentos, conforme mostra dados no quadros 

acima. 

 

5.4. PLANO DE CARREIRA DOCENTE 
 

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.    

 
Além de assegurar a existência de planos de carreira em todos os sistemas públicos 

de ensino, é imprescindível que os planos sejam atraentes e dêem condições ao professor 

de planejar seu futuro com mais segurança e de modo que possa buscar cada vez mais 

aperfeiçoamento. Um bom plano de carreira deve, por exemplo, permitir que um bom 

professor possa progredir na carreira sem a necessidade de deixar a sala de aula. Hoje, 

para a maioria dos professores, subir na carreira significa envelhecer. 

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/
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Indicadores da Educação Básica da Localidade Pavussu - PI 
Ano Estabelecimentos Matrículas Docentes Turmas 

2007 19 1.330 67 67 

2008 20 1.299 65 68 

2009 20 1.244 64 70 

2010 19 1.091 57 68 

2011 17 967 55 59 

2012 15 909 51 53 

2013 13 917 57 50 

2014 12 811 59 51 

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

 

 

Existência de ações de regulamentação e valorização da carreira do magistério 
Ano Adota medidas de valorização 

2006 Não 

2009 Sim 

Fonte: IBGE/ Minic 

 

Porcentagem de professores da Rede Pública ocupantes de cargos de provimento 

efetivo 

 

Rede Pública 

Ano 
Total Municipal Estadual 

Federal 
% Total % Total % Total 

2011 76,2 48 93,6 44 50 12 0 

2012 75,9 41 92,5 37 44,4 8 0 

2013 79,7 47 89,8 44 38,5 5 0 
Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar/ Preparação: Todos Pela Educação 

Fonte: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/ 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/


 
                                    ESTADO DO PIAUÍ 

   Prefeitura Municipal de Pavussú  
Plano Municipal de Educação de Pavussu – PME - 2015/2025 

 

 

54 
 

TABELAS DE VENCIMENTOS 

MAGISTÉRIO 

CLASSE NIVEL SALARIO 20 - HORAS 40 – HORAS 

A 

I R$   1.006,64 R$   1.006,64 R$   2.013,28 

II R$   1.054,58 R$    1.054,58 R$   2.109,16 

III R$   1.102,52 R$   1.102,52 R$   2.205,04 

IV R$   1.150,45 R$   1.150,45 R$  2.300,90 

SL 

I R$   1.308,67 R$   1.308,67 R$   2.617,34 

II R$   1.370,98 R$   1.370,98 R$   2.741,96 

III R$   1.433,30 R$   1.433,30 R$   2.866,60 

IV R$   1.495,62 R$   1.495,62 R$   2.991,24 

SE 

I R$   1.570,38 R$   1.570,38 R$   3.140,76 

II R$   1.645,16 R$   1.645,16 R$   3.290,76 

III R$   1.719,94 R$   1.719,94 R$   3.439,88 

IV R$   1.794,72 R$   1.794,72 R$   3.589,44 

SM 

I R$   1.884,44 R$   1.884,44 R$   3.768,88 

II R$   1.974,18 R$   1.974,18 R$   3.948,36 

III R$   2.063,92 R$   2.063,92 R$  4.127,84 

IV R$   2.153,65 R$   2.153,65 R$   4.307,30 
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OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR DO MUNICIPIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNÇÃO SALÁRIO CARGA HORARIA 

ASSISTENTE SOCIAL R$   1.789,47 40 HORAS 

ENFERMEIRO R$   2.926,71 40 HORAS 

FISIOTERAPEUTA R$   2.693,94 40 HORAS 

DENTISTA R$   3.102,00 40 HORAS 

EDUCADOR FISICO R$   2.693,94 40 HORAS 

PSICÓLOGA R$   1.903,91 40 HORAS 

MÉDICO R$   6.183,48 20 HORAS 

NUTRICIONISTA R$   1.578,95 40 HORAS 
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CAPÍTULO 06 - GESTÃO E FINANCIAMENTO 

6.1. Gestão democrática 
   

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.    

 

Esta talvez seja a meta mais difícil de ser acompanhada por dados estatísticos. 

Embora a gestão democrática da Educação esteja amparada na legislação educacional (leia 

análise do Cenpec), sua efetivação em cada uma das redes públicas de ensino é ainda um 

imenso desafio para o País. Nesse caso, por meio de indicadores auxiliares, o Observatório 

procura dar conta do cenário de condições que se apresenta para essa efetivação. É 

possível acompanhar, por exemplo, o número de municípios onde estão constituídos 

conselhos municipais de Educação ou conselhos de administração das verbas da 

Educação. Por meio das informações coletadas via questionários da Prova Brasil, é possível 

mensurar a existência dos conselhos escolares. Os dados também informam a quantidade 

de reuniões realizadas, a composição dos conselhos e as formas de elaboração dos 

projetos político-pedagógicos das escolas. Porém, a legislação é pouco regulamentar em 

relação ao funcionamento desses colegiados. Por fim, as estatísticas também revelam as 

formas de acesso aos cargos de direção escolar 
 

Indicadores da Educação Básica da Localidade Pavussu - PI 
Ano Estabelecimentos Matrículas Docentes Turmas 

2007 19 1.330 67 67 

2008 20 1.299 65 68 

2009 20 1.244 64 70 

2010 19 1.091 57 68 

2011 17 967 55 59 

2012 15 909 51 53 

2013 13 917 57 50 

2014 12 811 59 51 

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

 

Existência de instrumentos de Gestão Democrática nos município Pavussu – PI 

Ano 
Conselho do 

FUNDEB 
Conselho Escolar 

Conselho Alimentar 

Escolar 

Conselho de 

Transporte Escolar 

2011 Sim Sim Sim Sim 

Fonte: IBGE/Perfil dos Municípios Brasileiros (Munic)/ Preparação: Todos Pela Educação 

Existência de Conselho Municipal de Educação Pavussu - PI 

Ano Possui Conselho Municipal de Educação 
O Conselho Municipal de Educação realizou reunião 

nos últimos 12 meses? 

2006 Não 

 

2009 Sim Sim 

2011 Não Não aplicável 
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Ano Possui Conselho Municipal de Educação 
O Conselho Municipal de Educação realizou reunião 

nos últimos 12 meses? 

Fonte: IBGE/Perfil dos Municípios Brasileiros (Munic) - 2006, 2009, 2011 / Preparação: Todos Pela Educação 

 

Caráter do Conselho Municipal de Educação 

Ano Deliberativo Fiscalizador Normativo Consultivo 

2006 Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

2009 Sim Sim Sim Sim 

2011 Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

Fonte: IBGE/Perfil dos Municípios Brasileiros (Munic) - 2006, 2009, 2011 / Preparação: Todos Pela Educação 

 

6.2. Financiamento da Educação 
 

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. 
 

Para esta meta, ainda não há um indicador principal. Isto ocorre porque não há 

dados disponíveis de investimento público em educação apurados de acordo com o 

instituído pelo PNE. 

 

Existência de Fundo Municipal de Educação 

Ano Existe Fundo Municipal de educação 

2006 Sim 

2009 Sim 

2011 Sim 

Fonte: IBGE/ Perfil dos Municípios Brasileiros (Munic) / Preparação: Todos Pela Educação 

Fonte: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne 

 

Finanças públicas* *O município não possui todas as informações disponíveis   A 

receita orçamentária do município passou de R$ - em 2005 para R$ 5,2 milhões em 2011, o 

que retrata uma - de - no período ou - ao ano.   

A proporção das receitas próprias, ou seja, geradas a partir das atividades 

econômicas do município, em relação à receita orçamentária total, passou de - em 2005 

para 3,85% em 2011, e quando se analisa todos os municípios juntos do estado, a 

proporção aumentou de 14,30% para 10,52%.    

A dependência em relação ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM) - no 

município, passando de - da receita orçamentária em 2005 para 71,31% em 2011. Essa 

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne
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dependência foi superior àquela registrada para todos os municípios do Estado, que ficou 

em 36,24% em 2011.     

 
 As despesas com educação, administração, saúde, urbanismo e legislativa foram 

responsáveis por 87,51% das despesas municipais. Em assistência social, as despesas 

alcançaram 4,60% do orçamento total, valor esse inferior à média de todos os municípios do 

estado, de 4,60%.       
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EIXO 1-DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO A EDUCAÇÃO BÁSICA 

EDUCAÇÃO INFANTIL  

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

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

de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) 

anos até o final da vigência deste PNE. 

Estratégias: 

 

Estratégias do PNE Estratégias do PME 

1.1) definir, em regime de colaboração 
entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, metas de 
expansão das respectivas redes públicas 
de educação infantil segundo padrão 
nacional de qualidade, considerando as 
peculiaridades locais; 

1.1-a) Realizar micro – censo 
populacional para identificar: o 
quantitativo da população de 0 a 5 anos; 
local onde habita; condições da moradia, 
condições de saúde etc. 
1.1-b Realizar diagnóstico da rede pública 
de educação infantil com vistas a 
identificar as demandas prioritárias, em 
termos de condições infra- estruturais e 
de recursos humanos. 
1.1-c) Realizar periodicamente, em regime 
de colaboração, levantamento da 
demanda por creche para a população de 
até 3 (três) anos, como forma de planejar 
a oferta e verificar o atendimento da 
demanda manifesta; 

 

1.2) garantir que, ao final da vigência 
deste PNE, seja inferior a 10% (dez por 
cento) a diferença entre as taxas de 
frequência à educação infantil das 
crianças de até 3 (três) anos oriundas do 
quinto de renda familiar per capita mais 
elevado e as do quinto de renda 
familiar per capita mais baixo; 

1.2) Estabelecer parceiras com os órgãos 
da Assistência Social (CRAS, CREAS), 
bem como com o Conselho Tutelar para 
identificar a situação do município quanto 
a discrepância existente entre as crianças 
de até 3 (três) anos oriundas do quinto de 
renda familiar per capita mais elevado e 
as do quinto de renda familiar per capita  
mais baixo. 

 

1.3) realizar, periodicamente, em regime 
de colaboração, levantamento da 
demanda por creche para a população de 

Contemplada na 1.1-c 

Meta Municipal: PAVUSSU-PI Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na 
pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta 
de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por 
cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PME. 
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até 3 (três) anos, como forma de planejar 
a oferta e verificar o atendimento da 
demanda manifesta; 

1.4) estabelecer, no primeiro ano de 
vigência do PNE, normas, procedimentos 
e prazos para definição de mecanismos 
de consulta pública da demanda das 
famílias por creches; 

1.4) Estabelecer parceiras com os órgãos 
da Assistência Social (CRAS, CREAS), 
bem como com o Conselho Tutelar e 
Pastoral da Criança para definir os 
mecanismos de consulta pública da 
demanda das famílias por creches; 
 

1.5) manter e ampliar, em regime de 
colaboração e respeitadas as normas de 
acessibilidade, programa nacional de 
construção e reestruturação de escolas, 
bem como de aquisição de equipamentos, 
visando à expansão e à melhoria da rede 
física de escolas públicas de educação 
infantil; 

1.5)Elaborar propostas de atendimento da 
rede pública que definam padrões 
mínimos de acessibilidade de acordo com 
a faixa etária. 

1.6) implantar, até o segundo ano de 
vigência deste PNE, avaliação da 
educação infantil, a ser realizada a cada 2 
(dois) anos, com base em parâmetros 
nacionais de qualidade, a fim de aferir a 
infraestrutura física, o quadro de pessoal, 
as condições de gestão, os recursos 
pedagógicos, a situação de 
acessibilidade, entre outros indicadores 
relevantes; 

1.6) Aderir a sistemas de avaliação da 
educação infantil, adotados pelo 
Ministério da Educação, a ser realizada a 
cada 2 (dois) anos, com base em 
parâmetros nacionais de qualidade, a fim 
de aferir a infraestrutura física, o quadro 
de pessoal, as condições de gestão, os 
recursos pedagógicos, a situação de 
acessibilidade, entre outros indicadores 
relevantes; 

1.7) promover a formação inicial e 
continuada dos (as) profissionais da 
educação infantil, garantindo, 
progressivamente, o atendimento por 
profissionais com formação superior; 

1.7) Colaborar e promover a formação 

inicial e continuada dos profissionais da 

Educação Infantil, garantindo, 

progressivamente, o atendimento por 

profissionais com formação superior. 
 
 

1.8) estimular a articulação entre pós-
graduação, núcleos de pesquisa e cursos 
de formação para profissionais da 
educação, de modo a garantir a 
elaboração de currículos e propostas 
pedagógicas que incorporem os avanços 
de pesquisas ligadas ao processo de 
ensino-aprendizagem e às teorias 
educacionais no atendimento da 
população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos; 

1.8) Realizar levantamento das demandas 
de formação dos profissionais da 
Educação Infantil, de modo a oferecer 
subsídios às instituições de pós-
graduação, núcleos de pesquisa e cursos 
de formação. 
 

1.9) fomentar o atendimento das 
populações do campo e das comunidades 
indígenas e quilombolas na educação 
infantil nas respectivas comunidades, por 
meio do redimensionamento da 
distribuição territorial da oferta, limitando 

1.9) Assegurar, sempre que possível, o 
atendimento das populações do campo e 
das comunidades quilombolas e da 
educação infantil nas respectivas 
comunidades, por meio do 
redimensionamento da distribuição 
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a nucleação de escolas e o deslocamento 
de crianças, de forma a atender às 
especificidades dessas comunidades, 
garantido consulta prévia e informada; 

territorial da oferta, limitando a nucleação 
de escolas e o deslocamento de crianças, 
de forma a atender às especificidades 
dessas comunidades, garantido consulta 
prévia e informada; 

1.10) priorizar o acesso à educação 
infantil e fomentar a oferta do 
atendimento educacional especializado 
complementar e suplementar aos (às) 
alunos (as) com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, 
assegurando a educação bilíngue para 
crianças surdas e a transversalidade da 
educação especial nessa etapa da 
educação básica; 

1.10) Priorizar 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; 
adequação aos transportes escolares e  
fiscalização. 

1.11) implementar, em caráter 
complementar, programas de orientação 
e apoio às famílias, por meio da 
articulação das áreas de educação, saúde 
e assistência social, com foco no 
desenvolvimento integral das crianças de 
até 3 (três) anos de idade; 

1.11) Aderir a programas federais 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 e promover iniciativas 
municipais de orientação e apoio as 
famílias sempre que possível; 

1.12) fortalecer o acompanhamento e o 
monitoramento do acesso e da 
permanência das crianças na educação 
infantil, em especial dos beneficiários de 
programas de transferência de renda, em 
colaboração com as famílias e com os 
órgãos públicos de assistência social, 
saúde e proteção à infância; 

1.12) implanta programa de  
acompanhamento e o monitoramento do 
acesso e da permanência das crianças na 
educação infantil, em especial dos 
beneficiários de programas de 
transferência de renda, em colaboração 
com as famílias e com os órgãos públicos 
de assistência social, saúde e proteção à 
infância; 

1.13) promover a busca ativa de crianças 
em idade correspondente à educação 
infantil, em parceria com órgãos públicos 
de assistência social, saúde e proteção à 
infância, preservando o direito de opção 
da família em relação às crianças de até 3 
(três) anos; 

1.13) Realizar ações de  busca ativa de 
crianças em idade correspondente à 
educação infantil (PRÉ-ESCOLA), em 
parceria com órgãos públicos de 
assistência social, saúde e proteção à 
infância; 

1.14) O Distrito Federal e os Municípios, 
com a colaboração da União e dos 
Estados, realizarão e publicarão, a cada 
ano, levantamento da demanda manifesta 
por educação infantil em creches e pré-
escolas, como forma de planejar e 
verificar o atendimento; 

1.14) Realizar e publicar a cada ano, 
levantamento da demanda manifesta por 
educação infantil em creches e pré-
escolas, como forma de planejar o 
atendimento; 

1.15) Estimular o acesso à educação 
infantil em tempo integral, para todas as 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, 
conforme estabelecido nas Diretrizes 

1.15) Colaborar dentro das possibilidades 
do município com iniciativas da União 
que visem estimular o acesso gradativo à 
educação infantil em tempo integral, 
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Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil. 

conforme estabelecido nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil. 

 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

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

 

Estratégias 

Estratégias do PNE Estratégias do PME 

2.1) o Ministério da Educação, em 
articulação e colaboração com os 
Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, deverá, até o final do 
2o (segundo) ano de vigência deste PNE, 
elaborar e encaminhar ao Conselho 
Nacional de Educação, precedida de 
consulta pública nacional, proposta de 
direitos e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento para os (as) alunos (as) 
do ensino fundamental; 

2.1-a) Colaborar com a definição de 
direitos e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento para os (as) alunos (as) 
do ensino fundamental, a serem 
disponibilizados pelo Conselho nacional 
de Educação, adequá-los a realidade do 
município e adotá-los como parte 
integrante da Proposta Pedagógica da 
Secretaria Municipal de Educação e 
escolas municipais e estaduais; 
 2.1-b) Adotar medidas para divulgação da 
proposta de direitos e objetivos de 
aprendizagem para os alunos do ensino 
fundamental. 

2.2) pactuar entre União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, no âmbito da 
instância permanente de que trata o § 5º 
do art. 7º desta Lei, a implantação dos 
direitos e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento que configurarão a base 
nacional comum curricular do ensino 
fundamental; 

2.2) Formar educadores para que possam 
implementar nas propostas pedagógicas 
e sobretudo na prática docente os 
direitos e objetivos de aprendizagens e 
desenvolvimento que configurarão a base 
nacional comum curricular do ensino 
fundamental; 

2.3) criar mecanismos para o 
acompanhamento individualizado dos 
(as) alunos (as) do ensino fundamental; 

2.3) Implementar   mecanismos para o 
acompanhamento individualizado dos 
(as) alunos (as) do ensino fundamental, 
com a finalidade de garantir a 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm#art7§5
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm#art7§5
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aprendizagem adequada na idade certa; 

2.4) fortalecer o acompanhamento e o 
monitoramento do acesso, da 
permanência e do aproveitamento escolar 
dos beneficiários de programas de 
transferência de renda, bem como das 
situações de discriminação, preconceitos 
e violências na escola, visando ao 
estabelecimento de condições adequadas 
para o sucesso escolar dos (as) alunos 
(as), em colaboração com as famílias e 
com órgãos públicos de assistência 
social, saúde e proteção à infância, 
adolescência e juventude; 

2.4) Promover o acompanhamento e o 
monitoramento do acesso, da 
permanência e do aproveitamento escolar 
dos beneficiários de programas de 
transferência de renda, bem como das 
situações de discriminação, preconceitos 
e violências na escola, visando ao 
estabelecimento de condições adequadas 
para o sucesso escolar dos (as) alunos 
(as), em colaboração com as famílias e 
com órgãos públicos de assistência 
social, saúde e proteção à infância, 
adolescência e juventude; 

2.5) promover a busca ativa de crianças e 
adolescentes fora da escola, em parceria 
com órgãos públicos de assistência 
social, saúde e proteção à infância, 
adolescência e juventude; 

2.5) Estabelecer parcerias com os órgãos 
da Assistência Social(CRAS, CREAS), 
bem como com o Conselho Tutelar e 
Pastoral da Criança e segurança pública 
para promover a busca ativa de crianças 
e adolescentes fora da escola; 

2.6) 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 indígenas e quilombolas; 

2.6) adotar e aderir as 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; 

2.7) 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 da 
região; 

2.7) disciplinar, no âmbito dos sistemas 
de ensino municipal, a organização 
flexível do trabalho pedagógico, incluindo 
adequação do calendário escolar de 
acordo com a realidade local, a identidade 
cultural e as condições climáticas da 
região; 

2.8) promover a 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 pólos de criação e 
difusão cultural; 

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 pólos de criação e difusão 
cultural; promover mais eventos que 
incentive a participação de pais e alunos 
nas datas comemorativas. 

2.9) incentivar a participação dos pais ou 
responsáveis no acompanhamento das 
atividades escolares dos filhos por meio 
do estreitamento das relações entre as 
escolas e as famílias; 

2.9) Implementar e incentivar projetos e 
ações que motivem  a participação dos 
pais ou responsáveis no 
acompanhamento das atividades 
escolares dos filhos por meio do 
estreitamento das relações entre as 
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escolas e as famílias; 

2.10) estimular a oferta do ensino 
fundamental, em especial dos anos 
iniciais, para as populações do campo, 
indígenas e quilombolas, nas próprias 
comunidades; 

2.10) Assegurar  a oferta do ensino 
fundamental, em especial dos anos 
iniciais, para as populações do campo e 
nas próprias comunidades, desde que o 
número de alunos seja superior a 25, 
conforme Diretrizes Curriculares para 
educação do Campo. 

2.11) desenvolver formas alternativas de 
oferta do ensino fundamental, garantida a 
qualidade, para atender aos filhos e filhas 
de profissionais que se dedicam a 
atividades de caráter itinerante; 

2.11 – Buscar modelos de formas 
alternativas de oferta do ensino 
fundamental, garantindo a qualidade, para 
atender aos filhos e filhas de 
profissionais que se dedicam a atividades 
de caráter itinerante 

2.12) oferecer atividades extracurriculares 
de incentivo aos (às) estudantes e de 
estímulo a habilidades, inclusive 
mediante certames e concursos 
nacionais; 

2.12) Integrar à proposta pedagógica das 
escolas atividades extracurriculares de 
incentivo aos (às) estudantes e de 
estímulo a habilidades, inclusive 
mediante certames e concursos 
nacionais, estaduais e municipais em 
áreas específicas do conhecimento 
escolar; 
 

2.13) promover atividades de 
desenvolvimento e estímulo a habilidades 
esportivas nas escolas, interligadas a um 
plano de disseminação do desporto 
educacional e de desenvolvimento 
esportivo nacional. 

2.13 – promover atividades de 
desenvolvimento e estímulo a habilidades 
esportivas nas escolas, interligadas a um 
plano de disseminação do desporto 
educacional e de desenvolvimento 
esportivo nacional. Para tanto, é 
necessário assegurar que a educação 
física escolar seja ministrada por 
professores da área, realizada em 
espaços adequados e com um currículo 
bem elaborado. 

 

 

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). 

Meta Municipal: PAVUSSU-PI 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 PME, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 
85% (oitenta e cinco por cento). 

 

Estratégias 
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Estratégias do PNE Estratégias do PME 

3.1) institucionalizar programa nacional 
de renovação do ensino médio, a fim de 
incentivar práticas pedagógicas com 
abordagens interdisciplinares 
estruturadas pela relação entre teoria e 
prática, por meio de currículos escolares 
que organizem, de maneira flexível e 
diversificada, conteúdos obrigatórios e 
eletivos articulados em dimensões como 
ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, 
cultura e esporte, garantindo-se a 
aquisição de equipamentos e 
laboratórios, a produção de material 
didático específico, a formação 
continuada de professores e a articulação 
com instituições acadêmicas, esportivas 
e culturais; 

3.1.a) Apoiar e estimular a  
institucionalização do programa nacional 
de renovação do ensino médio, a fim de 
incentivar práticas pedagógicas com 
abordagens interdisciplinares 
estruturadas pela relação entre teoria e 
prática, por meio de currículos escolares 
que organizem, de maneira flexível e 
diversificada, conteúdos obrigatórios e 
eletivos articulados em dimensões como 
ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, 
cultura e esporte, garantindo-se a 
aquisição de equipamentos e 
laboratórios, a produção de material 
didático específico, a formação 
continuada de professores e a articulação 
com instituições acadêmicas, esportivas 
e culturais; 
 
3.1.b) Definir e implantar medidas de 
avaliação do ensino médio inovador, já 
implantado no município; 
 

3.1.c) Propor, a título de colaboração, 

medidas para a melhoria da 

institucionalização do ensino médio 

inovador 

3.2) o Ministério da Educação, em 
articulação e colaboração com os entes 
federados e ouvida a sociedade mediante 
consulta pública nacional, elaborará e 
encaminhará ao Conselho Nacional de 
Educação - CNE, até o 2o (segundo) ano 
de vigência deste PNE, proposta de 
direitos e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento para os (as) alunos (as) 
de ensino médio, a serem atingidos nos 
tempos e etapas de organização deste 
nível de ensino, com vistas a garantir 
formação básica comum; 

3.2) 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 PME, 
proposta de direitos e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento para os 
(as) alunos (as) de ensino médio, a serem 
atingidos nos tempos e etapas de 
organização deste nível de ensino, com 
vistas a garantir formação básica comum; 
 

3.3) pactuar entre União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, no âmbito da 
instância permanente de que trata o § 
5o do art. 7o desta Lei, a implantação dos 
direitos e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento que configurarão a base 

3.3) Apoiar a escolas do ensino médio a 
implementar em sua proposta pedagógica 
direitos e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento que configurarão a base 
nacional comum,curricular do ensino 
médio,e utilizá-lo como ponto de partida 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm#art7§5
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm#art7§5
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nacional comum curricular do ensino 
médio; 

no planejamento das ações de ensino 
aprendizagem. 

3.4) garantir a fruição de bens e espaços 
culturais, de forma regular, bem como a 
ampliação da prática desportiva, 
integrada ao currículo escolar; 

3.4) Celebrar parcerias com estado para 
garantir a fruição de bens e espaços 
culturais, de forma regular, bem como a 
ampliação da prática desportiva, 
integrada ao currículo escolar; 

3.5) manter e ampliar programas e ações 
de correção de fluxo do ensino 
fundamental, por meio do 
acompanhamento individualizado do (a) 
aluno (a) com rendimento escolar 
defasado e pela adoção de práticas como 
aulas de reforço no turno complementar, 
estudos de recuperação e progressão 
parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo 
escolar de maneira compatível com sua 
idade; 

3.5) Fazer mapeamento  dos índices de 
distorção idade/série na educação básica, 
inventariando suas principais causas, a 
fim de elaborar propostas que contribuam 
para a melhoria e ampliação de 
programas e ações de correção do fluxo 
escolar, no ensino fundamental,  em 
parceria com o Ministério de Educação, 
prevendo o acompanhamento 
individualizado do (a) aluno (a) com 
rendimento escolar defasado e a adoção 
de práticas como aulas de reforço no 
turno complementar, estudos de 
recuperação e progressão parcial, de 
forma a reposicioná-lo no ciclo escolar de 
maneira compatível com sua idade; 
 

3.6) universalizar o Exame Nacional do 
Ensino Médio - ENEM, fundamentado em 
matriz de referência do conteúdo 
curricular do ensino médio e em técnicas 
estatísticas e psicométricas que 
permitam comparabilidade de resultados, 
articulando-o com o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Básica - SAEB, e 
promover sua utilização como 
instrumento de avaliação sistêmica, para 
subsidiar políticas públicas para a 
educação básica, de avaliação 
certificadora, possibilitando aferição de 
conhecimentos e habilidades adquiridos 
dentro e fora da escola, e de avaliação 
classificatória, como critério de acesso à 
educação superior; 

3.6) Incentivar os educando a 
participarem do Exame Nacional do 
Ensino Médio - ENEM, fundamentado em 
matriz de referência do conteúdo 
curricular do ensino médio e em técnicas 
estatísticas e psicométricas que permitam 
comparabilidade de resultados, 
articulando-o com o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Básica - SAEB, e 
promover sua utilização como 
instrumento de avaliação sistêmica, para 
subsidiar políticas públicas para a 
educação básica, de avaliação 
certificadora, possibilitando aferição de 
conhecimentos e habilidades adquiridos 
dentro e fora da escola, e de avaliação 
classificatória, como critério de acesso à 
educação superior; 

3.7) fomentar a expansão das matrículas 
gratuitas de ensino médio integrado à 
educação profissional, observando-se as 
peculiaridades das populações do 
campo, das comunidades indígenas e 
quilombolas e das pessoas com 
deficiência; 

3.7) Apoiar medidas de fomento e 
expansão das matriculas gratuitas de 
ensino médio integrado à educação 
profissional, observando-se as 
peculiaridades das populações do campo, 
e das pessoas com deficiência; 
 

3.8) estruturar e fortalecer o 
acompanhamento e o monitoramento do 
acesso e da permanência dos e das 

3.8) Colaborar com o estado na adoção de 
medidas de fortalecimento do 
acompanhamento e monitoramento do 
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jovens beneficiários (as) de programas de 
transferência de renda, no ensino médio, 
quanto à frequência, ao aproveitamento 
escolar e à interação com o coletivo, bem 
como das situações de discriminação, 
preconceitos e violências, práticas 
irregulares de exploração do trabalho, 
consumo de drogas, gravidez precoce, 
em colaboração com as famílias e com 
órgãos públicos de assistência social, 
saúde e proteção à adolescência e 
juventude; 

acesso e da permanência dos e das 
jovens beneficiários (as) de programas de 
transferência de renda, no ensino médio, 
quanto à frequência, ao aproveitamento 
escolar e à interação com o coletivo, bem 
como das situações de discriminação, 
preconceitos e violências, práticas 
irregulares de exploração do trabalho, 
consumo de drogas, gravidez precoce, 
em colaboração com as famílias e com 
órgãos públicos de assistência social, 
saúde e proteção à adolescência e 
juventude; 
 

3.9) promover a busca ativa da população 
de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos fora 
da escola, em articulação com os 
serviços de assistência social, saúde e 
proteção à adolescência e à juventude; 

3.9) Colaborar com estado na busca ativa 
da população de 15 (quinze) a 17 
(dezessete) anos fora da escola, em 
articulação com os serviços de 
assistência social, saúde e proteção à 
adolescência e à juventude, presentes no 
município; 

3.10) fomentar programas de educação e 
de cultura para a população urbana e do 
campo de jovens, na faixa etária de 15 
(quinze) a 17 (dezessete) anos, e de 
adultos, com qualificação social e 
profissional para aqueles que estejam 
fora da escola e com defasagem no fluxo 
escolar; 

3.10) colaborar com as ações de fomento 
aos programas de educação e de cultura 
para a população urbana e do campo de 
jovens, na faixa etária de 15 (quinze) a 17 
(dezessete) anos, e de adultos, com 
qualificação social e profissional para 
aqueles que estejam fora da escola e com 
defasagem no fluxo escolar; 
 

3.11) redimensionar a 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 (as); 

3.11) Apoiar a SEDUC a redimensionar, 
em âmbito municipal,  a 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 
(as); 

3.12) desenvolver 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; 

3.12) 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) implementar políticas de prevenção 
à evasão motivada por preconceito ou 
quaisquer formas de discriminação, 
criando rede de proteção contra formas 
associadas de exclusão; 

3.13) Apoiar a  implementação de políticas 
de prevenção à evasão motivada por 
preconceito ou quaisquer formas de 
discriminação, criando rede de proteção 
contra formas associadas de exclusão; 

3.14) estimular a participação dos 
adolescentes nos cursos das áreas 

3.14) Colaborar e estimular com ações de  
incentivo à participação dos adolescentes 
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tecnológicas e científicas. nos cursos das áreas tecnológicas e 
científicas. 

 

INCLUSÃO E DIVERSIDADE 

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 Municipal: PAVUSSU-PI 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. 

 

 

 

Estratégias 

Estratégias do PNE Estratégias do PME 

4.1) 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, na educação especial 
oferecida em instituições comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas sem fins 
lucrativos, conveniadas com o poder 
público e com atuação exclusiva na 
modalidade, nos termos da Lei no 11.494, 
de 20 de junho de 2007; 

4.1) Fazer levantamento das matrículas 
dos (as) estudantes da educação regular 
da rede pública municipal que recebam 
atendimento educacional especializado 
complementar e suplementar, par 
conhecer e planejar a oferta de vagas; 
conscientizar os pais ou responsáveis 
para incentivar o (a) aluno (a) para sua 
melhor aprendizagem na escola 

4.2) implantar, ao longo deste PNE, salas 
de recursos multifuncionais e fomentar a 
formação continuada de professores e 

4.2) Fazer parceria com o Governo 
Federal para implantar, ao longo deste 
PME, salas de recursos multifuncionais e 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11494.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11494.htm
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professoras para o atendimento 
educacional especializado nas escolas 
urbanas, do campo, indígenas e de 
comunidades quilombolas; 

formação de professores para atuarem 
com alunos com necessidades especiais 
e pessoas com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação. Fomentar a 
formação continuada de professores e 
professoras para o atendimento 
educacional especializado nas escolas 
urbanas, do campo. 

4.3) garantir atendimento educacional 
especializado em salas de recursos 
multifuncionais, classes, escolas ou 
serviços especializados, públicos ou 
conveniados, nas formas complementar e 
suplementar, a todos (as) alunos (as) com 
deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, matriculados na rede 
pública de educação básica, conforme 
necessidade identificada por meio de 
avaliação, ouvidos a família e o aluno; 

4.3) garantir, em âmbito das escolas 
municipais o 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 por 
meio da parceria com os Governos 
Federal e Estadual; 

4.4) estimular a criação de centros 
multidisciplinares de apoio, pesquisa e 
assessoria, articulados com instituições 
acadêmicas e 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; 

4.4) Solicitar do Governo Federal a 
implantação de um centro multidisciplinar 
de atendimento a pessoas com 
deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação que ofereça serviços 
integrados de 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); 

4.5) manter e ampliar programas 
suplementares que promovam a 
acessibilidade nas instituições públicas, 
para garantir o acesso e a permanência 
dos (as) alunos (as) com deficiência por 
meio da adequação arquitetônica, da 
oferta de transporte acessível e da 
disponibilização de material didático 
próprio e de recursos de tecnologia 
assistiva, assegurando, ainda, no 
contexto escolar, em todas as etapas, 
níveis e modalidades de ensino, a 
identificação dos (as) alunos (as) com 
altas habilidades ou superdotação; 

4.5) Aderir a programas suplementares 
que promovam a acessibilidade nas 
instituições públicas, para garantir o 
acesso e a permanência dos (as) alunos 
(as) com deficiência por meio da 
adequação arquitetônica, da oferta de 
transporte acessível e da disponibilização 
de material didático próprio e de recursos 
de tecnologia assistiva, assegurando, 
ainda, no contexto escolar, em todas as 
etapas, níveis e modalidades de ensino, a 
identificação dos (as) alunos (as) com 
altas habilidades ou superdotação; 

4.6) garantir a oferta de educação 
inclusiva, vedada a exclusão do ensino 

4.6) Identificar a demanda manifesta para 
a oferta de educação inclusiva, vedada a 
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regular sob alegação de deficiência e 
promovida a articulação pedagógica entre 
o ensino regular e o atendimento 
educacional especializado; 

exclusão do ensino regular sob alegação 
de deficiência e promovida a articulação 
pedagógica entre o ensino regular e o 
atendimento educacional especializado; 

4.7) fortalecer o acompanhamento e o 
monitoramento do acesso à escola e ao 
atendimento educacional especializado, 
bem como da permanência e do 
desenvolvimento escolar dos (as) alunos 
(as) com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades 
ou superdotação beneficiários (as) de 
programas de transferência de renda, 
juntamente com o combate às situações 
de discriminação, preconceito e violência, 
com vistas ao estabelecimento de 
condições adequadas para o sucesso 
educacional, em colaboração com as 
famílias e com os órgãos públicos de 
assistência social, saúde e proteção à 
infância, à adolescência e à juventude; 

4.7) fortalecer, em âmbito municipal, o 
acompanhamento e o monitoramento do 
acesso à escola e ao atendimento 
educacional especializado, bem como da 
permanência e do desenvolvimento 
escolar dos (as) alunos (as) com 
deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação beneficiários (as) de 
programas de transferência de renda, 
juntamente com o combate às situações 
de discriminação, preconceito e violência, 
com vistas ao estabelecimento de 
condições adequadas para o sucesso 
educacional, em colaboração com as 
famílias e com os órgãos públicos de 
assistência social, saúde e proteção à 
infância, à adolescência e à juventude; 

4.8) fomentar pesquisas voltadas para o 
desenvolvimento de metodologias, 
materiais didáticos, equipamentos e 
recursos de tecnologia assistiva, com 
vistas à promoção do ensino e da 
aprendizagem, bem como das condições 
de acessibilidade dos (as) estudantes 
com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação; 
 
4.9) promover o desenvolvimento de 
pesquisas interdisciplinares para 
subsidiar a formulação de políticas 
públicas intersetoriais que atendam as 
especificidades educacionais de 
estudantes com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação que 
requeiram medidas de atendimento 
especializado; 

4.8) Conhecer pesquisas voltadas para o 
desenvolvimento de metodologias, 
materiais didáticos, equipamentos e 
recursos de tecnologia assistiva, com 
vistas à promoção do ensino e da 
aprendizagem, bem como das condições 
de acessibilidade dos (as) estudantes 
com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação; 
 
4.9) Conhecer pesquisas 
interdisciplinares para subsidiar a 
formulação de políticas públicas 
intersetoriais que atendam as 
especificidades educacionais de 
estudantes com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação que 
requeiram medidas de atendimento 
especializado; 

4.10) promover a articulação intersetorial 
entre órgãos e políticas públicas de 
saúde, assistência social e direitos 
humanos, em parceria com as famílias, 
com o fim de desenvolver modelos de 
atendimento voltados à continuidade do 
atendimento escolar, na educação de 
jovens e adultos, das pessoas com 
deficiência e transtornos globais do 

4.10) promover, em âmbito municipal, a 
articulação Inter setorial 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 
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desenvolvimento com idade superior à 
faixa etária de escolarização obrigatória, 
de forma a assegurar a atenção integral 
ao longo da vida; 

transtornos globais do desenvolvimento 
com idade superior à faixa etária de 
escolarização obrigatória, de forma a 
assegurar a atenção integral ao longo da 
vida; 

4.11) apoiar a ampliação das equipes de 
profissionais da educação para atender à 
demanda do processo de escolarização 
dos (das) estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação, 
garantindo a oferta de professores (as) 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; 

4.11) Fazer levantamento da necessidade 
de professores (as) do atendimento 
educacional especializado e profissionais 
de apoio ou auxiliares, tradutores (as) e 
intérpretes de Libras, guias-intérpretes 
para surdos-cegos, professores de 
Libras, prioritariamente surdos, e 
professores bilíngues, para atender à 
demanda do processo de escolarização 
dos (das) estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação. 
 

4.12) definir, no segundo ano de vigência 
deste PNE, indicadores de qualidade e 
política de avaliação e supervisão para o 
funcionamento de instituições públicas e 
privadas que prestam atendimento a 
alunos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação; 

4.12) Conhecer indicadores de qualidade 
e política de avaliação e supervisão para 
o funcionamento de instituições públicas 
e privadas que prestam atendimento a 
alunos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação a serem 
disponibilizados pelo MEC; 

4.13) promover, por iniciativa do 
Ministério da Educação, nos órgãos de 
pesquisa, demografia e estatística 
competentes, a obtenção de informação 
detalhada sobre o perfil das pessoas com 
deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação de 0 (zero) a 17 (dezessete) 
anos; 

4.13) Conhecer, por iniciativa do 
Ministério da Educação, nos órgãos de 
pesquisa, demografia e estatística 
competentes, a obtenção de informação 
detalhada sobre o perfil das pessoas com 
deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação de 0 (zero) a 17 (dezessete) 
anos; 

4.14) promover parcerias com instituições 
comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas sem fins lucrativos, 
conveniadas com o poder público, 
visando a ampliar a oferta de formação 
continuada e a produção de material 
didático acessível, assim como os 
serviços de acessibilidade necessários ao 
pleno acesso, participação e 
aprendizagem dos estudantes com 
deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação matriculados na rede 
pública de ensino; 

4.14) Colaborar parcerias com 
instituições comunitárias, confessionais 
ou filantrópicas sem fins lucrativos, 
conveniadas com o poder público, 
visando a ampliar a oferta de formação 
continuada e a produção de material 
didático acessível, assim como os 
serviços de acessibilidade necessários ao 
pleno acesso, participação e 
aprendizagem dos estudantes com 
deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação matriculados na rede 
pública de ensino; 

4.15) promover parcerias com instituições 
comunitárias, confessionais ou 

4.15) Realizar sempre que possível 
parcerias com instituições comunitárias, 
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filantrópicas sem fins lucrativos, 
conveniadas com o poder público, a fim 
de favorecer a participação das famílias e 
da sociedade na construção do sistema 
educacional inclusivo. 

confessionais ou filantrópicas sem fins 
lucrativos, conveniadas com o poder 
público, a fim de favorecer a participação 
das famílias e da sociedade na 
construção do sistema educacional 
inclusivo. 

 

EIXO 2-QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

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

ensino fundamental. 

Meta Municipal: PAVUSSU-PI Meta 5: alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o 
final do 3o (terceiro) ano do ensino fundamental. 

 

Estratégias 

Estratégias do PNE Estratégias do PME 

5.1) estruturar os processos 
pedagógicos de alfabetização, nos 
anos iniciais do ensino fundamental, 
articulando-os com as estratégias 
desenvolvidas na pré-escola, com 
qualificação e valorização dos (as) 
professores (as) alfabetizadores e com 
apoio pedagógico específico, a fim de 
garantir a alfabetização plena de todas 
as crianças; 

5.1) Implementar politica de alfabetização no 
município estruturada em eixos como: 
Formação Continuada de Alfabetizadores; 
Estruturação do Currículo; 
Acompanhamento Pedagógicos; 
Disponibilização de Materiais Didáticos e 
Pedagógicos, de modo a estruturar os 
processos pedagógicos de alfabetização 
nos anos iniciais do ensino fundamental, 
articulando-os com a estratégias 
desenvolvidas na pré-escola com 
qualificação e valorização dos 
professores/alfabetizadores (as) e com 
apoio pedagógico especifico, a fim  de 
garantir alfabetização plena de todas as 
crianças; 

5.2) instituir instrumentos de avaliação 
nacional periódicos e específicos para 
aferir a alfabetização das crianças, 
aplicados a cada ano, bem como 
estimular os sistemas de ensino e as 
escolas a criarem os respectivos 
instrumentos de avaliação e 
monitoramento, implementando 
medidas pedagógicas para alfabetizar 
todos os alunos e alunas até o final do 
terceiro ano do ensino fundamental; 

5.2) Colaborar com a avaliação nacional 
aplicada anualmente periódicos e 
específicos para aferir a alfabetização das 
crianças de 3º ano e estruturar  
instrumentos de avaliação e monitoramento, 
implementando medidas pedagógicas para 
alfabetizar todos os alunos e alunas até o 
final do terceiro ano do ensino fundamental;  
 

5.3) selecionar, certificar e divulgar 
tecnologias educacionais para a 
alfabetização de crianças, assegurada 
a diversidade de métodos e propostas 

5.3) Realizar em âmbito municipal a  
seleção, e divulgação de tecnologias 
educacionais para a alfabetização de 
crianças,  assegurada a diversidade de 



 
                                    ESTADO DO PIAUÍ 

   Prefeitura Municipal de Pavussú  
Plano Municipal de Educação de Pavussu – PME - 2015/2025 

 

 

75 
 

pedagógicas, bem como o 
acompanhamento dos resultados nos 
sistemas de ensino em que forem 
aplicadas, devendo ser 
disponibilizadas, preferencialmente, 
como recursos educacionais abertos; 

métodos e propostas pedagógicas, bem 
como o acompanhamento dos resultados 
nos sistemas de ensino em que forem 
aplicadas, devendo ser disponibilizadas, 
preferencialmente, como recursos 
educacionais abertos; 

5.4) fomentar o desenvolvimento de 
tecnologias educacionais e de práticas 
pedagógicas inovadoras que 
assegurem a alfabetização e favoreçam 
a melhoria do fluxo escolar e a 
aprendizagem dos (as) alunos (as), 
consideradas as diversas abordagens 
metodológicas e sua efetividade; 

5.4) Adotar medidas para colaborar no 
fomento de tecnologias educacionais e de 
práticas pedagógicas inovadoras que 
assegurem a alfabetização e favoreçam a 
melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem 
dos (as) alunos (as), consideradas as 
diversas abordagens metodológicas e sua 
efetividade;  
 

5.5) apoiar a alfabetização de crianças 
do campo, indígenas, quilombolas e de 
populações itinerantes, com a 
produção de materiais didáticos 
específicos, e desenvolver 
instrumentos de acompanhamento que 
considerem o uso da língua materna 
pelas comunidades indígenas e a 
identidade cultural das comunidades 
quilombolas; 

5.5) Adotar materiais didáticos específicos 
para a alfabetização da demanda manifesta 
de crianças do campo, e de populações 
itinerantes bem como aplicar instrumentos 
de acompanhamento que considerem o uso 
da língua materna e a identidade cultural.  
 
 

5.6) 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, estimulando a articulação 
entre programas de pós-
graduação stricto sensu e ações de 
formação continuada de professores 
(as) para a alfabetização; 

5.6) Aderir a programas federais e estaduais 
de formação inicial e continuada de 
professores (as) para a alfabetização de 
crianças, com o conhecimento de novas 
tecnologias educacionais e práticas 
pedagógicas inovadoras, estimulando a 
articulação entre programas de pós-
graduação stricto sensu e ações de 
formação continuada de professores (as) 
para a alfabetização; 

5.7) apoiar a alfabetização das pessoas 
com deficiência, considerando as suas 
especificidades, inclusive a 
alfabetização bilíngue de pessoas 
surdas, sem estabelecimento de 
terminalidade temporal. 

5.7) Oferecer aos professores 
alfabetizadores das pessoas com 
deficiência, formação continuada a partir de 
materiais didáticos específicos 
disponibilizados pelo Mec. 

 

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 Municipal: PAVUSSU-PI 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. 
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Estratégias 

Estratégias do PNE Estratégias do PME 

6.1) promover, com o apoio da União, a 
oferta de educação básica pública em 
tempo integral, por meio de atividades de 
acompanhamento pedagógico e 
multidisciplinares, inclusive culturais e 
esportivas, de forma que o tempo de 
permanência dos (as) alunos (as) na 
escola, ou sob sua responsabilidade, 
passe a ser igual ou superior a 7 (sete) 
horas diárias durante todo o ano letivo, 
com a ampliação progressiva da jornada 
de professores em uma única escola; 

6.1) Aderir a programas do Ministério de 
Educação que forneça subsídios para a 
oferta da 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) instituir, em regime de colaboração, 
programa de construção de escolas com 
padrão arquitetônico e de mobiliário 
adequado para atendimento em tempo 
integral, prioritariamente em 
comunidades pobres ou com crianças em 
situação de vulnerabilidade social; 

6.2) Aderir a programas do Governo 
Federal de modo a viabilizar a construção  
de escolas com padrão arquitetônico e de 
mobiliário adequado para atendimento em 
tempo integral, prioritariamente em 
comunidades pobres ou com crianças em 
situação de vulnerabilidade social; 

6.3) institucionalizar e manter, em regime 
de colaboração, programa nacional de 
ampliação e reestruturação das escolas 
públicas, por meio da instalação de 
quadras poliesportivas, 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; 

6.3) colaborar com a institucionalização 
do programa nacional de ampliação e 
reestruturação das escolas públicas, 
realizando levantamento das condições 
infra estruturais das escolas da rede 
pública do município e especificação de 
equipamentos e materiais necessários à 
implantação do programa. 
 
 
 
 
 
 

6.4) fomentar a articulação da escola com 
os diferentes espaços educativos, 
culturais e esportivos e com 
equipamentos públicos, como centros 
comunitários, bibliotecas, praças, 
parques, museus, teatros, cinemas e 
planetários; 

6.4) Estabelecer parcerias com os 
diferentes espaços educativos, culturais e 
esportivos e com equipamentos públicos, 
como centros comunitários, bibliotecas 
praças; 

6.5) 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. 

6.5) 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. 
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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: 

IDEB 2015 2017 2019 2021 

Anos iniciais do 
ensino 
fundamental 

5,2 5,5 5,7 6,0 

Anos finais do 
ensino 
fundamental 

4,7 5,0 5,2 5,5 

Ensino médio 4,3 4,7 5,0 5,2 

 

Meta Municipal: PAVUSSU-PI 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: 

 

Estratégias 

Estratégias do PNE Estratégias do PME 

7.1) estabelecer e implantar, mediante 
pactuação interfederativa, diretrizes 
pedagógicas para a educação básica e a 
base nacional comum dos currículos, 
com direitos e objetivos de aprendizagem 
e desenvolvimento dos (as) alunos (as) 
para cada ano do ensino fundamental e 
médio, respeitada a diversidade regional, 
estadual e local; 

7.1) Celebrar pacto com o Estado e a 
União com vistas à implantação das 
diretrizes pedagógicas para a educação 
básica e a base nacional comum dos 
currículos, com direitos e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento dos (as) 
alunos (as) para cada ano do ensino 
fundamental e médio, respeitada a 
diversidade regional, estadual e local;  

7.2) assegurar que: 
a) no quinto ano de vigência deste PNE, 
pelo menos 70% (setenta por cento) dos 
(as) alunos (as) do ensino fundamental e 
do ensino médio tenham alcançado nível 
suficiente de aprendizado em relação aos 
direitos e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento de seu ano de estudo, e 
50% (cinquenta por cento), pelo menos, o 
nível desejável; 

7.2) Implantar medidas que assegurem: 
a) no quinto ano de vigência deste PME, 
pelo menos 70% (setenta por cento) dos 
(as) alunos (as) do ensino fundamental e 
do ensino médio tenham alcançado nível 
suficiente de aprendizado em relação aos 
direitos e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento de seu ano de estudo, e 
50% (cinquenta por cento), pelo menos, o 
nível desejável;  
 

b) no último ano de vigência deste PNE, 
todos os (as) estudantes do ensino 
fundamental e do ensino médio tenham 
alcançado nível suficiente de aprendizado 
em relação aos direitos e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento de seu 

b) no último ano de vigência deste PME, 
todos os (as) estudantes do ensino 
fundamental e do ensino médio tenham 
alcançado nível suficiente de aprendizado 
em relação aos direitos e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento de seu 
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ano de estudo, e 80% (oitenta por cento), 
pelo menos, o nível desejável; 

ano de estudo, e 80% (oitenta por cento), 
pelo menos, o nível desejável;  
 
 
 

7.3) constituir, em colaboração entre a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, um conjunto nacional de 
indicadores de avaliação institucional 
com base no perfil do alunado e do corpo 
de profissionais da educação, nas 
condições de infraestrutura das escolas, 
nos recursos pedagógicos disponíveis, 
nas características da gestão e em outras 
dimensões relevantes, considerando as 
especificidades das modalidades de 
ensino; 

7.3) colaborar, caso seja solicitado, na 
definição do conjunto nacional de 
indicadores de avaliação institucional 
com base no perfil do alunado e do corpo 
de profissionais da educação, nas 
condições de infraestrutura das escolas, 
nos recursos pedagógicos disponíveis, 
nas características da gestão e em outras 
dimensões relevantes, considerando as 
especificidades das modalidades de 
ensino; 
 

7.4) induzir processo contínuo de 
autoavaliação das escolas de educação 
básica, por meio da constituição de 
instrumentos de avaliação que orientem 
as dimensões a serem fortalecidas, 
destacando-se a elaboração de 
planejamento estratégico, a melhoria 
contínua da qualidade educacional, a 
formação continuada dos (as) 
profissionais da educação e o 
aprimoramento da gestão democrática; 

7.4) Elaborar, com participação dos 
atores escolares, uma sistemática de 
autoavaliação das escolas de educação 
básica, por meio da constituição de 
instrumentos de avaliação que orientem 
as dimensões a serem fortalecidas, 
destacando-se a elaboração de 
planejamento estratégico, a melhoria 
contínua da qualidade educacional, a 
formação continuada dos (as) 
profissionais da educação e o 
aprimoramento da gestão democrática; 
 
 

7.5) formalizar e executar os planos de 
ações articuladas dando cumprimento às 
metas de qualidade estabelecidas para a 
educação básica pública e às estratégias 
de apoio técnico e financeiro voltadas à 
melhoria da gestão educacional, à 
formação de professores e professoras e 
profissionais de serviços e apoio 
escolares, à ampliação e ao 
desenvolvimento de recursos 
pedagógicos e à melhoria e expansão da 
infraestrutura física da rede escolar; 

7.5) Reelaborar o plano de ações 
articuladas dando cumprimento às metas 
de qualidade estabelecidas para a 
educação básica pública e às estratégias 
de apoio técnico e financeiro voltadas à 
melhoria da gestão educacional, à 
formação de professores e professoras e 
profissionais de serviços e apoio 
escolares, à ampliação e ao 
desenvolvimento de recursos 
pedagógicos e à melhoria e expansão da 
infraestrutura física da rede escolar;  
 

7.6) associar a prestação de assistência 
técnica financeira à fixação de metas 
intermediárias, nos termos estabelecidos 
conforme pactuação voluntária entre os 
entes, priorizando sistemas e redes de 
ensino com Ideb abaixo da média 
nacional; 

7.6) Buscar a prestação de assistência 
técnica financeira à fixação de metas 
intermediárias, nos termos estabelecidos 
conforme pactuação voluntária entre os 
entes, melhorando paulatinamente as 
médias do IDEB; 
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7.7) aprimorar continuamente os 
instrumentos de avaliação da qualidade 
do ensino fundamental e médio, de forma 
a englobar o ensino de ciências nos 
exames aplicados nos anos finais do 
ensino fundamental, e incorporar o 
Exame Nacional do Ensino Médio, 
assegurada a sua universalização, ao 
sistema de avaliação da educação básica, 
bem como apoiar o uso dos resultados 
das avaliações nacionais pelas escolas e 
redes de ensino para a melhoria de seus 
processos e práticas pedagógicas; 

7.7) Utilizar os dados da avaliação de 
qualidade do ensino fundamental e médio 
para adoção de medidas que concorram 
para a melhoria de processos e práticas 
pedagógicas, em regime de colaboração 
com o estado; 
 

7.8) orientar as políticas das redes e 
sistemas de ensino, de forma a buscar 
atingir as metas do Ideb, diminuindo a 
diferença entre as escolas com os 
menores índices e a média nacional, 
garantindo equidade da aprendizagem e 
reduzindo pela metade, até o último ano 
de vigência deste PNE, as diferenças 
entre as médias dos índices dos Estados, 
inclusive do Distrito Federal, e dos 
Municípios; 

7.8) Adotar medidas que colaborem com a 
implantação de políticas voltadas para 
alcance das metas do Ideb, diminuindo a 
diferença entre as escolas com os 
menores índices e a média nacional, 
garantindo equidade da aprendizagem e 
reduzindo pela metade, até o último ano 
de vigência deste PME. 
 
 

7.9) fixar, acompanhar e divulgar 
bienalmente 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 e aos sistemas de 
ensino da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, 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 às 
informações técnicas de concepção e 
operação do sistema de avaliação; 

7.9) Acompanhar e divulgar bienalmente 
os resultados pedagógicos dos 
indicadores do sistema nacional de 
avaliação da educação básica e do Ideb, 
relativos às escolas municipais 
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 às informações técnicas de 
concepção e operação do sistema de 
avaliação; 

7.10) melhorar o desempenho dos alunos 
da educação básica nas avaliações da 
aprendizagem no Programa Internacional 
de Avaliação de Estudantes - PISA, 
tomado como instrumento externo de 
referência, internacionalmente 
reconhecido, de acordo com as seguintes 
projeções: 

PISA 
201
5 

2018 2021 

Média dos 
resultados em 

438 455 473 

7.10) colaborar com a União no 
desenvolvimento de ações que 
promovam a melhoria do desempenho 
dos alunos da educação básica nas 
avaliações da aprendizagem no 
Programa Internacional de Avaliação de 
Estudantes – PISA, com vistas a 
contribuir para o alcance das projeções 
estabelecidas.  
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matemática, leitura 
e ciências 

 

7.11) incentivar o desenvolvimento, 
selecionar, certificar e divulgar 
tecnologias educacionais para a 
educação infantil, o ensino fundamental e 
o ensino médio e incentivar práticas 
pedagógicas inovadoras que assegurem 
a melhoria do fluxo escolar e a 
aprendizagem, assegurada a diversidade 
de métodos e propostas pedagógicas, 
com preferência para softwares livres e 
recursos educacionais abertos, bem 
como o acompanhamento dos resultados 
nos sistemas de ensino em que forem 
aplicadas; 

7.11) incentivar em âmbito municipal, o 
desenvolvimento de tecnologias 
educacionais para a educação infantil, o 
ensino fundamental e o ensino médio e 
incentivar práticas pedagógicas 
inovadoras que assegurem a melhoria do 
fluxo escolar e a aprendizagem, 
assegurada a diversidade de métodos e 
propostas pedagógicas, com preferência 
para softwares livres e recursos 
educacionais abertos, bem como o 
acompanhamento dos resultados nos 
sistemas de ensino em que forem 
aplicadas; 

7.12) garantir transporte gratuito para 
todos (as) os (as) estudantes da 
educação do campo na faixa etária da 
educação escolar obrigatória, mediante 
renovação e padronização integral da 
frota de veículos, de acordo com 
especificações definidas pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia - INMETRO, e financiamento 
compartilhado, com participação da 
União proporcional às necessidades dos 
entes federados, visando a reduzir a 
evasão escolar e o tempo médio de 
deslocamento a partir de cada situação 
local; 

7.12) Fazer levantamento da necessidade 
de transporte de estudantes da educação 
do campo, na faixa etária da educação 
escolar obrigatória, para subsidiar o 
programa federal de transporte escolar. 
 
 

7.13) universalizar, até o quinto ano de 
vigência deste PNE, o acesso à rede 
mundial de computadores em banda larga 
de alta velocidade e triplicar, até o final da 
década, a relação computador/aluno (a) 
nas escolas da rede pública de educação 
básica, promovendo a utilização 
pedagógica das tecnologias da 
informação e da comunicação; 

7.13) Disponibilizar informações ao MEC 
para que viabilizem a universalização do 
acesso à rede de banda larga de alta 
velocidade, de modo a universalizar até o 
quinto ano de vigência desse PME de 
acesso de todas as escolas a rede 
mundial de computadores em banda larga 
de alta velocidade. Ampliar em 50% até o 
final da década, a relação 
computador/aluno (a) nas escolas da rede 
publica da educação básica, favorecendo 
a utilização pedagógica das tecnologias 
da informação e da comunicação;  

7.14) apoiar técnica e financeiramente a 
gestão escolar mediante transferência 
direta de recursos financeiros à escola, 
garantindo a participação da comunidade 
escolar no planejamento e na aplicação 
dos recursos, visando à ampliação da 
transparência e ao efetivo 
desenvolvimento da gestão democrática; 

7.14) 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;  
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7.15) ampliar programas e aprofundar 
ações de atendimento ao (à) aluno (a), em 
todas as etapas da educação básica, por 
meio de programas suplementares de 
material didático-escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde; 

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

7.16) assegurar a todas as escolas 
públicas de educação básica o acesso a 
energia elétrica, abastecimento de água 
tratada, esgotamento sanitário e manejo 
dos resíduos sólidos, garantir o acesso 
dos alunos a espaços para a prática 
esportiva, a bens culturais e artísticos e a 
equipamentos e laboratórios de ciências 
e, em cada edifício escolar, garantir a 
acessibilidade às pessoas com 
deficiência; 

7.16) Buscar parcerias com o Governo 
Federal e Estadual para assegurar a todas 
as escolas públicas de educação básica o 
acesso a energia elétrica, abastecimento 
de água tratada, esgotamento sanitário e 
manejo dos resíduos sólidos, garantir o 
acesso dos alunos a espaços para a 
prática esportiva, a bens culturais e 
artísticos e a equipamentos e laboratórios 
de ciências e, em cada edifício escolar, 
garantir a acessibilidade às pessoas com 
deficiência; 

7.17) institucionalizar e manter, em 
regime de colaboração, programa 
nacional de reestruturação e aquisição de 
equipamentos para escolas públicas, 
visando à equalização regional das 
oportunidades educacionais; 

7.17) Aderir ao Programa Nacional de 
reestruturação  e aquisição de 
equipamentos e de recursos 
tecnológicos digitais, para escolas 
públicas do município, visando à 
equalização das oportunidades 
educacionais; 
 
 

7.18) prover equipamentos e recursos 
tecnológicos digitais para a utilização 
pedagógica no ambiente escolar a todas 
as escolas públicas da educação básica, 
criando, inclusive, mecanismos para 
implementação das condições 
necessárias para a universalização das 
bibliotecas nas instituições educacionais, 
com acesso a redes digitais de 
computadores, inclusive a internet; 

7.18) Aderir a programas Federais de 
financiamentos de equipamentos e 
recursos tecnológicos digitais para a 
utilização pedagógica no ambiente 
escolar a todas as escolas públicas da 
educação básica, criando, inclusive, 
mecanismos para implementação das 
condições necessárias para a 
universalização das bibliotecas nas 
instituições educacionais, com acesso a 
redes digitais de computadores, inclusive 
a internet; 

7.19) a União, em regime de colaboração 
com os entes federados subnacionais, 
estabelecerá, no prazo de 2 (dois) anos 
contados da publicação desta Lei, 
parâmetros mínimos de qualidade dos 
serviços da educação básica, a serem 
utilizados como referência para 
infraestrutura das escolas, recursos 
pedagógicos, entre outros insumos 
relevantes, bem como instrumento para 
adoção de medidas para a melhoria da 

7.19) Aderir e contribuir para a definição 
dos parâmetros mínimos de qualidade 
dos serviços da educação básica, a 
serem utilizados como referência para 
infraestrutura das escolas, recursos 
pedagógicos, entre outros insumos 
relevantes, bem como instrumento para 
adoção de medidas para a melhoria da 
qualidade do ensino; 
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qualidade do ensino; 

7.20) informatizar integralmente a gestão 
das escolas públicas e das secretarias de 
educação dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, bem como 
manter programa nacional de formação 
inicial e continuada para o pessoal 
técnico das secretarias de educação; 

7.20) Disponibilizar ao MEC levantamento 
das necessidades de equipamentos 
necessários para a informatização da 
gestão das escolas públicas e secretaria 
municipal de educação do município, bem 
como das necessidades de formação do 
pessoal técnico das secretarias de 
educação; 
 

7.21) garantir políticas de combate à 
violência na escola, inclusive pelo 
desenvolvimento de ações destinadas à 
capacitação de educadores para detecção 
dos sinais de suas causas, como a 
violência doméstica e sexual, 
favorecendo a adoção das providências 
adequadas para promover a construção 
da cultura de paz e um ambiente escolar 
dotado de segurança para a comunidade; 

7.21) Adotar, em regime de  colaboração 
com a União e o estado, as políticas de 
combate à violência na escola, inclusive 
pelo desenvolvimento de ações 
destinadas à capacitação de educadores 
 

7.22) implementar 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 no8.069, 
de 13 de julho de 1990 - Estatuto da 
Criança e do Adolescente; 

7.22) Adotar, em regime de  colaboração 
com a União e o estado, políticas de 
inclusão e permanência na escola para 
adolescentes e jovens que se encontram 
em regime de liberdade assistida e em 
situação de rua, assegurando os 
princípios da Lei no 8.069, de 13 de julho 
de 1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 
 

7.23) 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, 
e11.645, de 10 de março de 2008, 
assegurando-se a implementação das 
respectivas diretrizes curriculares 
nacionais, por meio de ações 
colaborativas com fóruns de educação 
para a diversidade étnico-racial, 
conselhos escolares, equipes 
pedagógicas e a sociedade civil; 

7.23) garantir nos currículos escolares 
conteúdos sobre a história e as culturas 
afro-brasileira e indígenas e implementar 
ações educacionais, nos termos das Leis 
nos 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e 
11.645, de 10 de março de 2008, 
assegurando-se a implementação das 
respectivas diretrizes curriculares 
nacionais, por meio de ações 
colaborativas com fóruns de educação 
para a diversidade étnico-racial, 
conselhos escolares, equipes 
pedagógicas e a sociedade civil;  
 
 

7.24) consolidar a educação escolar no 
campo de populações tradicionais, de 
populações itinerantes e de comunidades 
indígenas e quilombolas, respeitando a 
articulação entre os ambientes escolares 
e comunitários e garantindo: o 
desenvolvimento sustentável e 

7.24) contribuir para o fortalecimento 
progressivo da 
Educação escolar no campo de 
populações tradicionais, de populações 
itinerantes e atendendo as demandas 
manifestas do município. 
 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/2003/L10.639.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/2003/L10.639.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm
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preservação da identidade cultural; a 
participação da comunidade na definição 
do modelo de organização pedagógica e 
de gestão das instituições, consideradas 
as práticas socioculturais e as formas 
particulares de organização do tempo; a 
oferta bilíngue na educação infantil e nos 
anos iniciais do ensino fundamental, em 
língua materna das comunidades 
indígenas e em língua portuguesa; a 
reestruturação e a aquisição de 
equipamentos; a oferta de programa para 
a formação inicial e continuada de 
profissionais da educação; e o 
atendimento em educação especial; 

7.25) desenvolver currículos e propostas 
pedagógicas específicas para educação 
escolar para as escolas do campo e para 
as comunidades indígenas e quilombolas, 
incluindo os conteúdos culturais 
correspondentes às respectivas 
comunidades e considerando o 
fortalecimento das práticas socioculturais 
e da língua materna de cada comunidade 
indígena, produzindo e disponibilizando 
materiais didáticos específicos, inclusive 
para os (as) alunos (as) com deficiência; 

7.25) Promover em parceria com 
educadores a reestruturação dos 
currículos e propostas pedagógicas 
específicas para educação escolar para 
as escolas do campo, incluindo os 
conteúdos culturais correspondentes às 
respectivas comunidades e considerando 
o fortalecimento das práticas 
socioculturais e da língua materna de 
cada comunidade, produzindo e 
disponibilizando materiais didáticos 
específicos, inclusive para os (as) alunos 
(as) com deficiência; 

7.26) mobilizar as famílias e setores da 
sociedade civil, articulando a educação 
formal com experiências de educação 
popular e cidadã, com os propósitos de 
que a educação seja assumida como 
responsabilidade de todos e de ampliar o 
controle social sobre o cumprimento das 
políticas públicas educacionais; 

7.26) Estabelecer parceria com o estado 
e União para mobilização das famílias e 
setores da sociedade civil, articulando a 
educação formal com experiências de 
educação popular e cidadã. 
 

7.27) promover a articulação dos 
programas da área da educação, de 
âmbito local e nacional, com os de outras 
áreas, como saúde, trabalho e emprego, 
assistência social, esporte e cultura, 
possibilitando a criação de rede de apoio 
integral às famílias, como condição para a 
melhoria da qualidade educacional; 

7.27) Estabelecer parceria com o estado e 
União para promover a articulação dos 
programas da área da educação, de 
âmbito local e nacional, com os de outras 
áreas, como saúde, trabalho e emprego, 
assistência social, esporte e cultura, 
possibilitando a criação de rede de apoio 
integral às famílias, como condição para a 
melhoria da qualidade educacional; 
 

7.28) universalizar, mediante articulação 
entre os órgãos responsáveis pelas áreas 
da saúde e da educação, o atendimento 
aos (às) estudantes da rede escolar 
pública de educação básica por meio de 
ações de prevenção, promoção e atenção 

7.28) implementar as ações do programa 
saúde na escola e outros que tenham o 
mesmo objetivo de modo a universalizar, 
mediante articulação entre os órgãos 
responsáveis pelas áreas da saúde e da 
educação, o atendimento aos (às) 
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à saúde; estudantes da rede escolar pública de 
educação básica por meio de ações de 
prevenção, promoção e atenção à saúde; 

7.29) estabelecer ações efetivas 
especificamente voltadas para a 
promoção, prevenção, atenção e 
atendimento à saúde e à integridade 
física, mental e emocional dos (das) 
profissionais da educação, como 
condição para a melhoria da qualidade 
educacional; 

7.29) Aderir a programas nacionais e 
estaduais para estabelecer ações efetivas 
especificamente voltadas para a 
promoção, prevenção, atenção e 
atendimento à saúde e à integridade 
física, mental e emocional dos (das) 
profissionais da educação, como 
condição para a melhoria da qualidade 
educacional; 

7.30) fortalecer, com a colaboração 
técnica e financeira da União, em 
articulação com o sistema nacional de 
avaliação, os sistemas estaduais de 
avaliação da educação básica, com 
participação, por adesão, das redes 
municipais de ensino, para orientar as 
políticas públicas e as práticas 
pedagógicas, com o fornecimento das 
informações às escolas e à sociedade; 

7.30) Aderir ao Sistema Estadual de 
Avaliação da Educação Básica, com 
vistas a orientar as políticas públicas e as 
práticas pedagógicas no município. 
 
 

7.31) promover, com especial ênfase, em 
consonância com as diretrizes do Plano 
Nacional do Livro e da Leitura, a 
formação de leitores e leitoras e a 
capacitação de professores e 
professoras, bibliotecários e 
bibliotecárias e agentes da comunidade 
para atuar como mediadores e 
mediadoras da leitura, de acordo com a 
especificidade das diferentes etapas do 
desenvolvimento e da aprendizagem; 

7.31) Aderir ao programa nacional de 
formação de leitores e leitoras e 
capacitação de professores e 
professoras, bibliotecários e 
bibliotecárias e agentes da comunidade 
para atuar como mediadores e 
mediadoras da leitura, de acordo com a 
especificidade das diferentes etapas do 
desenvolvimento e da aprendizagem;  
 
 
 

7.32) instituir, em articulação com os 
Estados, os Municípios e o Distrito 
Federal, programa nacional de formação 
de professores e professoras e de alunos 
e alunas para promover e consolidar 
política de preservação da memória 
nacional; 

7.32) Aderir ao programa nacional de 
formação de professores e professoras e 
de alunos e alunas para promover e 
consolidar política de preservação da 
memória nacional;  
 

7.33) estabelecer 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. 

7.33) 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. 
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EIXO 3—COMBATE À DESIGUALDADE 

Educação de Jovens e Adultos 

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 Municipal: PAVUSSU-PI  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. 

 

Estratégias 

Estratégias do PNE Estratégias do PME 

8.1) institucionalizar programas e 
desenvolver tecnologias para correção de 
fluxo, para acompanhamento pedagógico 
individualizado e para recuperação e 
progressão parcial, bem como priorizar 
estudantes com rendimento escolar 
defasado, considerando as 
especificidades dos segmentos 
populacionais considerados; 

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 e aderir a programas de tecnologias 
para correção de fluxo, para 
acompanhamento pedagógico 
individualizado e para recuperação e 
progressão parcial, bem como priorizar 
estudantes com rendimento escolar 
defasado, considerando as 
especificidades dos segmentos 
populacionais considerados; 

8.2) implementar programas de educação 
de jovens e adultos para os segmentos 
populacionais considerados, que estejam 
fora da escola e com defasagem idade-
série, associados a outras estratégias que 
garantam a continuidade da 
escolarização, após a alfabetização 
inicial; 

8.2) 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 
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8.3) garantir acesso gratuito a exames de 
certificação da conclusão dos ensinos 
fundamental e médio; 

8.3) Fazer parcerias com o Governo 
Federal e ou Estadual para garantir 
acesso gratuito a exames de certificação 
da conclusão dos ensinos fundamental e 
médio; 

8.4) promover, em parceria com as áreas 
de saúde e assistência social, o 
acompanhamento e o monitoramento do 
acesso à escola específicos para os 
segmentos populacionais considerados, 
identificar motivos de absenteísmo e 
colaborar com os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios 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; 

8.4) Estabelecer parcerias com as áreas 
da saúde e assistência social para 
garantia da frequência e apoio à 
aprendizagem dos jovens e adultos dos 
segmentos populacionais considerados, 
no processo de escolarização, 
estimulando-os a permanecerem na rede 
pública de ensino. 
 
 

8.5) 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. 

8.5) Promover em parceria com agentes 
comunitários de saúde, técnicos do CRAS 
e da Secretaria Municipal de Educação a 
busca ativa de jovens fora da escola 
pertencentes aos segmentos 
populacionais considerados;  

 

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. 

Meta Municipal: PAVUSSU-PI 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 PME, erradicar o analfabetismo 
absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 
 

 

Estratégias 

Estratégias do PNE Estratégias do PME 

9.1) assegurar a oferta gratuita da 
educação de jovens e adultos a todos os 
que não tiveram acesso à educação 
básica na idade própria; 

9.1) assegurar a oferta gratuita da 
educação de jovens e adultos a todos os 
que não tiveram acesso à educação 
básica na idade própria;  

9.2) realizar diagnóstico dos jovens e 
adultos com ensino fundamental e médio 
incompletos, para identificar a demanda 
ativa por vagas na educação de jovens e 
adultos; 

9.2) realizar em âmbito municipal 
diagnóstico dos jovens e adultos com 
ensino fundamental e médio incompletos, 
apoiar a SEDUC na realização do 
diagnósticos  para identificar aos jovens 
e adultos com ensino médio incompleto, 
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para identificar a demanda ativa por 
vagas na educação de jovens e adultos; 

9.3) implementar ações de alfabetização 
de jovens e adultos com garantia de 
continuidade da escolarização básica; 

9.3) Mapear e mobilizar jovens e adultos 
analfabetos residentes no município, bem 
como implementar, em colaboração com 
a União, ações de alfabetização, com 
garantia de continuidade da 
escolarização básica. 
 

9.4) criar benefício adicional no programa 
nacional de transferência de renda para 
jovens e adultos que frequentarem cursos 
de alfabetização; 

9.4) Monitorar a frequência e o 
desempenho de jovens e adultos, nos 
cursos de alfabetização, de forma 
assegurar os repasses do benefício 
adicional no programa nacional de 
transferência de renda. 
 

9.5) realizar chamadas públicas regulares 
para educação de jovens e adultos, 
promovendo-se busca ativa em regime de 
colaboração entre entes federados e em 
parceria com organizações da sociedade 
civil; 

9.5) realizar chamadas públicas regulares 
para educação de jovens e adultos, 
promovendo-se busca ativa em regime de 
colaboração com o estado e em parceria 
com organizações da sociedade civil;  
 

9.6) realizar avaliação, por meio de 
exames específicos, que permita aferir o 
grau de alfabetização de jovens e adultos 
com mais de 15 (quinze) anos de idade; 

9.6) Aderir ao exame nacional de aferição 
do grau de alfabetização (absoluto e 
funcional) de jovens e adultos com mais 
de 15 (quinze) anos de idade;  
 
 

9.7) executar ações de atendimento ao (à) 
estudante da educação de jovens e 
adultos por meio de programas 
suplementares de transporte, alimentação 
e saúde, inclusive atendimento 
oftalmológico e fornecimento gratuito de 
óculos, em articulação com a área da 
saúde; 

9.7) formalizar parceria com a União, para 
atendimento ao (à) estudante da 
educação de jovens e adultos por meio 
de programas suplementares de 
transporte, alimentação e saúde, 
inclusive atendimento oftalmológico e 
fornecimento gratuito de óculos, em 
articulação com a área da saúde; 
 

9.8) apoiar técnica e financeiramente 
projetos inovadores na educação de 
jovens e adultos que visem ao 
desenvolvimento de modelos adequados 
às necessidades específicas desses (as) 
alunos (as); 

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);  
 

9.9) estabelecer mecanismos e incentivos 
que integrem os segmentos 
empregadores, públicos e privados, e os 
sistemas de ensino, para promover a 
compatibilização da jornada de trabalho 
dos empregados e das empregadas com 
a oferta das ações de alfabetização e de 
educação de jovens e adultos; 

9.9) 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 
compatibilização da jornada de trabalho 
dos empregados e das empregadas com 
a oferta das ações de alfabetização e de 
educação de jovens e adultos; 
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9.10) 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, a Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica, as universidades, as 
cooperativas e as associações, por meio 
de ações de extensão desenvolvidas em 
centros vocacionais tecnológicos, com 
tecnologias assistivas que favoreçam a 
efetiva inclusão social e produtiva dessa 
população; 

9.10) Aderir a 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, a 
Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica, as 
universidades, as cooperativas e as 
associações, por meio de ações de 
extensão desenvolvidas em centros 
vocacionais tecnológicos, com 
tecnologias assistivas que favoreçam a 
efetiva inclusão social e produtiva dessa 
população; 

9.11) considerar, nas políticas públicas de 
jovens e adultos, as necessidades dos 
idosos, com vistas à promoção de 
políticas de erradicação do 
analfabetismo, ao acesso a tecnologias 
educacionais e atividades recreativas, 
culturais e esportivas, à implementação 
de programas de valorização e 
compartilhamento dos conhecimentos e 
experiência dos idosos e à inclusão dos 
temas do envelhecimento e da velhice 
nas escolas. 

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. 

 
 

 

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. 

Meta Municipal: PAVUSSU-PI 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. 

 

Estratégias 

Estratégias do PNE Estratégias do PME 

10.1) manter programa nacional de 
educação de jovens e adultos voltado à 
conclusão do ensino fundamental e à 
formação profissional inicial, de forma a 
estimular a conclusão da educação 
básica; 

10.1) manter programa de jovens e 
adultos voltado à conclusão do ensino 
fundamental e à formação profissional 
inicial, de forma a estimular a conclusão 
da educação básica; 

10.2) expandir as matrículas na educação 
de jovens e adultos, de modo a articular a 
formação inicial e continuada de 

10.2) expandir paulatinamente as 
matrículas na educação de jovens e 
adultos, de modo a articular a formação 
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trabalhadores com a educação 
profissional, objetivando a elevação do 
nível de escolaridade do trabalhador e da 
trabalhadora; 

inicial e continuada de trabalhadores com 
a educação profissional, objetivando a 
elevação do nível de escolaridade do 
trabalhador e da trabalhadora; 

10.3) fomentar a integração da educação 
de jovens e adultos com a educação 
profissional, em cursos planejados, de 
acordo com as características do público 
da educação de jovens e adultos e 
considerando as especificidades das 
populações itinerantes e do campo e das 
comunidades indígenas e quilombolas, 
inclusive na modalidade de educação a 
distância; 

10.3) Apoiar medidas de fomento a 
integração da educação de jovens e 
adultos com a educação profissional, em 
cursos planejados, de acordo com as 
características do público da educação de 
jovens e adultos e considerando as 
especificidades das populações 
itinerantes e do campo, inclusive na 
modalidade de educação a distância;  
 

10.4) ampliar as oportunidades 
profissionais dos jovens e adultos com 
deficiência e baixo nível de escolaridade, 
por meio do acesso à educação de jovens 
e adultos articulada à educação 
profissional; 

10.4) Estabelecer parcerias com órgãos 
do governo estadual que atuam nas áreas 
da educação especial, educação 
profissional e direitos humanos, de modo 
a ampliar as oportunidades profissionais 
dos jovens e adultos com deficiência e 
baixo nível de escolaridade, 
 

10.5) implantar programa nacional de 
reestruturação e aquisição de 
equipamentos voltados à expansão e à 
melhoria da rede física de escolas 
públicas que atuam na educação de 
jovens e adultos integrada à educação 
profissional, garantindo acessibilidade à 
pessoa com deficiência; 

10.5) aderir ao programa nacional de 
reestruturação e aquisição de 
equipamentos assegurando a expansão e 
a melhoria da rede física de escolas 
públicas que atuam na educação de 
jovens e adultos integrada à educação 
profissional, garantindo acessibilidade à 
pessoa com deficiência;  
 

10.6) estimular a diversificação curricular 
da educação de jovens e adultos, 
articulando a formação básica e a 
preparação para o mundo do trabalho e 
estabelecendo inter-relações entre teoria 
e prática, nos eixos da ciência, do 
trabalho, da tecnologia e da cultura e 
cidadania, de forma a organizar o tempo e 
o espaço pedagógicos adequados às 
características desses alunos e alunas; 

10.6) elaborar, em parceria com a União e 
o estado, diretrizes que orientem a 
diversificação curricular de educação de 
jovens e adultos, articulando a formação 
básica e a preparação para o mundo do 
trabalho e estabelecendo inter-relações 
entre teoria e prática, nos eixos da 
ciência, do trabalho, da tecnologia e da 
cultura e cidadania, de forma a organizar 
o tempo e o espaço pedagógicos 
adequados às características desses 
alunos e alunas;  
 

10.7) fomentar a 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 

10.7) Apoiar medidas de fomento à 
produção de material didático, o 
desenvolvimento de currículos e 
metodologias específicas, os 
instrumentos de avaliação, o acesso a 
equipamentos e laboratórios e a formação 
continuada de docentes das redes 
públicas que atuam na educação de 
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profissional; jovens e adultos articulada à educação 
profissional; 
 
 
 

10.8) fomentar a oferta pública de 
formação inicial e continuada para 
trabalhadores e trabalhadoras articulada 
à educação de jovens e adultos, em 
regime de colaboração e com apoio de 
entidades privadas de formação 
profissional vinculadas ao sistema 
sindical e de entidades sem fins 
lucrativos de atendimento à pessoa com 
deficiência, com atuação exclusiva na 
modalidade; 

10.8) Apoiar medidas de fomento a oferta 
pública de formação inicial e continuada 
para trabalhadores e trabalhadoras 
articulada à educação de jovens e 
adultos, em regime de colaboração e com 
apoio de entidades privadas de formação 
profissional vinculadas ao sistema 
sindical e de entidades sem fins 
lucrativos de atendimento à pessoa com 
deficiência, com atuação exclusiva na 
modalidade; 
 

10.9) institucionalizar programa nacional 
de assistência ao estudante, 
compreendendo ações de assistência 
social, financeira e de apoio 
psicopedagógico que  contribuam para 
garantir o acesso, a permanência, a 
aprendizagem e a conclusão com êxito da 
educação de jovens e adultos articulada à 
educação profissional; 

10.9) Apoiar medidas que garantam a 
efetivação do programa nacional de 
assistência ao estudante, 
compreendendo ações de assistência 
social, financeira e de apoio 
psicopedagógico que contribuam para 
garantir o acesso, a permanência, a 
aprendizagem e a conclusão com êxito da 
educação de jovens e adultos articulada à 
educação profissional;  
 
 

10.10) implementar mecanismos de 
reconhecimento de saberes dos jovens e 
adultos trabalhadores, a serem 
considerados na articulação curricular 
dos cursos de formação inicial e 
continuada e dos cursos técnicos de nível 
médio. 

10.10) Colaborar com a implementação de 
mecanismos de reconhecimento de 
saberes dos jovens e adultos 
trabalhadores, a serem considerados na 
articulação curricular dos cursos de 
formação inicial e continuada e dos 
cursos técnicos de nível médio. 
 
 

 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

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. 

Meta Municipal: PAVUSSU-PI 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. 

 

Estratégias 
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Estratégias do PNE Estratégias do PME 

11.1) expandir as matrículas de educação 
profissional técnica de nível médio na 
Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica, levando em 
consideração a responsabilidade dos 
Institutos na ordenação territorial, sua 
vinculação com arranjos produtivos, 
sociais e culturais locais e regionais, bem 
como a interiorização da educação 
profissional; 

11.1) Apoiar em âmbito municipal, sempre 
que possível, o Governo Estadual na 
expansão das matrículas de educação 
profissional técnica de nível médio na 
Rede Estadual de Ensino levando em 
consideração a responsabilidade dos 
Institutos na ordenação territorial, sua 
vinculação com arranjos produtivos, 
sociais e culturais locais e regionais, bem 
como a interiorização da educação 
profissional; 

11.2) fomentar a expansão da oferta de 
educação profissional técnica de nível 
médio nas redes públicas estaduais de 
ensino; 

11.2) Apoiar em âmbito municipal, sempre 
que possível, a expansão da oferta de 
educação profissional técnica de nível 
médio nas redes públicas estaduais de 
ensino. 
 

11.3) fomentar a expansão da oferta de 
educação profissional técnica de nível 
médio na modalidade de educação a 
distância, com a finalidade de ampliar a 
oferta e democratizar o acesso à 
educação profissional pública e gratuita, 
assegurado padrão de qualidade; 

11.3) Apoiar em âmbito municipal sempre 
que possível, o fomento a expansão da 
oferta de educação profissional técnica 
de nível médio na modalidade de 
educação a distância, com a finalidade de 
ampliar a oferta e democratizar o acesso 
à educação profissional pública e 
gratuita, assegurado padrão de qualidade 

11.4) estimular a expansão do estágio na 
educação profissional técnica de nível 
médio e do ensino médio regular, 
preservando-se seu caráter pedagógico 
integrado ao itinerário formativo do aluno, 
visando à formação de qualificações 
próprias da atividade profissional, à 
contextualização curricular e ao 
desenvolvimento da juventude; 

11.4) Apoiar em âmbito municipal sempre 
que possível, a expansão do estágio na 
educação profissional técnica de nível 
médio e do ensino médio regular, 
preservando-se seu caráter pedagógico 
integrado ao itinerário formativo do aluno, 
visando à formação de qualificações 
próprias da atividade profissional, à 
contextualização curricular e ao 
desenvolvimento da juventude; 

11.5) expandir a oferta de educação 
profissional técnica de nível médio para 
as pessoas com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação; 

11.5) Apoiar ações que visem 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 
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EIXO 4 – ACESSO ÈDUCAÇÃO SUPERIOR 

EDUCAÇÃO SUPERIOR 

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. 

Meta Municipal: PAVUSSU-PI Meta 12: Motivar a população de 18 (dezoito) a 24 (vinte 
quatro) anos, a ingressar através do ENEM ou do vestibular nas universidades públicas e privadas, 
contribuindo assim, para a elevação da taxa bruta da matrícula na Educação Superior 
 

 

Estratégias 

Estratégias do PNE Estratégias do PME 

12.1) otimizar a capacidade instalada da 
estrutura física e de recursos humanos 
das instituições públicas de educação 
superior, mediante ações planejadas e 
coordenadas, de forma a ampliar e 
interiorizar o acesso à graduação; 

12.1) Solicitar a implantação de um Pólo 

da Universidade Aberta do Brasil no 

município, buscando otimizar a 

capacidade da estrutura física e de 

recursos humanos, de forma a ampliar e 

interiorizar o acesso à graduação; 

 

12.2) ampliar a oferta de vagas, por meio 
da expansão e interiorização da rede 
federal de educação superior, da Rede 
Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica e do sistema 
Universidade Aberta do Brasil, 
considerando a densidade populacional, a 
oferta de vagas públicas em relação à 
população na idade de referência e 
observadas as características regionais 
das micro e mesorregiões definidas pela 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística - IBGE, uniformizando a 
expansão no território nacional; 

12.2) Solicitar a implantação de um Pólo 
da Universidade Aberta do Brasil no 
município, de modo a ampliar a oferta de 
vagas, por meio da expansão e 
interiorização do sistema Universidade 
Aberta do Brasil, considerando a oferta 
de vagas públicas em relação à 
população na idade de referência e 
observadas as características regionais 
das micro e mesorregiões 
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12.3) fomentar a oferta de educação 
superior pública e gratuita 
prioritariamente para a formação de 
professores e professoras para a 
educação básica, sobretudo nas áreas de 
ciências e matemática, bem como para 
atender ao déficit de profissionais em 
áreas específicas; 

12.3) Buscar em âmbito federal a oferta 
de educação superior pública e gratuita 
prioritariamente para a formação de 
professores e professoras para a 
educação básica, sobretudo nas áreas de 
ciências e matemática, bem como para 
atender ao déficit de profissionais em 
áreas específica 

12.5) consolidar processos seletivos 
nacionais e regionais para acesso à 
educação superior como forma de 
superar exames vestibulares isolados; 

12.5) Apoiar  processos seletivos 
nacionais e regionais para acesso à 
educação superior como forma de 
superar exames vestibulares isolados; 

 

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. 

Meta Municipal: PAVUSSU-PI Meta 14: Incentivar os docentes a ingressarem nos 
cursos de pós-graduação stricto sensu de modo a atingir a titulação, de no 
mínimo 18% mestres e doutores até o último ano de vigência deste PME. 
 

Estratégias 

Estratégias do PNE Estratégias do PME 

14.1) expandir a oferta de cursos de pós-
graduação stricto sensu, utilizando 
inclusive metodologias, recursos e 
tecnologias de educação a distância; 

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 favorecer o acesso das 
populações do campo a programas de 
mestrado e doutorado; 
 

14.2) ampliar a oferta de programas de 
pós-graduação stricto sensu, 
especialmente os de doutorado, 
nos campi novos abertos em decorrência 
dos programas de expansão e 
interiorização das instituições superiores 
públicas; 

14.2) 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; 
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14.3) estimular a participação das 
mulheres nos cursos de pós-
graduação stricto sensu, em particular 
aqueles ligados às áreas de Engenharia, 
Matemática, Física, Química, Informática e 
outros no campo das ciências; 

14.3) estimular 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; 

 

EIXO 5 – FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR 

Profissionais da Educação 

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 Municipal: Manter, em regime de colaboração entre a União, os Estados, 
política pública de formação dos profissionais da educação, assegurando que 
todos os professores da Educação Básica possuam formação específica de 
nível superior na área de conhecimento que atuam. 
 

 

Estratégias  

Estratégias do PNE Estratégias do PME 

15.1) atuar, conjuntamente, com base em 
plano estratégico que apresente 
diagnóstico das necessidades de 
formação de profissionais da educação e 
da capacidade de atendimento, por parte 
de instituições públicas e comunitárias de 
educação superior existentes nos 
Estados, Distrito Federal e Municípios, e 
defina obrigações recíprocas entre os 
partícipes; 

15.1) Disponibilizar diagnóstico das 
necessidades de formação de 
profissionais da educação e da 
capacidade de atendimento do município, 
de modo a contribuir com a elaboração 
do plano estratégico de formação dos 
profissionais da educação. 
 
 

15.2) consolidar e ampliar plataforma 
eletrônica para organizar a oferta e as 
matrículas em cursos de formação inicial 
e continuada de profissionais da 
educação, bem como para divulgar e 
atualizar seus currículos eletrônicos; 

15.2) Explorar e conhecer a  plataforma 
eletrônica para planejar o acesso de 
professores e as matrículas em cursos de 
formação inicial e continuada de 
profissionais da educação, bem como 
para divulgar aos profissionais da 
educação que atuam no município 
informações sobre a plataforma 
eletrônica, bem como orientá-los na sua 
utilização. 
 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm#art61.
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15.3) implementar programas específicos 
para formação de profissionais da 
educação para as escolas do campo e de 
comunidades indígenas e quilombolas e 
para a educação especial; 

15.3) Aderir a programas específicos  
para formação de profissionais da 
educação que atuam nas escolas do 
campo, e educação especial de modo a 
contribuir na implementação de 
programas específicos bem como 
disponibilizar diagnóstico das 
necessidades de formação de 
profissionais da educação que atuam 
nessas escolas.  
 
 

5.4) promover a reforma curricular dos 
cursos de licenciatura e estimular 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, de 
que tratam as estratégias 2.1, 2.2, 3.2 e 3.3 
deste PNE; 

15.4) conhecer a reforma curricular dos 
cursos de licenciatura e estimular a 
renovação pedagógica, de forma a 
assegurar o foco no aprendizado do (a) 
aluno (a). 
 

 
15.5) valorizar as práticas de ensino e os 
estágios nos cursos de formação de nível 
médio e superior dos profissionais da 
educação, visando ao trabalho 
sistemático de articulação entre a 
formação acadêmica e as demandas da 
educação básica; 

 
15.5) Apoiar,em âmbito municipal as 
práticas de ensino e os estágios nos 
cursos de formação de nível médio e 
superior dos profissionais da educação, 
disponibilizando levantamento de 
demandas próprias da ação pedagógica 
na educação básica. 

15.6) implementar cursos e programas 
especiais para assegurar formação 
específica na educação superior, nas 
respectivas áreas de atuação, aos 
docentes com formação de nível médio na 
modalidade normal, não licenciados ou 
licenciados em área diversa da de 
atuação docente, em efetivo exercício; 

15.6) Aderir a cursos e programas 
especiais que assegurem a formação 
específica na educação superior, nas 
respectivas áreas de atuação, aos 
docentes com formação de nível médio 
na modalidade normal, não licenciados 
ou licenciados em área diversa da de 
atuação docente, em efetivo exercício.  
 

15.7) implantar, no prazo de 1 (um) ano de 
vigência desta Lei, política nacional de 
formação continuada para os (as) 
profissionais da educação de outros 
segmentos que não os do magistério, 
construída em regime de colaboração 
entre os entes federados; 

15.7) Apoiar a implantação, no prazo de 1 
(um) ano de vigência desta Lei, política 
nacional de formação continuada para os 
(as) profissionais da educação de outros 
segmentos que não os do magistério, 
construída em regime de colaboração 
entre os entes federados; 
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15.8) instituir 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; 

15.8) Apoiar o programa de concessão de 
bolsa de estudos para que os 
professores de idiomas das escolas 
públicas de educação básica realizem 
estudos de imersão e aperfeiçoamento 
nos países que tenham como idioma 
nativo as línguas que lecionem; 

 

 

Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (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. 

Meta Municipal: PAVUSSU-PI Meta 16: Motivar a formação em nível de pós-graduação 
dos professores da educação básica, em 100% (cem por cento) até o 5°ano de 
vigência deste PME, bem como garantir a todos os profissionais da educação básica 
formação continuada em sua área de atuação, até o último ano de vigência deste PME 

 

Estratégias 

Estratégias do PNE Estratégias do PME 

16.1) realizar, em regime de colaboração, 
o planejamento estratégico para 
dimensionamento da demanda por 
formação continuada e fomentar a 
respectiva oferta por parte das 
instituições públicas de educação 
superior, de forma orgânica e articulada 
às políticas de formação dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios; 

16.1) Fazer diagnóstico para conhecer a 
demanda do município em relação a 
formação continuada e realizar o 
planejamento estratégico para 
dimensionamento da demanda em 
parceria com os Governos Federal e 
Estadual. 

16.2) consolidar política nacional de 
formação de professores e professoras 
da educação básica, definindo diretrizes 
nacionais, áreas prioritárias, instituições 
formadoras e processos de certificação  
das atividades formativas; 

16.2) formalizar parceria com o governo 
federal e estadual, com vistas a 
consolidar política nacional de formação 
de professores e professoras da 
educação básica, definindo diretrizes 
nacionais, áreas prioritárias, instituições 
formadoras e processos de certificação 
das atividades formativas;  
 

16.3) expandir 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 

16.3) Manter parceria com o Governo 
Federal e Estadual 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 
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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; 

materiais produzidos em Libras e em 
Braille, sem prejuízo de outros, a serem 
disponibilizados para os professores e as 
professoras da rede pública de educação 
básica, favorecendo a construção do 
conhecimento e a valorização da cultura 
da investigação;  
 

16.4) ampliar e consolidar portal 
eletrônico para subsidiar a atuação dos 
professores e das professoras da 
educação básica, disponibilizando 
gratuitamente materiais didáticos e 
pedagógicos suplementares, inclusive 
aqueles com formato acessível; 

16.4) Divulgar e estimular os educadores 
do município a conhecerem portal 
eletrônico que subsidiará a atuação dos 
professores e das professoras da 
educação básica, disponibilizando 
gratuitamente materiais didáticos e 
pedagógicos suplementares, inclusive 
aqueles com formato acessível. 

16.5) ampliar a oferta de bolsas de  
estudo  para pós-graduação dos 
professores e das professoras e demais 
profissionais da educação básica; 

16.5) Divulgar e estimular os professores 
a acessarem programas de oferta de 
bolsas de estudo.  
 

16.6) fortalecer a formação dos 
professores e das professoras das 
escolas públicas de educação básica, por 
meio da implementação das ações do 
Plano Nacional do Livro e Leitura e da 
instituição de programa nacional de 
disponibilização de recursos para acesso 
a bens culturais pelo magistério público. 

16.6) Aderir ao Plano Nacional do Livro e 
Leitura e ao programa nacional de 
disponibilização de recursos para acesso 
a bens culturais pelo magistério público e 
estimular os professores a enriquecerem 
a sua formação por meio da leitura das 
obras disponibilizadas para este 
programa. 

 

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 Municipal: PAVUSSU-PI 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 

 

Estratégias 

Estratégias do PNE Estratégias do PME 

17.1) constituir, por iniciativa do Ministério 
da Educação, até o final do primeiro ano de 
vigência deste PNE, 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 

17.1) Acompanhar e estimular os 
educadores a participarem e ou 
conhecerem o fórum permanente para 
acompanhamento da atualização 
progressiva do valor do piso salarial 
nacional para os profissionais do 
magistério público da educação básica 
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nacional para os profissionais do magistério 
público da educação básica; 

17.2) constituir como tarefa do fórum 
permanente o acompanhamento da 
evolução salarial por meio de indicadores 
da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios - PNAD, periodicamente 
divulgados pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; 

17.2) Participar do processo de 
acompanhamento da evolução salarial 
por meio de indicadores da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios - 
PNAD, periodicamente divulgados pela 
Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE;  
 

17.3) implementar, no âmbito da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, planos de Carreira para os (as) 
profissionais do magistério das redes 
públicas de educação básica, observados 
os critérios estabelecidos na Lei no 11.738, 
de 16 de julho de 2008, com implantação 
gradual do cumprimento da jornada de 
trabalho em um único estabelecimento 
escolar; 

17.3) Implementar, em regime de 
colaboração, em âmbito municipal,    
Plano de Carreira para os (as) 
profissionais do magistério das redes 
públicas de educação básica, 
observados os critérios estabelecidos 
na Lei no 11.738, de 16 de julho de 
2008, com implantação gradual do 
cumprimento da jornada de trabalho 
em um único estabelecimento escolar; 
 

17.4) ampliar a assistência financeira 
específica da União aos entes federados 
para implementação de políticas de 
valorização dos (as) profissionais do 
magistério, em particular o piso salarial 
nacional profissional. 

17.4) Formalizar, junto ao governo 
federal, tendo como referência o Plano 
de Carreira elaborado pelo município, 
documento contendo a previsão 
orçamentária para viabilizar a 
implantação de políticas de valorização 
dos (as) profissionais do magistério, 
em particular o piso salarial nacional 
profissional. 
 

 

 

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 Municipal: PAVUSSU-PI Meta 18: Valorizar em regime de colaboração com a 
União, os profissionais do magistério da rede pública de educação de forma a 
equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade 
equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PME. 

 

Estratégias 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11738.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11738.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art206viii
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Estratégias do PNE Estratégias do PME 

18.1) estruturar as redes públicas de 
educação básica de modo que, até o 
início do terceiro ano de vigência deste 
PNE, 90% (noventa por cento), no mínimo, 
dos respectivos profissionais do 
magistério e 50% (cinquenta por cento), 
no mínimo, dos respectivos profissionais 
da educação não docentes sejam 
ocupantes de cargos de provimento 
efetivo e estejam em exercício nas redes 
escolares a que se encontrem vinculados; 

18.1) estruturar a rede pública municipal 
de educação básica, de modo que, até o 
início do terceiro ano de vigência deste 
PME, 90% (noventa por cento), no 
mínimo, dos respectivos profissionais do 
magistério e 50% (cinquenta por cento), 
no mínimo, dos respectivos profissionais 
da educação não docentes sejam 
ocupantes de cargos de provimento 
efetivo e estejam em exercício nas redes 
escolares a que se encontrem vinculados;  
 

18.2) implantar, nas redes públicas de 
educação básica e superior, 
acompanhamento dos profissionais 
iniciantes, supervisionados por equipe de 
profissionais experientes, a fim de 
fundamentar, com base em avaliação 
documentada, a decisão pela efetivação 
após o estágio probatório e oferecer, 
durante esse período, curso de 
aprofundamento de estudos na área de 
atuação do (a) professor (a), com 
destaque para os conteúdos a serem 
ensinados e as metodologias de ensino 
de cada disciplina; 

18.2) Manter, o acompanhamento dos 
profissionais iniciantes, supervisionados 
por equipe de profissionais experientes, a 
fim de fundamentar, com base em 
avaliação documentada, a decisão pela 
efetivação após o estágio probatório e 
oferecer, durante esse período, curso de 
aprofundamento de estudos na área de 
atuação do (a) professor (a), com 
destaque para os conteúdos a serem 
ensinados e as metodologias de ensino 
de cada disciplina 

18.3) realizar, por iniciativa do Ministério 
da Educação, a cada 2 (dois) anos a partir 
do segundo ano de vigência deste PNE, 
prova nacional para subsidiar os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios, 
mediante adesão, na realização de 
concursos públicos de admissão de 
profissionais do magistério da educação 
básica pública; 
 

18.3) Apoiar a realização, da iniciativa do 
Ministério da Educação, a cada 2 (dois) 
anos a partir do segundo ano de vigência 
deste PME, prova nacional para subsidiar 
os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, mediante adesão, na 
realização de concursos públicos de 
admissão de profissionais do magistério 
da educação básica pública; de acordo 
com a necessidade de profissionais no 
município. 
 

18.4) prever, nos planos de Carreira dos 
profissionais da educação dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, 
licenças remuneradas e incentivos para 
qualificação profissional, inclusive em 
nível de pós-graduação stricto sensu; 

18.4) Prever, no plano de Carreira dos 
profissionais da educação do Município, 
licenças remuneradas e incentivos para 
qualificação profissional, inclusive em 
nível de pós-graduação stricto sensu; 

18.5) realizar anualmente, a partir do 
segundo ano de vigência deste PNE, por 
iniciativa do Ministério da Educação, em 
regime de colaboração, o censo dos (as) 
profissionais da educação básica de 
outros segmentos que não os do 

18.5) Realizar anualmente, a partir do 
segundo ano de vigência deste PME, por 
iniciativa do Ministério da Educação, o 
censo dos (as) profissionais da educação 
básica (Educação Infantil e Ensino 
Fundamental) de outros segmentos que 
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magistério; não os do magistério; 

18.6) considerar as especificidades 
socioculturais das escolas do campo e 
das comunidades indígenas e 
quilombolas no provimento de cargos 
efetivos para essas escolas; 

18.6) Considerar, em âmbito do 
município, as especificidades 
socioculturais das escolas do campo no 
provimento de cargos efetivos para essas 
escolas;  
 

18.7) priorizar o repasse de transferências 
federais voluntárias, na área de educação, 
para os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios que tenham aprovado lei 
específica estabelecendo planos de 
Carreira para os (as) profissionais da 
educação; 
 
 

8.7) Divulgar Lei do Plano de Carreira dos 
(as) Profissionais da Educação. 

18.8) estimular a existência de comissões 
permanentes de profissionais da 
educação de todos os sistemas de 
ensino, em todas as instâncias da 
Federação, para subsidiar os órgãos 
competentes na elaboração, 
reestruturação e implementação dos 
planos de Carreira. 

18.8) Criar Comissão Municipal 
Permanente de profissionais da educação 
para subsidiar o município na 
reestruturação e implementação do Plano 
de Cargos, Carreira e Salário dos 
Profissionais da Educação. 

 

 

 

 

 

EIXO  6 -GESTÃO E FINANCIAMENTO 

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 Municipal: PAVUSSU-PI 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. 

 

Estratégias 

Estratégias do PNE Estratégias do PME 

19.1) priorizar o repasse de transferências 
voluntárias da União na área da educação 

19.1) Estabelecer, mediante consulta 
pública, normativas que efetivem a gestão 
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para os entes federados que tenham 
aprovado legislação específica que 
regulamente a matéria na área de sua 
abrangência, respeitando-se a legislação 
nacional, e que considere, 
conjuntamente, para a nomeação dos 
diretores e diretoras de escola, critérios 
técnicos de mérito e desempenho, bem 
como a participação da comunidade 
escolar; 

democrática da educação escolar, 
contemplando inclusive a seleção, 
nomeação e avaliação de diretores e 
diretoras de escolas, obedecendo a 
legislação nacional, submetendo-as à 
aprovação do Conselho Municipal ou 
Estadual de Educação, com vista a 
garantir o repasse de transferências 
voluntárias da União e do Estado. 
 

19.2) ampliar os programas de apoio e 
formação aos (às) conselheiros (as) dos 
conselhos de acompanhamento e 
controle social do Fundeb, dos conselhos 
de alimentação escolar, dos conselhos 
regionais e de outros e aos (às) 
representantes educacionais em demais 
conselhos de acompanhamento de 
políticas públicas, garantindo a esses 
colegiados recursos financeiros, espaço 
físico adequado, equipamentos e meios 
de transporte para visitas à rede escolar, 
com vistas ao bom desempenho de suas 
funções; 

 19.2) Aderir aos programas federais e 
estaduais de apoio e formação aos (às) 
conselheiros (as) dos conselhos de 
acompanhamento e controle social do 
Fundeb, dos conselhos de alimentação 
escolar, dos conselhos regionais e de 
outros e aos (às) representantes 
educacionais em demais conselhos de 
acompanhamento de políticas públicas, 
garantindo a esses colegiados recursos 
financeiros, espaço físico adequado, 
equipamentos e meios de transporte para 
visitas à rede escolar, com vistas ao bom 
desempenho de suas funções;  
 

19.3) incentivar os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios a constituírem 
Fóruns Permanentes de Educação, com o 
intuito de coordenar as conferências 
municipais, estaduais e distrital bem 
como efetuar o acompanhamento da 
execução deste PNE e dos seus planos 
de educação; 

19.3) Adotar medidas que incentivem a 
constituição de Fórum Permanente de 
Educação, no município, com o intuito de 
coordenar as conferências municipais de 
educação, bem como efetuar o 
acompanhamento da execução deste 
PME e dos seus planos de educação; 
 

19.4) estimular, em todas as redes de 
educação básica, a constituição e o 
fortalecimento de grêmios estudantis e 
associações de pais, assegurando-se-
lhes, inclusive, espaços adequados e 
condições de funcionamento nas escolas 
e fomentando a sua articulação orgânica 
com os conselhos escolares, por meio 
das respectivas representações; 

19.4) estimular, em todas as redes de 
educação básica, a constituição e o 
fortalecimento de grêmios estudantis e 
associações de pais, assegurando-lhes, 
inclusive, espaços adequados e 
condições de funcionamento nas escolas 
e fomentando a sua articulação orgânica 
com os conselhos escolares, por meio 
das respectivas representações;  
 

19.5) estimular a constituição e o 
fortalecimento de conselhos escolares e 
conselhos municipais 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 

19.5) Estimular, em âmbito municipal, a 
constituição e o fortalecimento de 
conselhos escolares e conselhos 
municipais de educação, como 
instrumentos de participação e 
fiscalização na gestão escolar e 
educacional, inclusive por meio de 
programas de formação de conselheiros, 



 
                                    ESTADO DO PIAUÍ 

   Prefeitura Municipal de Pavussú  
Plano Municipal de Educação de Pavussu – PME - 2015/2025 

 

 

102 
 

funcionamento autônomo; assegurando-se condições de 
funcionamento autônomo; 

19.6) estimular a participação e a consulta 
de profissionais da educação, alunos (as) 
e seus familiares na formulação dos 
projetos político-pedagógicos, currículos 
escolares, planos de gestão escolar e 
regimentos escolares, assegurando a 
participação dos pais na avaliação de 
docentes e gestores escolares; 

19.6) estimular a participação e a consulta 
de profissionais da educação, alunos (as) 
e seus familiares na formulação dos 
projetos político-pedagógicos, currículos 
escolares, planos de gestão escolar e 
regimentos escolares, assegurando a 
participação dos pais na avaliação de 
docentes e gestores escolares;  

19.7) favorecer processos de autonomia 
pedagógica, administrativa e de gestão 
financeira nos estabelecimentos de 
ensino; 

19.7) Adotar medidas que favoreçam a 
autonomia pedagógica, administrativa e 
de gestão financeira nos 
estabelecimentos de ensino;  
 

19.8) desenvolver programas de formação 
de diretores e gestores escolares, bem 
como aplicar prova nacional específica, a 
fim de subsidiar a definição de critérios 
objetivos para o provimento dos cargos, 
cujos resultados possam ser utilizados 
por adesão. 

19.8) Aderir a programas de formação de 
diretores e gestores escolares, bem como 
participar de prova nacional específica, a 
fim de subsidiar a definição de critérios 
objetivos para o provimento dos cargos, 
cujos resultados possam ser utilizados 
por adesão 

 

 

Meta 20: ampliar o investimento 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. 

Meta Municipal: PAVUSSU-PI 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. 

Estratégias 

 

Estratégias do PNE Estratégias do PME 

20.1) garantir fontes de financiamento 
permanentes e sustentáveis para todos 
os níveis, etapas e modalidades da 
educação básica, observando-se as 
políticas de colaboração entre os entes 
federados, em especial as decorrentes 
do art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias e do § 1o do 
art. 75 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que tratam da capacidade de 
atendimento e do esforço fiscal de cada 
ente federado, com vistas a atender suas 

 20.1) Aderir a fontes de financiamento 
permanentes e sustentáveis para os 
níveis, etapas e modalidades da educação 
básica sob responsabilidade do 
município, com vistas a atender as 
demandas educacionais à luz do padrão 
de qualidade nacional 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#adctart60.
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#adctart60.
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm#art75§1
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm#art75§1
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm#art75§1
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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; 

20.2) Conhecer e acompanhar em âmbito 
municipal, os mecanismos de 
acompanhamento da arrecadação da 
contribuição social do salário-educação 

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 compensação financeira pela 
exploração de petróleo e gás natural e 
outros recursos, com a finalidade de 
cumprimento da meta prevista no inciso 
VI do caput do art. 214 da Constituição 
Federal; 

20.3) Estabelecer e aprovar lei municipal 
que garanta a aplicação em manutenção e 
desenvolvimento da educação pública, 
em acréscimo aos recursos vinculados 
nos termos do art. 212 da Constituição 
Federal, os repasses da parcela da 
participação de resultado ou da 
compensação financeira pela exploração 
de petróleo e gás natural e outros 
recursos, com a finalidade de 
cumprimento da meta prevista no inciso 
VI do caput do art. 214 da Constituição 
Federal, em conformidade com a Lei 
Federal Lei n° 12.858, de 09 de setembro 
de 2013. 
 

20.4) 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; 

20.4.a) fortalecer os mecanismos e os 
instrumentos que assegurem, nos termos 
do parágrafo único do art. 48 da Lei 
Complementar no 101, de 4 de maio de 
2000, a transparência e o controle social 
na utilização dos recursos públicos 
aplicados em educação, especialmente a 
realização de audiências públicas, a 
criação de portais eletrônicos de 
transparência e a capacitação dos 
membros de conselhos de 
acompanhamento e controle social do 
Fundeb, com a colaboração do Ministério 
da Educação, da Secretaria  de Educação 
do Estado do Piauí e do Tribunal de 
Contas do Estado; 

20.5) desenvolver, por meio do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira - INEP, 
estudos e acompanhamento regular dos 
investimentos e custos por aluno da 
educação básica e superior pública, em 
todas as suas etapas e modalidades; 

20.5) colaborar com o desenvolvimento 
de estudos e acompanhamento regular 
dos investimentos e custos por aluno da 
educação básica e superior pública, em 
todas as suas etapas e modalidades 
realizados pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira – INEP; 
 

20.6) no prazo de 2 (dois) anos da 
vigência deste PNE, será implantado o 
Custo Aluno-Qualidade inicial - CAQi, 
referenciado no conjunto de padrões 

20.6) Implantar, em parceria com a União 
e estado, o Custo Aluno-Qualidade inicial 
– CAQi, no prazo de 2 (dois) anos de 
vigência do PME, referenciado no 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art212
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art212
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art214vi
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art214vi
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art214vi
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art212
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art212
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art214vi
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art214vi
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art214vi
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art48p.
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art48p.
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art48p.
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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; 

conjunto de padrões mínimos 
estabelecidos na legislação educacional  
e cujo financiamento será  calculado com 
base nos respectivos insumos 
indispensáveis ao processo de ensino-
aprendizagem e será progressivamente 
reajustado até a implementação plena do 
Custo Aluno Qualidade – CAQ.  
 

20.7) implementar 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; 

20.7) Implementar, em âmbito municipal, 
o Custo Aluno Qualidade - CAQ como 
parâmetro para o financiamento da 
educação de todas etapas da educação 
infantil e ensino fundamental, a partir do 
cálculo e do acompanhamento regular 
dos indicadores de gastos educacionais 
com investimentos em qualificação e 
remuneração do pessoal docente e dos 
demais profissionais da educação 
pública, em aquisição, manutenção, 
construção e conservação de instalações 
e equipamentos necessários ao ensino e 
em aquisição de material didático-escolar, 
alimentação e transporte escolar. 

20.8) o CAQ será definido no prazo de 3 
(três) anos e será continuamente 
ajustado, com base em metodologia 
formulada pelo Ministério da Educação - 
MEC, e acompanhado pelo Fórum 
Nacional de Educação - FNE, pelo 
Conselho Nacional de Educação - CNE e 
pelas Comissões de Educação da Câmara 
dos Deputados e de Educação, Cultura e 
Esportes do Senado Federal; 

20.8) Assegurar o acompanhamento do 
CAQ pelo Conselho Municipal de 
Educação, Fórum Municipal de Educação 
e Secretaria Municipal de Educação 

20.9) regulamentar o parágrafo único 
do art. 23 e o art. 211 da Constituição 
Federal, no prazo de 2 (dois) anos, por lei 
complementar, de forma a estabelecer as 
normas de cooperação entre a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, em matéria educacional, e a 
articulação do sistema nacional de 
educação em regime de colaboração, com 
equilíbrio na repartição das 
responsabilidades e dos recursos e 
efetivo cumprimento das funções 
redistributiva e supletiva da União no 
combate às desigualdades educacionais 
regionais, com especial atenção às 
regiões Norte e Nordest 

20.9) estabelecer, no âmbito do 
município, por iniciativa da SEDUC e 
UNDIME, processo de discussão sobre a 
regulamentação do regime de 
colaboração, com vistas a criação de 
instância permanente de planejamento e 
pactuação federativa, em matéria 
educacional, buscando estabelecer 
efetiva cooperação e equilíbrio na 
repartição das responsabilidades e dos 
recursos com vistas ao combate às 
desigualdades educacionais, 
assegurando efetivo atendimento ao 
estudante da rede pública, estadual e 
municipal, sem distinção. 
 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art211
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art211
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20.10) caberá à União, na forma da lei, a 
complementação de recursos financeiros 
a todos os Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios que não conseguirem 
atingir o valor do CAQi e, posteriormente, 
do CAQ; 

20.10) Reivindicar da União a 
complementação de recursos financeiros 
caso o município não consiga atingir o 
valor do CAQi e, posteriormente, do CAQ 

20.11) definir critérios para distribuição 
dos recursos adicionais dirigidos à 
educação ao longo do decênio, que 
considerem a equalização das 
oportunidades educacionais, a 
vulnerabilidade socioeconômica e o 
compromisso técnico e de gestão do 
sistema de ensino, a serem pactuados na 
instância prevista no § 5o do art. 7o desta 
Lei. 

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 
equalização das oportunidades 
educacionais, a vulnerabilidade 
socioeconômica e o compromisso 
técnico e de gestão do sistema de ensino, 
a serem pactuados na instância prevista 
no § 5o do art. 7o desta Lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm#art7§5
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm#art7§5
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm#art7§5
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AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO PME   

A avaliação e monitoramento do PME serão realizados através reuniões coletivas de 

trabalho, da elaboração de relatórios anuais com apresentação das ações desenvolvidas e 

seus impactos na melhoria da qualidade da educação. Os dados oficiais subsidiarão a 

visualização do impacto das ações, bem como o cumprimento das metas. Vale salientar que 

a participação da comunidade nestes momentos de monitoramento e avaliação acontecerá 

por meio de fóruns e audiências públicas. Esse monitoramento será para disponibilizar 

informações sobre a execução do Plano, sobretudo, prestando apoio e orientações para 

superação das dificuldades detectadas ao longo do processo.   

  O Plano será avaliado por meio de um processo contínuo, onde resultados parciais e 

finais são analisados, tendo como referencial os objetivo propostos, as metas, avanços e 

retrocessos no processo de operacionalização. No PME a avaliação tem em vista duas 

funções. Uma função prática imediata que objetiva colher dados para a correção, ajustes e 

tomada de decisões ao longo do processo, em vista dos objetivos e metas finais. Para esta 

função ela funciona articuladamente com o Acompanhamento e Controle. A segunda função 

tem como finalidade de contribuir para o conhecimento sobre a efetividade das políticas e 

ações definidas para a área da educação (quais estratégias funcionam, articulação de 

políticas, integração de ações de diferentes setores, participação dos diferentes atores, 

entre outros) 
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