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APRESENTAÇÃO: 
 

É com muita honra que entregamos à Rede Municipal de Ensino o documento 

que vai nortear a política educacional ao próximo quadriênio: O Plano de Gestão 

Municipal da Educação 2021- 2024. Tendo por base que a educação é um direito 

fundamental compartilhado entre Estado, família e sociedade, como prevê a 

Constituição de 1988, na LDB de 1996 e no Estatuto da Criança e do Adolescente, 

Assim, o Plano de gestão, foi elaborado com base no contexto educacional, com 

vistas em atender as necessidades existentes por meio de ações conjuntas, dando 

ênfase a seu objetivo e aplicabilidade, com foco no estabelecimento de critérios que 

envolve o compromisso e a responsabilidade de cada um na execução das tarefas, 

com garantia de qualidade nos serviços prestados, na oferta da Educação Infantil, 

Ensino Fundamental, Modalidade EJA e Sala Multifuncional (AEE), erradicando o 

analfabetismo, minimizando a distorção idade-série e realizando a inclusão social.  

Em meio a esse cenário assustador e conturbado da pandemia do Covid19, 

não apenas na saúde, mas também no aprendizado dos nossos estudantes, os 

impactos no ensino são enormes. Enquanto alguns problemas na área da Educação 

são revelados, outros podem ter oportunidades de crescimento e evolução, basta 

que saibamos trabalhar de maneira coordenada, colaborativa e inovadora. 

Portanto, o  presente plano tem como objetivo orientar os gestores, apoiando 

à tomada de decisões, projetando linhas de ações a serem tomadas pela Secretaria 

Municipal de Educação e Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino. Todas 

as propostas aqui expressas foram debatidas no âmbito de discussões técnicas 

coletivas, com a secretária Municipal de Educação; Supervisora de Ensino; Diretora 

do Departamento de Ensino;  Departamento Pedagógico; Representantes de 

Diretores das Escolas do  Campo e Urbanas;; Representante do Conselho Municipal 

da Educação; Secretaria de Transporte, Departamento de Assistência a Merenda 

Escolar (nutricionista); Representante do Conselho CACS – FUNDEB e 

Representante do Fórum Municipal Permanente de Educação. 
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A Secretaria Municipal de Educação de Sussuapara construiu o Plano de 

Gestão 2021-2024, a partir de um diagnóstico preciso da nossa realidade e do PME 

– Plano Municipal de Educação e, por meio desses indicadores, definir e 

implementar estratégias com foco em ações que assegurem a todos os educandos 

aprendizagem com qualidade social.  

Assim, compreendemos que é necessário a participação de toda comunidade 

escolar no alcance das metas pactuadas nesse plano, de modo a assegurar a 

garantia e a melhoria dos processos educativos ofertados aos nossos alunos. 

Portanto, temos a convicção no uso deste documento como uma bússola na 

tomada de decisões mais assertivas no alcance que é ofertar equidade na 

aprendizagem e no desenvolvimento integral de todos os estudantes da rede 

pública. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Em sua história educacional, Sussuapara começo como um povoado do 

Município de Picos – PI, e somente após a sua emancipação política em 1996 que o 

município desmembrou suas escolas da Rede Pública de Picos e se tornou parte 

integrante da rede publica do então novo município emancipado. 

 Desde então o município vem se destacando na educação e atualmente  é 

composta pelas redes municipal e  estadual. A rede estadual conta com uma escola, 

denominada U. E. Helvídio Nunes de Barros e oferta Ensino Fundamental, Ensino 

Médio e a Modalidade EJA – Educação de Jovens e Adultos. A Rede Municipal  

possui 08 (oito) prédios escolares e 01 anexo, sendo 03 (três) na Zona Urbana, que 

funcionam Educação Infantil (Creche I e II, Pre-Escolar I e II), Ensino Fundamental I 

e II, Sala Multifuncional (AEE) e a  Modalidade.  EJA. 05 (cinco) na Zona Rural 

ofertando Educação Infantil e Ensino Fundamental I. 

O município conta também com uma quadra poliesportiva utilizada para 

atividades recreativas e esportivas, pelas escolas da rede municipal.  

O Ginásio Municipal Professor Antonio de Barros Araújo  teve suas atividades 

iniciadas em fevereiro de 2000, está instalado com oito salas de aula, uma sala de 
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leitura, um laboratório de informática, uma diretoria, uma sala de professores, um 

banheiro para funcionários, uma cantina, dois banheiros para os alunos, sendo um 

masculino e um feminino, um pátio e um depósito. O Ginásio conta também com 

uma sala Multifuncional com banheiro, para atendimento especial para crianças com 

necessidade especial da rede Municipal de Ensino.  A escola está localizada na Rua 

Antônio Pereira Leal, 125, centro, Sussuapara-PI. Com turmas de Ensino 

Fundamental do ( 6º ao 9º ano e EJA anos finais).  

A Unidade Escolar São Sebastião Infantil, funciona com uma sala do maternal 

com dois banheiros dentro, com quatro salas de aula, dois banheiros sendo um 

masculino e um feminino, uma diretoria que funciona também como sala de 

professores, um banheiro para os funcionários, uma secretaria, uma cantina, um 

refeitório, um pátio e um depósito. O mesmo está localizado Rua Joaquim Pereira 

Leal Nº 1006 Bairro: Centro. Horário de funcionamento manhã e tarde, com salas do 

maternal ensino infantil ao1° ano do Ensino Fundamental. Funciona também em um 

prédio anexo cedido pelo Estado, com seis salas de aula, uma diretoria que funciona 

como sala de professores e secretaria, uma cantina com depósito, dois banheiros 

para os alunos, sendo um masculino e um feminino, um banheiro para professores, 

um pátio com área coberta. O mesmo está localizado Rua Projetada S/N, bairro 

Novo Paquetá. Horário de funcionamento manhã e tarde com o Ensino Fundamental 

(2° ao 5°ano). 

A Unidade Escolar Matias Francisco de Brito, está instalado com quatro salas 

de aula, uma diretoria que funciona como secretaria e sala de professores,  uma 

cantina, um depósito, dois banheiros, sendo um masculino e um feminino, um pátio. 

O mesmo está localizado a Rua Projetada S/N, Bairro: Tamboril . Horário de 

funcionamento manhã e tarde com salas de aula do Ensino Infantil (Creche I e II, 

Pré- Escolar I e II) e  Ensino fundamental  I. 

A Unidade Escolar Eliseu Nunes, possui três salas de aula, uma diretoria que 

funciona como secretaria e sala de professores, uma cantina, dois banheiros sendo 

um masculino e um feminino, um pátio. A mesma está localizada no povoado: Santa 

Luzia. Horário de funcionamento nos turnos manhã e tarde com salas de aula do 

ensino fundamental (2° ao 5°ano). 
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A Unidade Escolar Joaquim Avelino de Barros, está instalado com três salas 

de aula, uma diretoria que funciona como secretaria e sala de professores,  uma 

cantina, dois banheiros para os alunos sendo um masculino e um feminino, um pátio. 

A mesma está localizada no povoado: Salinas. Horário de funcionamento manhã,  

com salas do Ensino Infantil (Creche I e II, Pré- Escolar I e II) e 1º Ano do Ensino 

Fundamental. 

A Unidade Escolar Vila Nova, está instalado com duas salas de aula, uma 

diretoria que funciona como sala de professores, uma secretaria, uma cantina, dois 

banheiros para os alunos sendo um masculino e um feminino, um pátio. O mesmo 

está localizado no povoado: Vila Nova. Funcionamento no turno da tarde, com salas 

do Ensino Infantil (Creche I e II, Pré- Escolar I e II)  

A Unidade Escolar José Domingos da Rocha, está instalado com duas salas 

de aula, uma diretoria que funciona como secretaria e sala de professores, uma 

cantina, dois banheiros, sendo um masculino e um feminino, um pátio. A mesma 

está localizada no povoado: Abóboras. Horário de funcionamento manhã e tarde, 

com salas do Ensino Infantil (Creche I e II, Pré- Escolar I e II) e 1º Ano do Ensino 

Fundamental. 

A Unidade Escolar Elpídio Borges dos Santos, funciona com duas salas de 

aula, uma pequena biblioteca, uma diretoria que funciona como sala de professores 

e secretaria, um banheiro para funcionários, dois banheiros para os alunos sendo 

um masculino e um feminino, um deposito, uma cantina, um pátio. A mesma está 

localizada no povoado: Várzea do Engano. Horário de funcionamento manhã e tarde 

com o Ensino Fundamental (2° ao 5°ano). 

A Unidade Escolar Américo de Moura Santos, está instalado com uma sala de 

aula, uma diretoria que funciona como sala de professores e secretaria,  uma 

cantina, dois banheiros para os alunos sendo um masculino e um feminino, um pátio. 

A mesma está localizada no povoado: Cercado a escola está desativada.  

A Unidade Escolar Francisco Idelfonso de Brito, está instalado com duas 

salas de aula, uma diretoria que funciona como sala de professores e secretaria,  

uma cantina, dois banheiros para os alunos sendo um masculino e um feminino, um 
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pátio . A mesma está localizada no povoado: Camarada e a referida escola está 

desativada.  

A Unidade Escolar U.E.Raimundo do Vale Feitosa, está instalado com uma 

sala de aula, uma diretoria que funciona como sala de professores e secretaria, uma 

cantina, dois banheiros sendo um masculino e um feminino, um pátio. A mesma está 

localizada no povoado: Escondido e está desativada.  

Segue abaixo as tabelas com os dados de identificação de cada escola e o 

horário de funcionamento, 

 

Identificação  das escolas 

ESCOLA ENDEREÇO DIRETOR (A) 

U.E Matias Francisco de Brito 
Infantil e Fundamental I 

Tamboril Rosalina de Brito Moura 
Fé 

U.E.Joaquim Avelino de Barros 
Infantil e Fundamental I 

Salinas  Maria do Rosário de 
Moura 

U.E. Eliseu Nunes 
Fundamental I 

Santa Luzia Antonio Francisco Veloso 
de Lima 

U.E. Vila Nova 
Infantil  

Vila Nova Rosemare de Sousa 
Sales Barros 

U.E.José Domingos da Rocha 
Infantil e Fundamental I 

Abóboras  Maria Paula Batista 
Rodrigues  

U.E.Elpidio Borges dos Santos Várzea do Engano Marlene Regina da Silva 

U.E.Escola São Sebastião 
Fundamental I 

Rua Projetada S/N, 
Bairro Novo Paquetá 

Sídina Soraya da Silva 

U.E.Escola São Sebastião 
Infantil e Fundamental I 

Rua Joaquim Pereira 
Leal Nº1006-Centro 

Maria do Rosário Leal 

U.E.Ginásio Prof. Antonio de 
Barros Araújo 
Fundamental II e EJA 

Rua Antonio Pereira 
Leal Nº125-Centro 

Adriana de Moura Leal 
Eliana Maria Leal 

U.E.Raimundo do Vale Feitosa 
  

Povoado Escondido  Desativada  

U.E.Francisco Idelfonso de 
Brito 

Povoado Camarada Desativada 

U.E. Américo de Moura Santos  Povoado Cercado  Desativada 
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Horário de Funcionamento 

 

TURNO SEGMENTO ENTRADA SAÍDA 

Manhã Educação Infantil  7 h  11h e 20 min 

Manhã Ensino 
Fundamental I 

7 h  11h e 20 min 

Manhã Ensino 
Fundamental II 

7 h  11h e 20 min 

Tarde Educação Infantil  13 h  17h e 20 min 

Tarde Ensino 
Fundamental I 

13 h  17h e 20 min 

Tarde Ensino 
Fundamental II 

13 h  17h e 20 min 

Noite Ensino 
Fundamental 
Modalidade EJA 

19h 22h e 20 min 

 

Recreio 

 

TURNO SEGMENTO HORÁRIO 

Manhã  Educação Infantil, 

Ensino Fundamental I 

e II  

9h às 9h e 20 min 

Tarde Educação Infantil, 

Ensino Fundamental I 

e II 

15h às 15h e 20 

min 

Noite Ensino Fundamental 

na Modalidade EJA 

21h às 21h e 20 

min 

 

Visando melhorar cada vez mais a rede municipal de ensino, em  2004 foi 

criado o Conselho Municipal de Educação, pela Lei 094/2004; Em 2010, é criado o 

Plano de Carreira e Remuneração do Magistério - PCR. Lei nª 145/2010 Com a 

função de acompanhar e fiscalizar os recursos públicos.;  No dia 19 de Junho de 

2015 foi aprovada a Lei nº 197/2021O  que institui o PME- Plano Municipal de 

Educação de Sussuapara - PI, assegurando mudanças significativas na performance 

educacional do município no decorrer de dez anos; No intuito de  valorizar os 
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profissionais do Magistério Com a nova Lei do FUNDEB, em  25 de março de 2021 

foi criada a Lei do CACS FUNDEB - Conselho Municipal de Acompanhamento e 

Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, instituído pela Lei 

Municipal nº 246 /2021.  

 

 

TABELA 1 - DISTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS POR NÍVEL DE PROFICIÊNCIA  

 

É sabido, que os três anos apontados na tabela,  as aprendizagens em 

Língua Portuguesa e Matemática, especialmente no 9º ano do ensino fundamental, 

anos finais, merecem uma atenção especial no campo da política educacional, pois 

o município se encontra num patamar muito baixo no que tange a garantia das 

aprendizagens.  

Os estudantes do 5º ano do ensino fundamental em Língua Portuguesa, e 

Matemática não está muito diferente dos anos finais, porém num patamar mais 

elevado, mas, ainda encontram-se no nível  de insucesso, já que o aprendizado está 

abaixo de 50%. São dados preocupantes, uma vez, que revela que os estudantes 

não adquiriram as habilidades matemáticas e de  línguagem para a série/ano de 

ensino. 
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TABELA 2 – ESCALA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA E 

MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É imprescindível que possamos trilhar caminhos mais sustentáveis de 

melhoria dos resultados no campo das aprendizagens escolares em Matemática e 

Língua Portuguesa e na redução das suas desigualdades. 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), vinculado ao 

Ministério da Educação (MEC), tem o intuito de avaliar a qualidade de ensino no 

Brasil com base nas notas dos estudantes na prova do Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (Saeb) e nos índices de fluxo, compilados pelo Censo Escolar. 

Calculado a cada dois anos, os resultados do Ideb são divididos de acordo com três 

etapas da educação básica: anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5 º ano), 

anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e ensino médio. 

TABELA 3 - IDEB OBSERVADO E METAS PROJETADAS NO ENSINO 

FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

 

 

 

 

 

 

Fonte: QEdu 
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GRÁFICO 1 - EVOLUÇÃO DO IDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

 

 

Conforme o Gráfico 01, Sussuapara no ensino fundamental anos iniciais, 

apresenta crescimento constante nos anos de 2005 a 2017, ultrapassando a 

projeção de meta estipulada  e  tem redução em 2019, caindo também a projeção da 

meta estipulada, obteve em 2019, 4,2, ficando 0,4 ponto abaixo da meta. 

 

TABELA 4 - IDEB OBSERVADO E METAS PROJETADAS NO ENSINO 

FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INEP/MEC 2021 
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GRÁFICO 2 - EVOLUÇÃO DO IDEB NO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto aos anos finais do ensino fundamental, a trajetória é mais 

complicada. De 2005 a 2009, o IDEB de Sussuapara  apresentava crescimento.  Em  

2011 há uma queda, subindo novamente em 2013 e permanecendo em 2015, caindo 

novamente em 2017.  Em 2019 houve um crescimento em relação ao resultado 

anterior, chegando  a alcançar 3,6, porém, não atingiu a meta, que seria 4.2  e ficou 

com 0,6 pontos abaixo do estipulado. 

Conforme análise das tabelas acima, é imprescindível o fortalecimento do 

sistema SME – Escola – Classe – Aluno e Família, da rede pública municipal de 

ensino, em ações para que as metas do IDEB, estabelecidas pelo Ministério da 

Educação para o município de Sussuapara, não sejam apenas alcançadas, mas 

superadas. Os fatos e dados expostos, demonstram como grandes desafios a serem 

vencidos, para as próximas décadas, o analfabetismo e o analfabetismo funcional, 

distorção idade/ano, evasão e repetência dentre outros. 
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TABELA 5 – TAXA DE RENDIMENTO 

 

                                                                                                                                          Fonte: QEdu 

 

O Ensino Fundamental anos iniciais apresenta um cenário desafiador, há um 

quadro de altos e baixos. A taxa de reprovação e abandono dos alunos, no ano de 

2018 aumentam, caindo o resultado de aprovação em  relação a  2017. Em 2019, 

diminui a taxa de reprovação em relação a 2018, porém. Aumenta a taxa de 

abandono e cai a aprovação; 

Nos anos finais, em 2018 há um aumento da taxa de reprovação, diminuindo  

o resultado do abandono e aumentando o aprovação de 75,4% para 75,5% em 

relação a 2017.  Em 2019 cai a taxa de reprovação, aumenta a aprovação, nas sobe 

também o índice de abandono. 

Diante desses resultados na tabela acima   conclui-se que existe uma série 

de desafios a serem superados para que a rede municipal de ensino possa cumprir o 

seu papel de promover a aprendizagem e reduzir as desigualdades, garantindo 

principalmente, que as oportunidades educacionais das crianças e dos jovens mais 

vulneráveis não sejam determinadas por seu local de moradia ou situação 

socioeconômica. 
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GRÁFICO 3 – DISTORÇÃO IDADE/SÉRIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: QEdu 

Analisando o gráfico acima, verifica-se um alto  índice de distorção idade-série 

nos ano de 2006 e 2007, caindo esse percentual em 2008, subindo novamente nos 

anos de 2009 a 2013. Em 2014, 2015 e 2016 houve uma baixa, mas em 2017 esse 

índice teve uma alta, permanecendo em 2018, 2019 e 2020 quase num mesmo 

patamar.  

Sabe-se que muito já tem sido feito, entretanto, é preciso que os atores da 

educação municipal, tornem-se monitores desses resultados. Nesse sentido, é 

fundamental implementar politicas públicas voltadas para a correção de fluxo,, bem 

como,  práticas exitosas: diagnóstico, definição de metas e de indicadores, criação 

de estratégias, capacitação sistemática dos envolvidos, monitoramento permanente 

e avaliações sistêmica e integração estratégica de todas as ações, garantindo dessa 

forma, o sucesso nas aprendizagens dos estudantes. 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICIPIO 

 

          O município de Sussuapara fica localizado na região Centro Sul do Estado do 

Piauí, entre as cidades de Picos e Bocaina, ficando a 320 km de Teresina, com uma 

área geográfica de 208,7 Km². 

Limita-se ao norte com São José do Piauí e Bocaina; ao sul Picos e 

Geminiano; ao leste Santo Antônio de Lisboa e Bocaina e ao oeste Picos. 
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É composto de vinte e oito comunidades, sendo a Zona Urbana composta por 

dois bairros: Centro, Novo Paquetá. A sede do município está hoje localizada na 

antes localidade Melancias, com uma boa estrutura física: uma Igreja Católica, duas 

Igrejas Evangélicas, um Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, um Mercado 

Público Municipal, Escolas Municipais de Ensino Fundamental (sendo que uma 

atende alunos do maternal ao 1° ano e a outra atende alunos do 6° ao 9° ano), uma 

Biblioteca Municipal, uma Unidade Básica de Saúde, a Prefeitura Municipal, a 

câmara de vereadores, o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), uma 

Quadra Poliesportiva, um Tele Centro, um Postos de Combustíveis, uma Fábrica de 

Cera , uma Fábrica de Tijolos, uma Farmácia, um Frigorífico, uma Panificadora, uma 

Praça, cinco Supermercado, sete Bares, uma Metalúrgica, seis Lojas, quatro Salões 

de Beleza, uma Sorveteria,  um açaí, dois Parques de Vaquejada, uma Oficina, uma 

Delegacia, dois Cemitérios, uma agencia dos correios, uma Loteria, um Conselho 

Tutelar, um Sindicato dos Trabalhadores Rurais, um Sindicato dos Professores 

Municipais, uma clínica odontológica, duas caixas d`água que fazem o 

abastecimento em todas as residências, possui ainda calçamentos nas principais 

ruas.  

Apresenta um bom nível de organização por parte de algumas comunidades, 

sendo todas organizadas em associações e cooperativas. 

O município de Sussuapara é cortado ao meio pelo rio Guaribas. O clima é 

tropical, quente e semiárido; solos geralmente profundos e arenosos bem drenados; 

a vegetação predominante é a caatinga. Nos vales verifica-se a ocorrência de 

floresta de carnaúbas. Dedica-se a agricultura e ao comércio; tem como religião 

predominante à católica, cujo padroeiro é São Sebastião. Como lazeres destacam-

se as festas dançantes e os esportes. Quanto à saúde não dispõe ainda de hospital, 

mas conta com uma boa estrutura nessa área: são cinco postos de saúde em pleno 

funcionamento, todos com atendimento médico, sendo que nas comunidades em 

que não tem posto de saúde, há atendimentos nas escolas ou igrejas; todos os 

postos de saúde tem atendimento odontológico; a saúde conta com o PSF(Programa 

de Saúde Familiar), o PSE (Programa Saúde nas Escola), e o PACS(Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde), e conta também com três ambulância a serviço 
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vinte quatro horas, para deslocamento emergencial tanto para Picos, como para 

Teresina. A Prefeitura Municipal presta um relevante serviço social, com a 

distribuição de medicamentos. O esporte predominante é o futebol tipo amador, 

onde são realizados torneios locais e intermunicipais. A população do município é de 

6229 habitantes. 

1.1 ASPECTOS ECONÔMICOS 

 

 
1.1.1 Produção Econômica 

 
 

Entre 2005 e 2010, segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) do 

município cresceu 106,6%, passando de R$ 11,5 milhões para R$ 23,8 milhões. O 

crescimento percentual foi superior ao verificado no Estado, que foi de 71,0%. A 

participação do PIB do município na composição do PIB estadual aumentou de 

0,10% para 0,13% no período de 2005 a 2010. 

 

Gráfico 3. Participação dos setores econômicos -2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estrutura econômica municipal demonstrava participação expressiva do 

setor de Serviços, o qual respondia por 63,7% do PIB municipal. Cabe destacar o 

setor secundário ou industrial, cuja participação no PIB era de 16,3% em 2010, 

contra 10,7% em 2005. Variação essa similar à verificada no Estado, em que a 

participação industrial cresceu de 10,7% em 2005 para 15,2% em 2010. 
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Gráfico 4. Taxa de crescimento do PIB nominal 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 VULNERABILIDADE SOCIAL 

 
 

Observa se referente a vulnerabilidade social no município de crianças e 

jovens, a porcentagem de mortalidade infantil reduziu nos últimos anos, no ano de 

1991 era de 66,02% e já no ano de 2010 é de 28,00%. Houve também a diminuição 

de crianças com idade escolar de 0 a 14 anos fora da escola. Diminui a quantidade 

de pessoas de 15 a 24 anos que nem estudam e nem trabalham e são vulneráveis à 

pobreza e também houve a diminuição da quantidade de mulheres de 10 a 17 anos 

que tiveram filhos. 
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Tabela 08. Vulnerabilidade Social - Sussuapara- PI 

 

Crianças e Jovens 1991 2000 2010 

%Mortalidade infantil 66,02 54,95 28,00 

% de crianças de 0 a 5 anos fora da escola - 79,91 64,00 

% de crianças de 6 a 14 anos fora da escola 45,29 6,25 6,29 

% de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam nem 
trabalham e são vulneráveis à pobreza 

- 24,30 22,39 

% de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos - 0,80 1,48 

Taxa de atividade - 10 a 14 anos - 19,23 13,15 

Família    

% de mães chefes de família sem fundamental completo e 
com filhos menores de 15 anos 

5,34 12,07 19,57 

% de pessoas em domicílios vulneráveis à pobreza e 
dependentes de idosos 

12,71 6,94 6,37 

% de crianças extremamente pobres 59,04 41,79 19,28 

Trabalho e Renda    

% de vulneráveis à pobreza 94,00 85,76 66,09 

% de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental 
completo e em ocupação informal 

- 84,04 68,00 

Condição de Moradia    

% da população em domicílios com banheiro e água 
encanada 

2,61 34,82 86,62 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

 

Já em relação às famílias, houve um aumento do número de mães chefes de 

família vulneráveis à pobreza e dependentes de idosos, passando de 12,71% em 

1991 para 19, 57% em 2010, mas por outro lado houve diminuição de pessoas em 

domicílios vulneráveis à pobreza e dependentes de idosos e de crianças 

extremamente pobre.  

 

 

2. DIAGNÓSTICO E ANÁLISE SITUACIONAL 

 

O diagnóstico e análise situacional é um momento para embasar o Plano de 
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Gestão com informações e dados que refletem a situação atual encontrada pela 

equipe. Ele é construído com base em evidências e sintetiza os resultados positivos 

ou negativos de todo o investimento e esforço realizado (ou não) ao longo de vários 

governos, dando relevância àqueles espaços com maior necessidade de 

intervenção, possibilitando compreender as causas e raízes dos problemas para o 

desenho de futuras ações. 

Diante das tabelas e gráficos aqui apresentados que os níveis de aprendizado 

estão  críticos ao analisar as metas do IDEB para os 5º e 9º ano, verifica-se que o 

município começou a  alcançar a meta projetada, mas no ano seguinte teve uma 

queda. Ademais, os níveis de proficiência em Matemática e Língua Portuguesa não 

são adequados. 

Deve se ainda considerar as taxas de rendimentos dos estudantes da rede, 

que tem apresentado altos índices de reprovação e abandono, principalmente no 

ano de 2019. Não basta garantir somente o acesso, é preciso assegurar a 

permanência, com acompanhamento e monitoramento sistematizado da frequência 

e aprendizagem, principalmente nesses anos atípicos de pandemia. No que tange a 

aprendizagem, requer um olhar mais atento e cuidadoso aos indicadores 

educacionais e nos aspectos de vulnerabilidade socioeconômico, étnico-racial, 

necessidade educacionais especiais, entre outros marcadores, que podem ser 

impactadores dos baixos resultados da aprendizagem e assim, evitar o crescimento 

distorções idade-série, considerando que não temos um programa de correção de 

fluxo. 

No que tange a gestão de atendimento, apesar da Secretaria de Educação, já 

ter dado os primeiros passos no atendimento de creche de 2 a 3 anos, precisa 

ampliar a oferta de vagas em creches, necessitando da construção de uma creche 

padronizada para este fim, visando atender o maior número de crianças em 

condições de vulnerabilidade socioeconômicas e com necessidades educativas 

especiais. 

Para tanto, se faz necessário, viabilizar meios para identificar as crianças que 

ainda não estão sendo atendidas, como também garantir a permanência dos 

estudantes, especialmente os que demonstram fragilidades no processo cognitivo. 
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Sendo assim, precisamos ampliar as orientações no que diz respeito ao 

monitoramento da frequência com o intuito de identificar e atuar nos casos de alunos 

infrequentes. 

Por fim, para ofertar uma educação de qualidade, é fundamental intensificar o 

monitoramento das aprendizagens dos estudantes, segundo o grupo de nível 

socioeconômico. Esse processo, permite que seja identificado a necessidade de 

novas ações para a redução das desigualdades de aprendizado em relação ao nível 

socioeconômico. 

E se tratando da  Gestão de governança, o Municipio realiza a cada dois (02) a 

Audiência Publica para aprimorar o processo de monitoramento e avaliação das 

metas do Plano Municipal de Educação, verificando as ações em andamento, como 

também, as que ainda não foram realizadas. As ações e metas que regem a 

educação pública municipal são baseadas em diagnósticos e acompanhamentos 

das aprendizagens dos estudantes em instrumentos organizados e tabulados pela 

equipe pedagógica da secretaria. 

Quanto aos instrumentos orçamentários, PPA, LDO e LOA, utilizados pelo 

governo para organizar e administrar o orçamento público, há efetiva participação da 

secretaria de educação nas definições dos objetivos e metas planejadas pela 

administração de modo a garantir uma educação pública de qualidade para todos. 

No que diz respeito  ao Plano de Carreira e Salário dos Profissionais da 

Educação - PCR, á uma necessidade de atualizá-lo, para evitar entendimento dubio 

e confusão administrativa no sentido de se tornar financeiramente sustentado. No 

entanto, é necessário avançar e aprimorar os canais de comunicação com a 

comunidade para denúncias, solicitações, sugestões, reclamações e elogios, de 

modo a favorecer uma gestão democrática e mais assertiva, considerando o olhar 

sobre os resultados educacionais de todos os envolvidos. 

O municipio possui as Leis que regulamentam o  Sistema Municipal de 

Educação e o Conselho Municpal de Educação, mas necessita reconhecer junto ao 

Conselho Estadual de Educação a autonomia do referido conselho, expedindo  

competente Resolução após deliberação plenária no CEE.  
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3. APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES ESTRATÉGICAS 

 

Com o intuito de ofertar uma educação pública centrada no desenvolvimento 

integral de todos os educandos, a Secretaria Municipal de Educação de Sussuapara 

- PI (SMED) apresenta o plano estratégico para o período de gestão 2021-2024, que 

consolida a missão, a visão, os valores, os objetivos estratégicos, as estratégias e as 

ações que nortearão o trabalho da rede pública municipal de educação, com ações 

alinhadas entre a equipe da secretaria e comunidade escolar. 

 

Visão de Futuro  

 

A visão de futuro descreve aquilo que a Secretaria quer alcançar com 

relação à educação em seu município. É como uma bússola, que de longo ou médio 

prazo, orienta e indica aonde a organização pretende chegar em um determinado 

tempo. Portanto, o desejo da Secretaria Municipal de Educação é: “Ser referência 

em Educação, proporcionando o desenvolvimento humano e social, de forma 

colaborativa, transparente e democrática.”  

 

Missão  

 

A missão é o propósito maior de uma instituição. É aquilo que o órgão 

pretende entregar à sociedade, pois, define a razão de ser da Secretaria e o seu 

foco de atuação. Assim, a Secretaria tem a seguinte missão: “Garantir uma 

Educação centrada no desenvolvimento integral de todos os alunos, mediante 

a valorização dos profissionais da educação, fortalecimento de parcerias com 

os pais e sociedade e o comprometimento com a qualidade do ensino, 

inovação tecnológica e monitoramento das aprendizagens. ”  

 

Valores  

Os valores expressam quem somos e em que acreditamos. São crenças e 

atitudes que definem uma ética para a atuação tanto das pessoas quanto da 
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organização como um todo. São a fonte de orientação e inspiração para a 

equipe e, apontam os padrões de comportamento almejados. Assim, a secretaria de 

educação pautará suas ações nos seguintes valores:  

1. Educação voltada para o desenvolvimento da formação humana integral e 

inclusiva;  

2. Transparência e ética nas relações internas e externas;  

3. Comprometimento com a excelência dos serviços;  

4. Valorização dos professores e funcionários da educação;  

5. Criatividade, inovação e abertura ao novo;  

6. Gestão guiada por fatos e dados; 

7. Flexibilidade e agilidade no atendimento às necessidades e expectativas dos 

alunos e pais;  

8. Atendimento humanizado. 

 

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 Apresentamos  quatro objetivos estratégicos, definidos para essa gestão: 

 

 Ampliar significativamente o atendimento nas escolas da Educação Infantil e 

Ensino Fundamental, com qualidade e equidade em todas as etapas e modalidades 

de ensino, de modo a promover um ambiente escolar com infraestrutura física e 

tecnológica favorável ao ensino e às aprendizagens. 

 Assegurar as condições necessárias para a permanência e o aprendizado 

nas escolas da Educação Infantil e Ensino Fundamental, por meio da melhoria do 

fluxo escolar, indicadores da aprendizagem, monitoramento e acompanhamento 

escolar, com a promoção de ações interventivas de recuperação das aprendizagens, 

de modo a promover alfabetização na idade certa e igualdade de oportunidades com 

vistas à construção da cidadania aos estudantes dos grupos de níveis 

socioeconômico e áreas mais vulneráveis. 

 Melhorar o desenvolvimento do Sistema Público Municipal de Ensino, por 

meio da atualização dos PPs das escolas da Educação Infantil e Ensino 
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Fundamental a luz da BNCC, Documento Curricular do Piauí, com vista à garantia 

dos direitos às aprendizagens dos estudantes da rede pública municipal. 

 Garantir a avaliação e o monitoramento do Plano Municipal de Educação, 

com vistas a assegurar coerência entre as leis PPA, LDO, LOA, Plano de Carreira e 

Salários dos Profissionais e os recursos financeiros da educação, de modo a 

assegurar a otimização de gastos, agilidade, qualidade da gestão dos processos da 

secretaria de educação e assistência financeira e administrativa as escolas da 

Educação Infantil e Ensino Fundamental com maior grau de dificuldades e 

vulnerabilidade. 

 

5. PLANO DE AÇÃO 

 

Os planos de ação Serão sistematizados em planilhas que definem a 

sequência de ações necessárias para alcançar de cada meta. Nelas também são 

documentados os compromissos assumidos pelos membros da equipe, que é o 

principal instrumento para monitorar o andamento das ações. 

 

Matriz do plano de ação  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO RESPONSÁVEL 

Ampliar significativamente o atendimento nas 

escolas da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental regular e em tempo integral com 

qualidade e equidade em todas as etapas e 

modalidades de ensino, de modo a promover um 

ambiente escolar com infraestrutura física e 

tecnológica favorável ao ensino e às 

aprendizagens. 

Josileide Leal 
Mariana Moura 
Maiza Brito 

ESTRATÉGIA 

Ampliando as matrículas nas escolas e creches com qualidade e equidade, 
preferencialmente em escolas de tempo integral em áreas de maior vulnerabilidade 
social. 
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META 
 

RESPONSÁVEL 

Oferecer atendimento em 
tempo integral em 100% 
das escolas públicas de 
educação infantil 
municipais, e 100% dos 
alunos da educação 
básica, de forma a 
promover um ambiente 
com infraestrutura física e 
tecnológica favorável ao 
ensino e às 
aprendizagens 
 
 
 

Elisete 
Noette 
Elsa 

INDICADOR DA META 

 
100% de unidades escolares municipais com atendimento em tempo integral e 100% 
dos alunos matriculados na rede em ensino de tempo integral até o final de 2024 
 

MONITORAMENTO 

 

 
Ações  

 
Entregas 

Responsável Início/fim Status 
(Concluido 
ou em 
andamento) 

Realizar o estudo 
de demandas de 
vagas para o 
ensino regular e 
integral 

Quadro de vagas 
por turmas 

SME e 
gestão 
escolar 

03/04/2022 a 
30/12/2024 

A realizar 

Oferecer 
gradativamente 
educação em 
Tempo Integral 
para todas as 
escolas da rede 
municipal.  

Implantação da  
Educação 
Integral  

Elisete 19/05/2022 à 
31/12/2024 

A realizar 

Identificar novas 
localidades 
(terrenos) para a 
construção de 

Certidão de 
Dominialidade 
dos terrenos 

SME 10/06/2021 
30/06/2021 

A realizar 
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creches  regular e 
integral 
 

Inserir as 
iniciativas de 
construção e 
reforma de 
creches e escolas 
no sistema do 
PAR 4/FNDE. 

Iniciativas 
inseridas no 
PAR 4 

SME 10/06/2021 
30/06/2021 

A realizar 

Reformar as 
escolas do 
Ensino 
Fundamental e 
Infantil com 
recursos próprios 
 

Escolas de 
Educação Infantil 
e Ensino 
Fundamental 
reformadas 

SME 01 de junho 
de 2021 a 31 
de dezembro 
de 2022 

A realizar 

Organizar o 
processo 
licitatório para 
construção e 
reforma de 
creches e 
escolas. 
 
 

Processo 
Licitatório 

Setor de 
licitação da 
PMS 

30 de abril de 
2021 a 30 de 
abril de 2022 

A realizar 

 
 

    

 
 

    

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO RESPONSÁVEL 

Assegurar as condições necessárias para a 

permanência e o aprendizado nas escolas da 

Educação Infantil e Ensino Fundamental, por meio 

da melhoria do fluxo escolar, indicadores da 

aprendizagem, monitoramento e acompanhamento 

escolar, com a promoção de ações interventivas de 

recuperação das aprendizagens, de modo a 

promover alfabetização na idade certa e igualdade 

de oportunidades com vistas à construção da 

Elsa 
Noette 
Mariana 
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cidadania aos estudantes dos grupos de níveis 

socioeconômico e áreas mais vulneráveis. 

 

ESTRATÉGIA 

Implementação de práticas pedagógicas para melhorar em 95 % o desempenho 
acadêmico dos alunos. 
 

META 
 

RESPONSÁVEL 

 
Fomentar a qualidade da educação básica em 
todas as etapas e modalidades com melhoria de 
fluxo escolar e da aprendizagem de modo a 
atingir as metas projetada no IDEB, estabelecida 
no INEP do MEC. 
 
 

Noette 
Mariana  
Elsa 

INDICADOR DA META 

 
Elevar até o final de 2024, o IDEB do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais e Finais, 
de modo a atingir as progressões estabelecidas pelo MEC 

MONITORAMENTO 

 

 
Ações  

 
Entregas 

Responsável Início/fim Status 
(Concluido 
ou em 
andamento) 

Promover em 
regime de 
colaboração, 
políticas e 
programas de 
qualificação 
permanente de 
forma presencial 
e/ou a distância 
para os 
profissionais da 

 
 
Profissionais 
qualificados 

 
Josileide 
Elsa 
Noette 
Mariana 

 
05/04/2021 
30/12/2024 

 
 
À realizar 
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educação. 
 

Implementar 
avaliação interna, 
institucionalizada 
para 
acompanhamento 
das 
aprendizagens 
 

AMEF - 
Avaliação 
Municipal no 
Ensino 
Fundamental 

Hélio 
Adriana 
Jailton 
Sidina 
Antonio FCº 
Maiza 
Alexsandra 
Raimunda 
Millena 
 

 
02/04/2021 
30/12/2024 

A realizar 

Implementar 
projeto de reforço 
e recuperação 
dos os alunos de 
3º, 5º e 9º ano do 
ensino 
fundamental do 
Sistema 
Municipal de 
Ensino com baixo 
rendimento 
escolar e com 
defasagem na 
aprendizagem em 
decorrência da 
pandemia 
mundial COVID-
19. 
 

Projetos 
Pedagógicos 

Hélio 
Adriana 
Jailton 
Sidina 
Antonio FCº 
Maiza 
Alexsandra 
Raimunda 
Millena 

 

 
05/04/2021 
30/12/2024 

 
À realizar. 

Ampliar em 
regime de 
colaboração com 
o Governo 
Federal e 
Estadual 
programas de 
educacionais de 
Alfabetização na 
Idade Certa 
 

Parcerias 
Públicas  

Josileide 
Mariana 
Elsa 
Noette 

05/04/2021 
30/12/2024 

À realizar 

Ampliar em 
regime de 
colaboração 
programas de 

Parcerias 
Públicas  

Elisete 
Jailton 
Hélio 
Mariana 

05/04/2021 
30/12/2024 

À realizar 
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correção de fluxo 
escolar, 
reduzindo as 
taxas de 
repetência, 
evasão e 
distorção idade e 
ano. 
 

Adotar 
mecanismo de 
colaboração entre 
setores da 
educação, saúde 
e assistência 
social para 
atendimento aos 
educandos. 
 

PSE na escola Elisete 05/04/2021 
30/12/2025 

À realizar 

Promover 
articulação das 
escolas com os 
diferentes 
espaços 
educativos, 
culturais e 
esportivos. 
 

Termo de 
parceria 
celebrado entre 
as Secretarias 
de Educação, 
Cultura e 
Esporte 

Jeomara 
Sidina 
Marlene 

21/06/2021 
30/12/2026 A 
realizar 

A realizar 

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO RESPONSÁVEL 

Melhorar o desenvolvimento do Sistema Público 

Municipal de Ensino, por meio da atualização dos 

PPs das escolas da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental a luz da BNCC, Documento 

Curricular do Piauí, com vista à garantia dos 

direitos às aprendizagens dos estudantes da rede 

pública municipal. 

 

Elisete 
Millena  
Mayra 
Jailton 
Hélio  
Mariana 

ESTRATÉGIAS 

Estratégia 1         Implementando os PPs das escolas do sistema público municipal. 

Estratégia 2  Assegurando a efetivação da Gestão Democrática na Rede Púbica 
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-     Municipal de         Ensino, por meio da participação direta da 
comunidade escolar na seleção de gestores através do Processo de 
escolha meritocrática. 

Estratégia 3 
-  

Ofertando atendimento especializado aos alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e de aprendizagem atendidos 
na rede pública municipal. 

Estratégia 4  -Fortalecendo a gestão administrativa, financeira e pedagógica das 
escolas da rede pública municipal de ensino. 

META 
 

RESPONSÁVEL 

 
Implementar os PPs em 
100% das escolas do 
sistema público municipal a 
luz da BNCC, Documento 
Curricular do Território do 
Piauí, com vista à garantia 
dos direitos às 
aprendizagens dos 
estudantes da rede pública 
municipal 
 
 

Elisete 
Millena  
Mayra 
Jailton 
Hélio  
Mariana 

INDICADOR DA META 

100% das escolas com PPs implementados. 
100% das escolas com gestores escolares eleitos através do processo de escolha 
meritocráticas;  
100% dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e de 
aprendizagem atendidos na rede pública municipal. 
100% dos conselhos e unidades executoras monitoradas. 
 
 

MONITORAMENTO 

 

 
Ações  

 
Entregas 

Responsável Início/fim Status 
(Concluido 
ou em 
andamento) 

Constituir uma 
equipe responsável 
pela 
implementação dos 
PPs. 
 

Portaria da 
Comissão de 
implementação 
dos PPs. 

Elisete 10/01/2022 
a 
31/07/2022 

A realizar 
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Organizar um 
calendário de 
formação 
continuada. 

Calendário de 
Formação 
Continuada 

Noette 
Elsa 
 

10/12/2021 
a  
07/01/2022 

A realizar 

Realizar as 
formações 
continuada com os 
gestores escolares. 
 

Gestores 
capacitados 

Noette  
Elsa 

02/04/2021 
a 
31/12/2024 

A realizar 

Acompanhar cada 
etapa 
implementada, da 
revisão dos PPs. 
 

Cronograma de 
acompanhamento 

Elisete 10/01/2022 
a 
31/07/2022 

A realizar 

Elaborar a Lei 
Municipal de 
criação da Eleição 
de Gestores 
através do 
processo de 
escolha 
meritocrática. 

Lei Municipal de 
criação da eleição 
de gestores 
através da 
seleção de 
escolha 
meritocrática. 

Elisete 02/05/2022 
a 
31/05/2022 

A realizar 

Criar a comissão 
organizadora do 
processo eleitoral 
da eleição dos 
gestores escolares 
 

Portaria de 
nomeação da 
Comissão 
eleitoral 

Elisete 02/05/2022 
a 
31/05/2022 

A realizar 

Criar instrumentos 
normativos que 
garanta a 
legitimidade do 
processo eleitoral 
 

Edital Elisete 02/05/2022 
a 
31/05/2022 

A realizar 

Divulgar junto à 
comunidade 
escolar as etapas 
de cada processo 
eleitoral 
 

Publicar nos 
meios de 
comunicação 
oficiais do 
município o edital 
e os resultados 
das eleições 

Elisete 02/05/2022 
a 
31/05/2022 

A realizar 

Realizar o 
diagnóstico em 
todas as escolas da 
rede municipal 
 

Levantamento 
dos alunos com 
deficiência 

Mariana 02/04/2021  
a 
30/12/2024 

Á realizar 
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Encaminhar os 
alunos identificados 
com necessidades 
de 
acompanhamento 
e/ou atendimento 
técnico 
especializado. 
 

Alunos sendo 
atendidos por 
técnico 
especializado 

Mariana 02/04/2021  
a 
30/12/2024 

Á realizar 

Fortalecer o 
acompanhamento e 
o monitoramento 
do acesso e da 
permanência das 
crianças com 
deficiência na sala 
de aula regular e 
na sala de 
atendimento 
educacional 
especializado. 

Acompanhamento 
de crianças com 
deficiência, 
transtornos 
globais do 
desenvolvimento 
e altas 
habilidades ou 
superdotação  

Mariana  02/04/2021  
a 
30/12/2024 

Á realizar 

Realizar formações 
continuadas para 
professores 
atender crianças 
com deficiência, 
transtornos globais 
do 
desenvolvimento e 
altas habilidades ou 
superdotação. 

Professores 
capacitados. 

Mariana 02/03/2022 
30/12/2024 

Á realizar 

Fomentar a 
elaboração pelos 
professores do 
plano pedagógico  
individualizado para 
as crianças com 
deficiência, 
transtornos globais 
do 
desenvolvimento e 
altas habilidades ou 
superdotação. 

Elaboração  
Plano 
Pedagógico 
Individualizado. 

Mariana 02/03/2022 
30/07/2022 

Á realizar 

Aumentar 
gradativamente as 
salas de recursos 

Mais salas de 
recursos para 
atendimento de 

Mariana 02/04/2021 
30/03/2024 

Á realizar 
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para atendimento 
de AEE. 
 

AEE. 

Orientar e 
acompanhar a 
execução dos 
recursos oriundos 
do Governo 
Federal (PDDE) 
 

Conselhos 
escolares 
adimplentes 

Hélio 02/04/2021 
30/03/2024 

Á realizar 

Analisar, aprovar e 
prestar conta dos 
recursos recebidos 
respeitando os 
prazos 
estabelecidos com 
o FNDE 
 

Conselhos 
escolares 
adimplentes 

Hélio 02/04/2021 
30/03/2024 

Á realizar 

Capacitar através 
do Programa 
Formação pela 
escola os membros 
dos Conselhos 
 

Conselheiros 
capacitados 

Hélio 02/04/2021 
30/03/2024 

Á realizar 

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO RESPONSÁVEL 

Garantir a avaliação e o monitoramento do Plano 

Municipal de Educação, com vistas a assegurar 

coerência entre as leis PPA, LDO, LOA, Plano de 

Carreira e Salários dos Profissionais e os recursos 

financeiros da educação, de modo a assegurar a 

otimização de gastos, agilidade, qualidade da gestão 

dos processos da secretaria de educação e 

assistência financeira e administrativa as escolas da 

Educação Infantil e Ensino Fundamental com maior 

grau de dificuldades e vulnerabilidade. 

 

Elisete 
Jailton 
Millena 
Mayra 
Mariana 
Hélio 
Josileide 
Adriana 

ESTRATÉGIA 

Estratégia 1 Realizando avalição semestral interna e externa das ações do PME. 



 
 

   ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA – PI 

                     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

                           

___________________________________________________________________ 

Estratégia 2 Atualização do Plano de Cargos e Salários, assegurado pela Lei 
Municipal nº 145/2010. 

Estratégia 3 Assegurando o monitoramento das leis orçamentárias do município 
para garantir os recursos destinados à educação. 

META 
 

RESPONSÁVEL 

 
Assegurar o monitoramento de 100% das metas e 
estratégias do Plano Municipal de Educação, visando a 
sua plena realização até sua vigência, bem como, 
garantir a coerência entre as leis PPA, LDO, LOA, 
Plano de Carreira e Salários dos Profissionais e os 
recursos financeiros da educação, de modo a promover 
a otimização de gastos, agilidade, qualidade da gestão 
dos processos da secretaria de educação e assistência 
financeira e administrativa as escolas e creches com 
maior grau de dificuldades e vulnerabilidade. 
 
 

Elisete 
Jailton 
Millena 
Mayra 

Mariana 
Hélio 

Josileide 
Adriana 

INDICADOR DA META 

 
Monitorar e acompanhar a conclusão de 100% das metas do plano até 2024.  
Revisar 100% do PCR.  
Garantir que 100% dos recursos destinados à educação na Lei orçamentária LDO e 
LOA 
 

MONITORAMENTO 
 

 
 

 
Ações  

 
Entregas 

Responsável Início/fim Status 
(Concluido 
ou em 
andamento) 

Atualizar a 
Portaria da 
Comissão de 
Avaliação e 
Monitoramento 
das metas e 
estratégias do 
PME. 
 

Portaria da 
Comissão de 
Avaliação e 
Monitoramento 
do PME. 

Elisete 
Mariana 
Hélio 
 

05/04/2021 
30/12/2024 

A realizar 

Monitorar e 
avaliar as metas 

Levantamento 
de metas 

 
Elisete 

05/04/2021 
30/12/2024 

A realizar 



 
 

   ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA – PI 

                     SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

                           

___________________________________________________________________ 

do Plano 
Municipal de 
Educação - PME. 
 

concluídas, em 
andamento e a 
realizar. 

Mariana 
Hélio 
 

Eleger a 
comissão de 
profissionais da 
educação 
conforme a Lei nº 
145/20210. 
 

Comissão 
avaliadora do 
PCR 

 
Elisete 
Mariana 
Hélio 
Jailton 
Mayra 
Millena 
Josileide 
 

05/04/2021 
30/12/2024 

A realizar 

Renovar os 
membros do 
Fórum Municipal 
Permanente da 
educação 
 

Ata com a 
renovação 
membros do 
Fórum Municipal 
Permanente da 
educação 

 
Elisete 
Mariana 
Hélio 
Jailton 
Mayra 
Millena 
Josileide 
 

02/04/2021 a 
20/05/2024 

A realizar 

Firmar novos 
termos de 
compromisso 
com o Fundo de 
Desenvolvimento 
da Educação - 
FNDE, para  
reformas e 
construção de 
novas creches e 
escolas. 
 

Novas creches e 
escolas 

SME 01/06/2021 
30/09/2021 

Á realizar 

 
 

    

 
 

    

 
 

6.  PACTUAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO 
 
 

A pactuação do Plano Estratégico da Secretaria Municipal de Sussuapara, 

aconteceu na própria secretaria, no dia 10 de junho de 2021, com a presença  da 
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Comissão de Articulação e Elaboração do Plano de Gestão da Educação de 2021 a 

2024. Foi um momento para tomar conhecimento do plano na sua integra, 

realizando uma análise sistemática, verificando a coerência, consistência das metas 

e ações, bem como, assumindo compromissos nele contidos, uma vez, que a 

educação é feita por muitas mãos.  

Este Plano, posteriormente, será levado ao conhecimento da comunidade: 

Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Conselhos e Comunidade Escolar.  

Ao elaborar o Plano Estratégico da Secretaria Municipal de Educação, de 

Sussuapara – PI, afirmamos o compromisso com a educação das nossas crianças, 

adolescentes, jovens, adultos e idosos das escolas, com o estabelecimento da 

missão, visão, valores e objetivos estratégicos, estratégias, metas e ações para 

serem alcançadas no período de 2021-2024, anos que marcarão a história da 

educação dos sussuaparenses.  

Assim, o município assume o propósito de, com a participação de todos os 

agentes do Sistema Municipal de Ensino, em parcerias com as iniciativas públicas e 

privadas, sociedade e organizações não governamentais, produzir transformações 

profundas, conceituais e institucionais, capazes de reverter as tendências atuais da 

educação, integrando aos esforços do Governo Federal e Governo Estadual, 

conforme suas respectivas responsabilidades e regime de cooperação e 

colaboração, no sentido de inserir Sussuapara no contexto de assegurar a todos o 

direito à educação pública de qualidade social.  

Este Plano se apresenta, então, no amplo e permanente debate pelos 

cidadãos, com suas proposições políticas e pedagógicas em busca da consolidação 

de políticas públicas e de gestão da educação, demandadas pela população 

sussuaparense, em busca da superação e prevenção do analfabetismo, da 

universalização da educação básica e da melhoria da qualidade do ensino e da 

aprendizagem, dentre outros, tendo como principal protagonista o estudante. Além 

disso, reitera o papel da educação como o direito de todos garantindo acesso, 

permanência, aprendizagem e conclusão com resultados positivos das crianças, 

adolescentes, jovens, adultos e idosos nas instituições de ensino em Sussuapara – 

PI. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Plano Estratégico da Secretaria Municipal de Educação de Sussuapara - PI, 

contou com os esforços coletivos dos membros do Comitê Gestor de Melhoria, com 

diálogos transparentes, que projetaram o futuro desejado com foco na situação real 

diagnosticada e o compromisso de ofertar uma educação pública centrada no 

desenvolvimento integral de todos os estudantes, mediante a valorização dos 

profissionais da educação, fortalecimento de parcerias com os pais e sociedade e o 

comprometimento com a qualidade do ensino, por meio da inovação tecnológica e 

monitoramento das aprendizagens, através de políticas públicas voltadas para a 

garantia do “acesso, permanência, qualidade e inclusão” escolar de todos os 

cidadãos deste município.  

Este documento, foi elaborado com base no contexto educacional (pontos 

fracos e fortes) observados no diagnóstico, dos quais serviram de subsídio para a 

concepção da missão, visão, valores, objetivos estratégicos, indicadores e ações 

norteadoras, que regerão os fazeres administrativos, estruturais e pedagógicos, com 

vistas em atender as necessidades existentes por meio de ações conjuntas, dando 

ênfase a seu objetivo e aplicabilidade, com foco no estabelecimento de critérios que 

envolvam o compromisso e a responsabilidade de cada um na execução das 

tarefas, com garantia de qualidade dos serviços prestados, na oferta do ensino 

infantil, ensino fundamental regular e integral, erradicando o analfabetismo, 

minimizando a distorção idade-série e realizando a inclusão social.  

Entre as Metas previstas, muitas dependem do comprometimento de todos os 

agentes do Sistema Municipal de Ensino, parcerias com as iniciativas públicas e 

privadas, sociedade e organizações não governamentais, visando o 

acompanhamento e monitoramento contínuo das ações realizadas no âmbito de 

todas as escolas públicas do município de Sussuapara.  

 A pactuação do Plano Estratégico da Secretaria, foi efetivada por todos os 

membros do Comitê Gestor de Melhoria, mediante análise reflexiva e detalhada das 

metas e ações e o comprometimento em acompanhar, monitorar e avaliar se as 

metas estabelecidas, ao longo de quatro anos foram efetivadas. O processo de 
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avaliação baseia-se na análise sistêmica e objetiva dos resultados alcançados no 

Plano, buscando comprovar sua relevância, coerência e impacto na educação e nas 

pessoas envolvidas nela.  

A sistemática de acompanhamento e monitoramento deste Plano, ocorrerá por 

meio de reuniões semestrais, momento em que a equipe deve apresentar sua visão 

de sucessos e dificuldades, evidenciadas ao longo do tempo, checar a coerência, a 

consistência e a viabilidade do plano, inserir ajustes mais estruturais, adequar 

estratégias e metas e definir ações para o período seguinte.  

Os principais critérios de avaliação serão:  

• Eficácia: cumprimento e alcance dos objetivos estratégicos propostos, 

respondendo à questão: Fizemos o que dissemos que íamos fazer?  

• Eficiência: uso otimizado, com economia e qualidade, dos bens e recursos 

empregados na execução das ações, respondendo à questão: Estamos usando os 

recursos da melhor maneira possível?  

• Efetividade: o alcance dos resultados e impactos esperados, respondendo à 

questão: Que diferença o Plano faz? A Secretaria Municipal de Educação será a 

responsável direta para elaboração e utilização dos instrumentos de controle 

semestral para verificar se cada meta foi, ou não, atingida. 

Caso alguma meta não seja alcançada ou alguma ação não implementada, 

decisões serão replanejadas, após estudos e análise das causas do sucesso e 

insucesso, podem os avaliadores propor adaptações e medidas corretivas, bem 

como, sugerir metas e ações norteadoras, que regerão os fazeres administrativos, 

estruturais e pedagógicos, a fim de ofertar uma educação pública centrada no 

desenvolvimento integral de todos os educandos. 

 
 

Sussuapara (PI), 01  Abril de 2021 


