
Estado do Piauí 

Prefeitura Municipal de Cocal de Telha 

Gabinete da Prefeita 
 
 

 
Rua Francisco Alves Mendes, 149- Centro - Cocal de Telha- PI          CEP: 64278-000 

CNPJ nº 01.612.574/0001-83 E-mail: pm.cocaldetelha.pi@hotmail.com / Fone: (86) 3263 0238 

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N º 09/2015 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cocal de Telha-PI, 

 
 

Tenho a honra de dirigi-me a Vossa Excelência e os demais Edis, para encaminhar em anexo o 

Projeto Plano Municipal de Educação Avaliado e Implementado baseados nos dispositivos 

constitucionais expressos nos Artigos 205 a 214, Emendas Constitucionais Nº 11, de 1996, Nº 12, de 

1996, Nº 14 de 1996 e Nº 53 de 2006 de Constituição Federal Brasileira, o Inciso I do Artigo 9°  da Lei 

9.394/96,  

Lei Nº 10.172 de 9 de janeiro de 2001-PNE, LDB-Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional e Lei 10.639/03, para a inclusão da História da Cultura Afro-Brasileira e Africana, e Artigo 

151 ,§3° ,  Artigo 1 e 252 §1° ,2° da Lei Orgânica do município de Cocal de Telha-PI e Plano Municipal 

de Educação aprovado em 19 de março de 2004. 

Em consonância com a Lei 9.394/96 que define as responsabilidades educacionais das três 

esferas do Poder Público e em cumprimento da Lei Nº 13.005/2014- Artigo 8°, 

“Os Estados, Distrito Federal e os municípios deverão elaborar seus 

correspondentes planos de educação, ou adequar os planos já aprovados em 

lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas no PNE, no 

prazo de um ano a contar da publicação da lei.( 25 de junho de 2014).” 

 O Plano Municipal de Educação após cumprir todas as etapas necessárias para sua avaliação e 

implementação foi aprovado em plenária pelos trabalhadores em educação e representantes da sociedade 

civil organizada, fechando um ciclo de planejamento para a próxima década. 

É importante ressaltar, finalmente que a apreciação deve ocorrer na maior brevidade possível, 

pois trata-se de um pré-requisito para recebimento de recursos na área educacional a partir  do ano 

vindouro, no período de dez anos. 

Como conclusão apontamos por derradeiro, para melhor fixar a leitura dessa decisão eficaz, 

cumprir-nos arguir com parecer absolutamente favorável, quando da necessidade de tornar legítimo e 

regular a autonomia e independência do Ensino Educacional do município. 

Aproveito o ensejo, confiando no espírito público de Vossas excelências com vista a aprovação do 

presente Projeto e aproveito para apresentar-lhe protesto de estima e consideração. 

 

ANA CÉLIA DA COSTA SILVA 

           Prefeita Municipal 
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PROJETO DE LEI Nº 09 /2015                   Cocal de Telha – PI, 29 de maio  de 2015. 

“Dispõe sobre o Plano Municipal de Educação – PME – 

2014/2024 do município de Cocal de Telha-PI e dá outras 

providências”. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA/PI, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela Lei Orgânica Municipal faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a 

seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica avaliado e implementado o Plano Municipal de Educação - PME do Município de Cocal 

de Telha-PI, para o decênio 2014/2024. 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Gabinete da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Cocal de Telha, Estado de Piauí, aos 

29(vinte e nove) dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze (2015). 

 

 

ANA CÉLIA DA COSTA SILVA 

           Prefeita Municipal 

 

 

 

IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA 

Secretário Municipal de Administração e Planejamento 
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PROJETO DE LEI 09/2015 
 
 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

COCAL DE TELHA –PI 2014 / 2024 

 
 

 

(VERSÃO PRELIMINAR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Cocal de Telha-PI, maio de 2015. 
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 Educação Infantil; 

o Metas e Estratégias da Educação Infantil; 
 Ensino Fundamental; 

o Metas e Estratégias do Ensino Fundamental; 
 Educação Especial; 

o Metas e Estratégias da Educação Especial; 
 Educação de Jovens e Adultos; 

o Metas e Estratégias da Educação de Jovens e Adultos; 
 Ensino Médio; 

o Metas e Estratégias do Ensino Médio; 
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 Gestão Democrática, Participação Popular e Controle Social; 

o Metas e Estratégias da Gestão; 
 Valorização dos Profissionais da Educação; 

o Metas e Estratégias da Valorização dos Profissionais da Educação; 
 Financiamento da Educação; 

o Metas e Estratégias do Financiamento da Educação; 
 Acompanhamento e Avaliação do Plano Municipal de Educação. 
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APRESENTAÇÃO 

 
No Plano Municipal de Educação de Cocal de Telha-PI, para o decênio de 2014 a 

2024, documento ora apresentado, constitui-se em um planejamento de longo prazo, 

que abrange um conjunto de medidas para aperfeiçoar a participação cidadã, a 

gestão democrática, o financiamento da educação, a atualização do currículo, a 

valorização dos profissionais do magistério, entre outros, contendo metas e 

estratégias voltadas para a universalização, democratização da educação e oferta de 

uma educação de qualidade social, pautada nos valores humanos, na inclusão, 

igualdade, diversidade e promoção da justiça social. Traça suas ações politicas, 

baseadas nos dispositivos constitucionais expressos em seus artigos 205, 206, 208, 

209, 210 e 214, Emendas Constitucionais Nº 11, de 1996, nº 14, de 1996 e nº 53, de 

2006 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA, o inciso I do artigo9º da Lei 

9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e Lei 10.639/03, para 

inclusão da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, e artigo 151,§ 3° e artigo 152 

§ 1° e 2° da Lei Orgânica do Município de Cocal de Telha-PI e PME aprovado pela 

Câmara de Vereadores em 19 de março de 2004. 

Além de basear- se nas formas legais, este Plano, determina a prioridade da 

educação no conjunto das politicas públicas municipais, no sentido de oferecer uma 

educação de qualidade para todos os níveis e modalidades de ensino. Esse processo 

está em consonância com as perspectivas atuais de definição das políticas 

educacionais no Brasil que, sobretudo nos últimos anos, recebeu uma influência 

decisiva de movimentos de mobilização da sociedade, no sentido de articular a 

educação com as políticas de Estado, resultante de uma ampla participação dos 

diversos setores da sociedade civil e política. O Município assume o compromisso e o 

dever de governo municipal de Cocal de Telha-PI, aliado as esferas Estadual e 

Federal, proporcionando a população, escola digna para todos, formando assim o 

espirito de cidadania tão almejado por todos. 
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INTRODUÇÃO 

 

Sendo a educação um dos problemas mais sérios a serem enfrentados neste 

século e que é essencial para o desenvolvimento do ser humano, assumimos o 

compromisso de defender e lutar por um ensino público de qualidade, atendendo aos 

interesses da população do nosso município. A Secretaria de Educação coloca-se á 

disposição para atender as prioridades de acesso à escola de cuidar da qualidade do 

atendimento educacional. O compromisso é com todos os níveis e modalidade 

existentes no município, buscando parcerias com os órgãos competentes. A 

aprovação da Lei nº 10.172 de 09 de janeiro de 2001, sancionando o Plano Nacional 

de Educação - PNE abriu um espaço institucional mais definido, dando maior garantia 

para a sua efetivação. 

A Secretaria Municipal de Educação, consciente do seu papel vem dando 

ênfase aos projetos implantados e procura desenvolver as ações propostas pelos os 

Planos de Trabalho de cada escola, que proporcionam condições necessárias para 

elevações do nível de atendimento das escolas, e que as mesmas possuam 

propostas e estratégias realistas, que considerem as diferenças e envolva a família 

nas suas atividades. Imbuído do espirito público, que consiste em buscar soluções 

para os problemas sociais, os técnicos, os profissionais em educação e Prefeitura 

reformam este Plano. A reflexão sobre as experiências acumuladas serve de base 

para o mesmo. 

O Presente documento compila os princípios e diretrizes gerais que expressam 

a concepção de escola ideal, bem como as diretrizes e metas para o desenvolvimento 

do processo educacional dos diferentes programas e projetos que formam a Rede 

Municipal de Educação de Cocal de Telha. Através do Plano Geral, desdobram-se os 

específicos, destinados a traçar as atividades e funções de cada modalidade de 

ensino, objetivando a promoção e expansão da Educação Infantil, Ensino 
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Fundamental, nas modalidades Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial e 

Ensino Médio.  

O Município institucionaliza a implementação das diretrizes curriculares para a 

Educação das Relações Étnicos- Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro- 

Brasileiro e Africano, em cumprimento a Leis nº 10.639/03, nº11.645/08, considerando 

o artigo 26 da LDB.§ 4º. O Ensino da História do Brasil levará em conta as 

contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, a 

mesma será introduzida a partir do 3° ano do Ensino Fundamental menor. 
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DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO E EDUCACIONAL DE COCAL DE TELHA – 

PI 

 

Nascida campo-maiorense, a localidade era utilizada, pelos criadores de gado, 

para descanso de suas boiadas vindas do vizinho Estado do Ceará. Com o passar do 

tempo ficou conhecido como “Curral Velho”, pois já não havia mais os grandes 

rebanhos sendo remanejados. Cocal de Telha de acordo com a História Oral vem da 

época da construção da ferrovia Estrada de Ferro Central do Piauí- EFCP, quando 

casas com coberturas de palhas de palmeiras e carnaubeiras foram cobertas com 

telhas. A região ficava no meio de um cocal de babaçu. Para identificar melhor o lugar 

do local onde passava a via férrea, o encarregado da construção, denominou-o 

“COCAL DE TELHA”. Passou a povoado em 1958, quando ficou pronta a capela do 

lugar. A primeira missa foi rezada pelo Pároco da freguesia: Pe. Mateus Cortez 

Rufino, a 1.º de maio de 1958. 

O município de Cocal de Telha foi emancipado em 1996. Elevado à categoria 

de município com a denominação de Cocal de Telha, pela Lei Estadual nº 4.810, de 

14-12-1995, desmembrado do município de Campo Maior. E instalado no dia 1 de 

janeiro de 1997.  . Cocal de Telha faz parte do estado do Piauí. Encontra-se a uma 
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latitude 04º33′32" sul e a uma longitude 41º58′20" oeste, estando a uma altitude de 

140 metros. A população avaliada em 2004 era de 4 192 habitantes. Possui uma área 

de 282,10 km². O que corresponde a uma densidade populacional de 16,04 hab./km². 

No último censo do IBGE em 2010 a população é de 4.525 hab., possui um IDH 

(índice de desenvolvimento humano) de 0,555 um dos melhores entre as cidades 

circunvizinhas.  

No município há presença de descendentes de povos rom(ciganos) na composição 

populacional. 

Já tivemos quatro gestões administrativas e estamos na quinta: a primeira e a 

segunda foram do Sr. Raimundo Nonato da Silva (Raimundo Anísio) de 1996 a 2004. 

Quem construiu praticamente toda a cidade, fez uma boa gestão; a terceira e a quarta 

gestão foi de José Erasmo da Silva de 2005 a 2012. 

A atual gestão tem como Prefeita, a professora Ana Célia da Costa Silva. 

 

1.1 ASPECTOS ECONÔMICOS: 

A vegetação típica: caatinga, cerrado e cocal (babaçu), propicia a inexistência 

de uma agricultura expansiva, sendo cultivados arroz, mandioca, milho e feijão. Sua 

maior produção é de arroz e feijão numa agricultura de subsistência. 

Na Agricultura familiar temos cultivo do arroz, feijão, milho, mandioca e hortaliças 

além de um pequeno rebanho de caprinos, bovinos, suínos e uma criação em maior 

escala de galinhas e frangos. 

   A economia do município gira em torno dos servidores da prefeitura municipal, 

portanto como fator predominante. E conta com estabelecimentos comerciais, que no 

ano de 2013 foram atendidos de forma mais especifica e assim surgem os primeiros 

empreendedores individuais formalizados, nas áreas de confecção, de alimentos e 

outros. Além da implementação dos comércios já existentes a maioria se 

formalizaram através da Sala do Empreendedor-SEBRAE. 
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1.2 TRANSPORTE: 

Acidade Cocal de Telha é cortada pela BR 343, Ficando a 125 km da capital 

Teresina meio norte, bem servida de transportes interestadual com linhas diárias, 

conta também com as estradas vicinais que levam a todas as localidades do 

município, facilitando o acesso de ônibus e automóveis. 

1.3 ASPECTOS CULTURAIS 

Consta de apresentações folclóricas, que além de cultura também é lazer em 

Cocal de Telha os eventos mais populares são: Festa do Padroeiro São Jose 

Operário (realizada no mês de abril) Festa do Bode Rei na localidade Calengue, uma 

festa que atrai criadores de caprinos de outros municípios e até mesmo outros 

estados como Maranhão, Ceará, Aniversário da Cidade e Festival de Dança, ambas 

acontece no mês de dezembro, eventos estes de suma importância para a 

comunidade local e municípios vizinhos, pois ocorre uma socialização entre as 

cidades co- irmãs, Festas folclóricas como Reisado, São Gonçalo, festas juninas 

também são comemoradas. 

1.4 ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

Cocal Telha, Município da região Meio Norte, pertence à microrregião de 

Campo Maior- PI. Limita-se ao Norte com Capitão de Campos e Boqueirão do Piauí, 

ao Sul com Campo Maior e Nossa Senhora de Nazaré, ao leste. Ano da sua 

emancipação política 1996 

De acordo com o IBGE 2010 ocupa uma área de 323.37km² (quilômetros 

quadrados), densidade demográfica é de 13.99 habitantes por km², população total 

4.525, o (IDHM é de 0,555), faixa do (IDHM entre 0,5 e 0,599) taxa de crescimento 

44,53%. População de homens é de 2.207, e de mulheres é de 2.318, População 

zona urbana2. 667 zona rural 1.858. Pessoas que frequentam escolas ou creches 

(1.627), pessoas que não frequentam escolas ou creches (518). O Município distancia 
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125 km da Capital do Estado, Teresina. O clima é o semiárido, apresenta temperatura 

que varia entre 28ºC a 38ºC. 

Apesar de ser um município novo, desde a emancipação ocorre o êxodo rural 

embora lentamente, as famílias vêm para zona urbana à procura de melhores 

condições para sobreviverem e a busca de empregos. A Zona rural é constituída 

atualmente de 04 (quatro) povoados mais populosos: Cocalinho, Calengue, Lagoa 

Alegre, Sambaíba e outras propriedades rurais em seu entorno. 

 

1.5 GRÁFICOS DA POPULAÇÃO –IBGE- 1991/2000/2010 
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1.6 População  
 

Cocal de Telha ocupa a 5.128ª posição, em 2010, em relação aos 5.565 

municípios do Brasil, sendo que 5.127 (92,13%) municípios estão em situação melhor 

e 438 (7,87%) municípios estão em situação igual ou pior. Em relação aos 224 outros 

municípios de Piauí, Cocal de Telha ocupa a 149ª posição, sendo que 148 (66,07%) 

municípios estão em situação melhor e76 (33,93%) municípios estão em situação pior 

ou igual. 

Entre 2000 e 2010, a população de Cocal de Telha teve uma taxa média de 

crescimento anual de 0,63%. Na década anterior, de 1991 a 2000, a taxa média de 

crescimento anual foi de -2,81%. No Estado, estas taxas foram de 1,01% entre 2000 e 

2010 e 1,01% entre 1991 e 2000. No país, foram de 1,01% entre 2000 e 2010 e 

1,02% entre 1991 e 2000. Nas últimas duas décadas, a taxa de urbanização cresceu 

0,00%. 

 

População Total por Gênero Rural/Urbano e Taxa de Urbanização 

População 
 

População 
1991 

% 
Total 
1991 

População 
2000 

% 
Total 
2000 

População 
2010 

% 
Total 
2010 

       

População 
Total 
 

5.492 100 4.248 100 4.525 100 

População 
Res. 
Masculina 

2.814 51,24 2.115 49,79 2.207 48,77 

População 
Res. 
Feminina 

2.679 48,78 2.133 50,21 2.318 51,23 

População 
Urbana 

0 0,00 2.234 52,59 2,667 58,94 

População 
Rural 
 

5.492 100 2.014 47,41 1.858 41,06 

Taxa de 
Urbanização 

- 0,00 - 52,59 - 58,94 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP. 
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População-sexo e faixa etária - 2010 

Faixas Etárias Homem Mulher Total 

0-4 157 170 327 

10-14 231 231 462 

15-19 203 195 398 

20-29 357 425 782 

30-39 288 317 605 

40-49 262 261 523 

5-9 234 197 431 

50-59 197 221 418 

60-69 143 162 305 

70-79 88 92 180 

80+ 47 47 94 

Total 2.207 2.318 4.525 

Fonte: IBGE 2010 

Estrutura Etária da População 

Estrutura Etária 
 

População 
1991 

% Total População 
2000 

% Total 
2000 

População 
2010 

% Total 
2010 

Menos de 15 
anos 
 

2.274 41,41 1.431 33,69 1.220 26,96 

15 a 64 anos 
 

2.968 54,04 2.559 60,24 2.890 63,87 

Pop. De 65 + 
anos 
 

250 4,55 258 6,07 415 9,17 

Razão de 
Dependência 
 

85,04 1,55 66,00 1,55 56,57 1,25 

Taxa de 
Envelhecimento 
 

- 4,55 - 6,07 - 9,17 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP. 
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LONGEVIDADE, MORTALIDADE E FECUNDIDADE. 

 
A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano) em 

Cocal de Telha reduziu 41%, passando de 38,9 por mil nascidos vivos em 2000 para 

22,7 por mil nascidos vivos em 2010. Segundo os Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio das Nações Unidas, a mortalidade infantil para o Brasil deve estar abaixo de 

17,9 óbitos por mil em 2015. Em 2010, as taxas de mortalidade infantil do estado e do 

país eram 23,1 e 16,7 por mil nascidos vivos, respectivamente. 

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão 

Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Em Cocal de 

Telha, a esperança de vida ao nascer aumentou 12,2 anos nas últimas duas décadas, 

passando de 59,6 anos em 1991 para 66,0 anos em 2000, e para 71,8 anos em 2010. 

Em 2010, a esperança de vida ao nascer média para o estado é de 71,6 anos e, para 

o país, de 73,9 anos. 

 
LONGEVIDADE, MORTALIDADE E FECUNDIDADE. 

Longevidade, Mortalidade e Fecundidade. 1991 2000 2010 

Esperança de vida ao nascer (em anos). 59,6 66,0 71,8 

Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos 

vivos). 

67,4 38,9 22,7 

Mortalidade até 5 anos de idade (por mil nascidos 

vivos). 

88,3 50,2 24,5 

Taxa de fecundidade total (Filhos por mulher). 4,3 3,9 2,5 

 Fonte: Pnud, Ipea e FJP. 
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1.7 Mecanismos deAcompanhamento e Avaliaçãoda Educação. 

O PME do município na sua elaboração teve como ponto de partida reuniões 

com todos os seguimentos da sociedade. Eventuais propostas e ações foram 

subsídios por debates realizados no I Fórum de Educação. 

O procedimento adotado para averiguar o desenvolvimento e os resultados das 

ações estratégicas, objetivos e metas, serão: o teste diagnóstico aplicado no início do 

ano letivo e relatórios bimestrais realizados pelos coordenadores das escolas, onde 

serão acompanhados o rendimento, a distorção idade/série e a evasão. A fim de 

serem tomadas as providencias em tempo real. Serão promovidos encontros, 

seminários, reuniões periódicas para avaliar o processo e desenvolvimento de 

projetos por localidade e ou unidades escolares, alguns que já estão sendo adotados 

como, por exemplo, o teste diagnóstico aplicado no início do ano letivo. 

Também será considerado um acompanhamento das atividades educacionais 

pelos conselhos ligados à educação. (Conselho da Criança e do Adolescente, 

Conselho Tutelar). 

A sociedade será constantemente informada sobre os resultados através dos 

meios de comunicação e de boletins impressos. 

 

1.8 Caracterizações da rede escolar 

O programa educacional do município de Cocal de Telha apresenta a seguinte 

oferta: Educação Infantil e Ensino Fundamental, através de 07 escolas municipais e 

01(uma) estadual que atende o Ensino Médio. 

O Ensino da Rede Pública Municipal abrange a Educação Infantil e o Ensino 

fundamental, atendendo uma população de 1 272 alunos, ficando assim distribuído: 

208 na Educação Infantil; 550 no ensino fundamental menor (1º ao 5º ano); 376 no 

Ensino Fundamental maior (6º ao 9º); 214 no EJA(Educação de Jovens e Adultos) e 

244 alunos no Ensino Médio perfazendo um total geral de 1 516 alunos houve uma 
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pós-matrícula de 128 alunos na rede municipal, totalizando 1 644 alunos em todo 

município. 

Alunos distribuídos por turnos: 507 alunos manhã; tarde 531 e noturno 458 

alunos.  

Na Rede Municipal de Ensino temos um total de 84 professores efetivos. 

Zona Urbana, três (03) escolas: Costa e Silva, Anísio Teodoro da Silva, Creche 

e Pré-Escola Vovó dos Anjos. 

Zona Rural: Escola Municipal Isabel Inocência dos Santos – Povoado 

Cocalinho, Escola Municipal São Manoel – Povoado Lagoa Alegre, ambas atendem 

ao Ensino Fundamental menor de 1° ao 5° ano. Escola Municipal Santa Luz – 

Povoado Calengue, Escola Municipal Francisco Gerônimo Primo – localidade Gama, 

estas duas ultimas atendem o Ensino Fundamental Maior do 1° ao 3° ano. Situam-se 

no interior do município, funciona em prédios próprios, vinculados à unidade 

administrativa da sede, onde se integram todas as ações educacionais estabelecidas. 

1.9 Comparativos Anuais de Matrículas das Escolas Municipais de Cocal de Telha. 

2012____________________________1.235 alunos  

2013____________________________1.306 alunos  

2014____________________________1.400alunos 

Os dados atualizados são de acordo as informações do setor de histórico escolar da Secretaria 

de Educação de Cocal de Telha – PI. 
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ESPELHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 2014 

 

Participação e colaboração de cada equipe escolar. 
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ANISIO 
TEODORO DA 
SILVA 

6º AO 
9º 
ANO 

R. LAURENTINO 
FERREIRA, 375 

03.820.053/0001-
47  

22126953 

 

VANUSA MARQUES DE 
OLIVEIRA 
MARIA DO ROSÁRIO 
ALVES MACEDO 
MARIA MIRNOEME 
IBIAPINA GOMES 

       376 

COSTA E SILVA 1º AO 
5º 
ANO 

RUA MARIA DOS 
ANJOS,174. 

01.926.267/0001-
77  

22033483  MARCELO BARROS 
FERREIRA 
JOELMA BONA PEREIRA  
MARÁ DENICE DE SOUSA  

       369 

ANISIO 
TEODORO(EJA)  

I A IV 
ETAP
A 

RUALAURENTIN
O FERREIRA,375 

 03.820.053/0001-
47  

22126953 

 

RAIMUNDA VALDIRA DE 
OLIVEIRA 
MARIA GARDENE GOMES 
DA SILVA 

       214 

CRECHE E PRÉ-
ESCOLA VOVÓ 
DOS ANJOS 

MATE
RNAL 
E PRÉ 

RUA ANA 
ALVES, 410. 

12.753.404/0001-
35  

22032533  MARIA LOPES PEREIRA  
MARIA DE JESUS ALVES 
OLIVEIRA 
MARA FABÍOLA 
CAVALCANTE ALVES 

       180 

SANTA LUZ  PRÉ 
AO 3º 
ANO 

CALENGUE 12.755.370/0001-
18  

22033939  MARIA ELIZETE DE 
SOUSA  

       30 

FRANCISCO 
GERÔNIMO 
PRIMO 

PRÉ 
AO 3º 
ANO 

GAMA 12.755.418/0001-
98  

22134891  ROSINEIDE AGUIAR         42 

ISABEL 
INOCÊNCIA DOS 
SANTOS 

PRÉ 
AO 5º 
ANO 

COCALINHO  03.822.654/0001-
99  

22120335  MARIA DE LOURDES DE 
OLIVEIRA  

      114 

SÃO MANOEL 
 
 

PRÉ 
AO 5º 
ANO  

LAGOA ALEGRE 12.751.412/0001-
42 

22033190  ROSA MARIA DA COSTA  
JOAQUIM MONTEIRO 
NETO 

      65 
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ETAPAS E MODALIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM COCAL DE 

TELHA – PI. 

Primeira etapa da 
educação básica, 
oferecida em creches e 
pré-escolas, as quais se 
caracterizam como 
espaços institucionais não 
domésticos que 
constituem 
estabelecimentos 
educacionais públicos ou 
privados que educam e 
cuidam de crianças de 0 a 
5 anos de idade no 
período diurno, em 
jornada integral ou parcial, 
regulados e 
supervisionados por órgão 
competente do sistema de 
ensino e submetidos a 
controle social. 
Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação 
Infantil 
 

(Resolução nº 5, de 17 de 

dezembro de 2009). 
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Demanda de Educandos por Faixa Etária – Educação Infantil (0 a 5 anos – 

total221). 

Ano 

2014 

03 anos 04 anos 05 anos 

66 70 85 

 

Total de Função de Professor por Nível de Formação Segundo Faixa Etária – 

(2014) 

 

      Função 

 

 

Total 

Segmento Etário 

0 a 3 anos 4 a 6 anos 

Nível 

Médio 

Nível 

Superior 

Pós- 

Graduação 

Nível 

Médio 

Nível 

Superior 

Pós- 

Graduação 

Diretor 06   01 01 01 03 

Vice-Diretor -       

Supervisor 01   01    

Coordenador 03  01   01 01 

Docente 24   02  08 07 

Nota: Quantificar 

Número e tamanho de estabelecimento, número de crianças e docente, por 

Segmento Etário –(2014). 

 

Segmento 

Etário 

0 a 3 anos 4 a 6 anos Total 

 

66 

 

 

248 

E D 

06 24 
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Atendimento Segundo a Situação e Tipologia do Estabelecimento – (2014) 

 

 

Ano 

Estabelecimento Situação de Atendimento 

Uni 

docente 

Mais de um 

professor 

Classe 

Multisseriadas 

Classe 

Seriada % 

ZU ZR ZU ZR ZU ZR ZU ZR 

2014 - - 34 12 - - 100% 100% 

 

               A Educação Infantil, de acordo com o que estabelece a Lei nº 9.394/96, Lei 

de Diretrizes e Bases, “representa a primeira etapa da educação básica, tendo como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos de idade, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade”. O reconhecimento da Educação Infantil como estágio 

inicial da educação básica, representou uma das grandes conquistas da Constituição 

Federal de 1988 e da LDB, que mesmo não priorizando este nível de educação de 

forma similar ao que ocorre com o Ensino Fundamental, reconheceram sua 

importância como momento de iniciação da criança no processo educativo. 

               A Educação Infantil deve ser oferecida em creches ou entidades similares 

para crianças de até três anos de idade e em pré-escolas para as crianças de 4 a 5 

anos – cuja matrícula tornou-se obrigatória a esta última faixa etária com a Lei Nº12. 

796/2013. No Brasil, a história da Educação Infantil tem aproximadamente 150 anos, 

sendo ministrada, inicialmente, nos chamados Jardins de Infância, destinados a 

crianças das classes mais favorecidas. Teve sua ampliação para as classes 

populares, especialmente, a partir dos anos 80, quando da redemocratização da 

sociedade brasileira e em função das novas demandas sociais por emprego, que 

permitiram uma maior inserção da mulher no mercado de trabalho. A Educação 

Infantil para as classes populares teve, portanto, além de um nível de conquista, 

um caráter de luta. 

Também merece destaque o Trabalho Pioneiro da Organização Mundial da Educação 

Pré-Escolar–OMEP/MA, com a realização de cursos, seminários, oficinas e 
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movimentos na época da Constituinte e da Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), conhecida também comoECO-92. 

Devem-se salientar ainda as ações em prol da infância desenvolvidas pela Promotoria 

da Infância, pelo Fórum da Educação Infantil, Rede Primeira Infância, Conselho 

Municipal de Defesa dos Direitos da Infância e da Adolescente, Pastoral da Criança, 

UNICEF, PLAN, SEMCAS, e outras instituições que lutam pelos direitos das crianças. 

Vale destacar o esforço nacional no sentido do estímulo à criação de creches e 

pré-escolas, considerando ser fundamental o atendimento na faixa de 0 a 5 anos, 

especialmente na faixa de 0 a 3 anos quando, segundo pesquisas realizadas, se dá a 

afirmação da personalidade da criança. 

O Município de Cocal de Telha – PI desde sua emancipação política dá sua devida 

importância para a Educação Infantil, na faixa etária de 3 a 5 anos de idade. Crianças 

dessa faixa etária são atendidas na rede municipal de ensino, além de contar com 

uma creche na sede, onde são recebidas o maior número de criança. 

A maioria dos profissionais são formados em nível superior com pós-graduação no 

seu currículo, fazendo parte do quadro efetivo do município. 
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METAS E ESTRATÉGIAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Metas e Estratégias do Plano Nacional de 

Educação (PNE) 

Metas do Plano Municipal de 

Educação(PME) 

Meta 01: universalizar, até 2016, a 

educação infantil na pré-escola para as 

crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos 

de idade e ampliar a oferta de 

educação infantil em creches de forma 

a atender, no mínimo, 50% (cinquenta 

por cento) das crianças de até 3 (três) 

anos até o final da vigência deste PNE. 

 

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; 

1.2-realizar, periodicamente, em regime 

de colaboração, levantamento da 

demanda por creche para a população de 

até 03 (três) anos, como forma de 

planejar a oferta e verificar o atendimento 

da demanda manifesta; 

1.3-manter e ampliar, em regime de 

colaboração e respeitando as normas de 

Meta 01 

Levantar a demanda de crianças de 0 a 3 

anos e de 4 e 5 anos de idade ainda não 

matriculadas na rede pública de ensino, 

visando a ampliação da rede física 

escolar, dentro dos padrões de qualidade, 

atendendo as especificidades dessas 

etapas de ensino e suas diversidades, 

iniciar o atendimento de crianças a partir 

de 02 anos de idade na sede do 

município, ampliando o número de vagas 

de no mínimo 50% de acordo com a 

estrutura das Creches e Pré escola no 

município. 

 

 

1.1-Construir em regime de colaboração 

entre a União e o Estado, Creches na 

zona urbana de acordo com a 

necessidade, garantir a manutenção e a 

preservação da estrutura física e do 

patrimônio material das escolas da 

educação infantil. 

1.2-Garantir mobiliário, equipamentos, 

brinquedos pedagógicos, jogos 
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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; 

 

1.4-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; 

 

1.5-promover a formação inicial e 

continuada dos (as) profissionais da 

educação infantil, garantindo, 

progressivamente, o atendimento por 

profissionais com formação superior; 

 

1.6-fomentar o atendimento das 

populações do campo e das 

educativos e outros materiais 

pedagógicos acessíveis nas escolas da 

educação infantil, considerando as 

especificidades das faixas etárias e as 

diversidades em todos os aspectos, com 

vistas à valorização e efetivação do 

brincar nas práticas escolares, durante o 

processo de construção do conhecimento 

das crianças. 

 

1.3- Realizar, periodicamente, em regime 

de colaboração, levantamento da 

demanda por creche para a população de 

0 até 3 (três) anos, como forma de 

planejar a oferta e verificar o atendimento 

da demanda  garantindo o numero de 

matriculas, sala de aula para esta etapa 

de ensino, dentro da relação adequada 

entre o número de estudantes por turma e 

por professor, como forma de valorizar o 

professor e possibilitar uma 

aprendizagem de qualidade. 

 

1.4- Implantar, até o segundo ano de 

vigência deste PME, avaliação da 

educação infantil, a ser realizada a cada 2 

(dois) anos, com base em parâmetros 

nacionais de qualidade, a fim de aferir a 

infraestrutura física, o quadro de pessoal, 
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comunidades indígenas e quilombolas na 

educação infantil nas respectivas 

comunidades, por meio do 

redimensionamento da distribuição 

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; 

 

1.7-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; 

 

1.8-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 

as condições de gestão, os recursos 

pedagógicos, a situação de 

acessibilidade, entre outros indicadores 

relevantes; 

 

1.5-Assegurar a permanência do 

professor e do coordenador pedagógico 

em 100% nas escolas da educação 

infantil da rede pública municipal de 

ensino, por intermédio de concurso 

público, considerando a relevância destes 

profissionais para o desenvolvimento das 

atividades educativas. 

 

1.6-Assegurar que as ações educativas 

desenvolvidas nas escolas da educação 

infantil na cidade de Cocal de Telha, 

tenham como princípio a Lei de Diretrizes 

e Bases da educação nacional e as 

diretrizes curriculares nacionais, estadual 

e municipal para a educação infantil, 

assim como os demais documentos 

oficiais do ministério da educação, 

garantindo os padrões mínimos de 

qualidade dos serviços educacionais, e 

especificidades das etapas, modalidades 

e diversidades, ressaltando as ações 

afirmativas das populações afro-
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até 3 (três) anos de idade; 

1.9-preservar as especificidades da 

educação infantil na organização das 

redes escolares, garantindo o 

atendimento da criança de 0 (zero) a 5 

(cinco) anos em estabelecimentos que 

atendam a parâmetros nacionais de 

qualidade, e a articulação com a etapa 

escolar seguinte, visando ao ingresso do 

(a) aluno (a) de 6 (seis) anos de idade no 

ensino fundamental; 

1.10-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; 

 

1.11-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; 

brasileiras e indígenas. 

 

1.7-Garantir atendimento especializado 

complementar e suplementar aos alunos 

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 até o fim 

da vigência do PME a permanência de no 

mínimo 1 cuidador a cada 30 crianças, 

em 100% das creches da rede pública 

municipal de ensino, considerando a 

importância deste profissional para o 

desenvolvimento das atividades 

destinadas às crianças de 0a 03 anos. 

 

1.8- -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; 

1.9 Garantir o cumprimento do currículo o 

planejamento e a execução de rotinas 

mailto:pm.cocaldetelha.pi@hotmail.com


Estado do Piauí 

Prefeitura Municipal de Cocal de Telha 

Gabinete da Prefeita 
 
 

 
Rua Francisco Alves Mendes, 149- Centro - Cocal de Telha- PI          CEP: 64278-000 

CNPJ nº 01.612.574/0001-83 E-mail: pm.cocaldetelha.pi@hotmail.com / Fone: (86) 3263 0238 

1.12-Estimular o acesso à educação 

infantil em tempo integral, para todas as 

crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, 

conforme estabelecido nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil. 

 

1.13-fortalecer as parcerias com o Estado 

e a União para estruturar as escolas de 

educação infantil para ser ofertado 

educação em tempo integral, para todas 

as crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, 

conforme estabelecido nas  Diretrizes  

Curriculares  Nacionais  para a Educação 

Infantil.     

pedagógicas apropriadas ao atendimento 

em escolas da educação infantil e ao 

tempo de permanência das crianças na 

instituição, levando em consideração 

situações de alimentação, higiene, 

cuidado e aprendizagem, em 

consonância com as diretrizes 

curriculares da educação infantil 

estabelecidas para o município de Cocal 

de Telha assegurando que nas escolas, 

as refeições sejam balanceadas, com 

cardápio e horários apropriados à faixa 

etária, devidamente acompanhada por 

nutricionistas. 

 

1.10-Assegurar o atendimento de 

profissionais de diversas áreas do 

conhecimento, nas escolas da educação 

infantil: educadores físicos, assistentes 

sociais, fonoaudiólogos, psicólogos, 

psicopedagogos, terapeutas ocupacionais 

e fisioterapeutas, objetivando o 

atendimento as especificidades das 

crianças destas faixas etárias. Garantindo 

que a organização do trabalho 

pedagógico com as crianças dessas 

faixas etárias, na cidade de Cocal de 

Telha, assegure a realização de 
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atividades lúdicas nas diversas 

abordagens, tais como: relaxamento e 

movimento, atividades que incentivem o 

desenvolvimento progressivo de suas 

capacidades de aprendizagem, atividades 

ligadas à concepção de letramento, a fim 

de promover o contato com a cultura 

escrita, atividades didáticas voltadas para 

as experiências sobre o meio ambiente e 

conhecimentos da cultura local e do 

mundo que as cercam, realizar 

monitoramento mensal através de 

portfólio. 

 

1.11-instituir em regime de colaboração 

com outras áreas afins - serviços de 

saúde, varas da infância, promotorias, 

conselhos tutelares, instituições de ensino 

superior pública ou privada - uma equipe 

Inter profissional que atenda no processo 

educativo as dificuldades de 

aprendizagem, de saúde, de risco e 

vulnerabilidade social das crianças da 

educação infantil da rede pública 

municipal. 

 

1.12- promover a busca ativa de crianças 

em idade correspondente à educação 
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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-assegurar o acesso, permanência e 

qualidade do atendimento das crianças 

de educação infantil nas escolas da rede 

pública municipal em tempo parcial ou 

integral, conforme estabelecido em lei, e 

em parceria com a família, a comunidade 

e instituições afins, no 

redimensionamento e na execução do 

projeto político pedagógico das escolas, 

fortalecendo o trabalho coletivo e 

dinâmico, com vistas a educação integral 

da criança. 
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ENSINO FUNDAMENTAL 
 

O ensino fundamental, conforme disposto na CF e na LDB é obrigatório e gratuito na 

escola pública, sendo destinado a crianças e adolescentes entre 06 e 14 anos de 

idade, tendo como objetivo a formação básica do cidadão, mediante o 

desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo; a compreensão do ambiente natural e 

social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 

fundamenta a sociedade; o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo 

em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e 

valores; o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana 

e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

 

 
 

 

 

 

O Ensino Fundamental é um dos níveis da Educação Básica no Brasil, cuja 

responsabilidade de garantir o acesso das crianças a ele é das escolas públicas 

municipais, escolas estaduais e escolas comunitárias. Nas escolas públicas é 

obrigatório e gratuito, destinado a crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos de idade; 
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antes era de 8 anos, mas através de debates e articulações com a comunidade 

escolar, este nível de ensino passou pela ampliação, estendendo-se sua duração 

para 9 anos, com a inclusão das crianças de 6 anos de idade nas escolas do nível 

fundamental e representando o momento do processo educativo, que propicia aos 

estudantes o domínio progressivo da leitura, da escrita e do cálculo, como elementos 

para a compreensão e solução de problemas, bem como para a ampliação da 

capacidade de acesso ao conhecimento. 

Nesse sentido, a implantação do Ensino Fundamental de nove anos, oferendo a 

inclusão das crianças de seis anos de idade, tem duas intenções: - oferecer maiores 

oportunidades de aprendizagem no período da escolarização obrigatória e assegurar 

que, ingressando mais cedo no sistema de ensino, as crianças prossigam nos 

estudos, alcançando maior nível de escolaridade. (excluir o parágrafo tendo em vista 

a lei da obrigatoriedade do ensino a partir dos 4 anos; colocar na primeira página do 

E. Fundamental uma foto e o texto do artigo das diretrizes curriculares). 

O processo de universalização do acesso ao ensino fundamental, na década 

de 1990, representa inegável avanço na história educacional brasileira, principalmente 

em relação a garantir o ensino público no Brasil. 

             A permanência de estudantes na escola aos seis anos, garantindo um tempo 

mais longo de convívio escolar, maiores oportunidades de aprender e, com isso, uma 

aprendizagem mais ampla, não está assegurando todos os estudantes na escola, 

preferencialmente nas redes públicas. É evidente que uma qualidade do ensino 

significativo não depende do aumento de permanência na escola, porém pode se ter 

uma eficácia maior na disponibilidade de um tempo maior, por isso, torna-se 

necessário um diagnóstico detalhado e um redimensionamento de ações no contexto 

educacional e político. 

                 Nesse sentido, o Ensino Fundamental com a ampliação de nove anos, 

pode garantir de maiores condições para a formação dos estudantes na sua 

totalidade. Nesta perspectiva, entende-se o Ensino Fundamental como um meio para 

que os estudantes possam compreender a realidade e aponta para uma educação 

que forme pessoas mais aptas a assimilar mudanças, mais autônomas em suas 
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escolhas, que respeitem as diferenças e superem a segmentação social. Nesse 

contexto, a política educacional do município de Cocal de Telha, deve ser ética, 

contemplando o respeito às relações étnicas raciais e cultura afro-brasileira e 

africana, contextualizando um currículo multicultural, emergindo como uma 

possibilidade necessária de reconhecimento, valorização e de superação das 

discriminações, atuando, portanto, sobre um dos mecanismos de exclusão, 

propiciando assim, a construção de uma sociedade realmente justa. 

                 Sendo assim, as metas e estratégias das redes de Ensino Fundamental do 

município de Cocal de Telha caminham no sentido de atribuir maior importância à 

formação do indivíduo em todas as suas dimensões, possibilitando condição para que 

nosso estudante seja sujeito com conhecimentos e valores capazes de superar as 

limitações que contempla a sociedade contemporânea. 

 

REDE DE ENSINO ESTADUAL, MUNICIPAL E PRIVADO – 2014. 

Níveis e Modalidades 
Educação/Ensino 

Rede de Ensino Total 
100% Estadual Municipal Privado 

Educação 
Infantil 

Creche  53  53 

Pré-Escola  155  155 

Subtotal  208  208 

 Educ. Especial  -   

 1.ª Série  92  92 

 2.ª Série  113  113 

 3.ª Série  161  161 

 4.ª Série  124  124 

 5.ª Série  97  97 

 Total de 1ª a 5ª  587  587 

 6.ª Série  125  125 

 7.ª Série  136  136 

 8.ª Série  88  88 

 9.ª Série  59  59 

 Total 6ª a 9ª  408  408 

 Subtotal  1.203  1.203 

Educ. de Jovens e Adultos           302   

Ensino Médio     

Total Geral     
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NÚMEROS DE ALUNOS DE 06 a 14 ANOS 

Ano 6.ª 7.ª 8.ª 9.ª 10.ª 11.ª 12.ª 13.ª 14.ª 

2004 U38 U53 U69 U63 U57 U65 U67 U81 U91 

R45 R43 R41 R58 R40 R38 R26 R13 R13 

2005 U59 U66 U43 U70 U66 U71 U63 U81 U90 

R47 R48 R43 R56 R59 R31 R33 R24 R13 

2006 U66 U65 U66 U61 U57 U59 U63 U80 U92 

R57 R54 R41 R36 R49 R36 R19 R20 R14 

2007 U51 U67 U63 U62 U62 U91 U78 U73 U79 

R52 R33 R40 R38 R26 R29 R27 R15 R06 

2008 U56 U54 U66 U64 U74 U73 U90 U86 U54 

R40 R47 R55 R35 R39 R28 R21 R19 R10 

2009 U48 U58 U60 U65 U69 U76 U78 U102 U84 

R42 R43 R44 R53 R44 R28 R22 R15 R12 

2010 U50 U60 U51 U63 U84 U87 U88 U88 U90 

R37 R35 R40 R46 R40 R29 R15 R13 R06 

2011 U50 U52 U45 U51 U64 U91 U98 U80 U82 

R36 R35 R38 R40 R40 R23 R16 R06 R05 

2012 U54 U52 U49 U50 U60 U80 U97 U102 U80 

R48 R38 R38 R37 R20 R14 R30 R08 R04 

2013 U09 U54 U75 U49 U72 U111 U101 U107 U94 

R42 R38 R35 R27 R20 R16 R08 R04 R03 

2014 U44 U07 U61 U67 U73 U94 U101 U96 U94 

R33 R36 R31 R24 R18 R10 R08 R02 R02 

Fonte: Arquivo do Setor Histórico Escolar da Secretaria de Educação. 
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ENSINO FUNDAMENTAL DE 06 a 14 ANOS (Total 724) – 2014. 

 

AN

O 

201

4 

06 

Anos 

07 

Anos 

08 

Anos 

09 

Anos 

10 

Anos 

11 

Anos 

12 

Anos 

13 

Anos 

14 

Anos 

Z

U 

Z

R 

Z

U 

Z

R 

Z

U 

Z

R 

Z

U 

Z

R 

Z

U 

Z

R 

Z

U 

Z

R 

ZU Z

R 

Z

U 

Z

R 

Z

U 

Z

R 

44 33 07 36 61 31 67 24 73 18 94 10 10

1 

08 96 02 94 02 

Fonte: Arquivo do Setor Histórico Escolar da Secretaria de Educação. 

  

 

Taxa de Matrículas por ano e série – (2014) 

Ano Tot

al 

1.ª 2.ª 3.ª 4.ª 5.ª 6.ª 7.ª 8.ª 9ª 

N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

2014 1.0

75 

1

1

1 

10,

33 

7

6 

7,

6 

1

8

8 

17,

48 

1

2

6 

11,

72 

1

3

6 

12,

65 

1

2

8 

11,

90 

1

6

1 

14,

97 

9

0 

8,3

7 

5

9 

5,4

8 

Fonte: Arquivo do Setor Histórico Escolar da Secretaria de Educação. 

Fórmula para cálculo dos índices: Total de alunos matriculados ÷ pelo número de matrícula 

em cada série do nível de ensino x 100
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METAS ESTRATÉGICAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

META 01 DO PNE – Universalizar o ensino 

fundamental de nove anos para toda 

população de 06 a 14 anos. 

 

 

 

ESTRATÉGIAS 

 

1.1- 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; 

 

1.2-estimular a oferta do ensino fundamental, 

em especial dos anos iniciais, para as 

populações do campo, indígenas e 

quilombolas, nas próprias comunidades;  

 

1.3-incentivar a participação dos pais ou 

responsáveis no acompanhamento das 

META 01 - Universalizar o 

Ensino Fundamental de nove 

anos para toda a população de 

6 a 14 anos e garantir que pelo 

menos 95% dos alunos conclua 

esta etapa na idade 

recomendada, até o 5° ano de 

vigência do PME.  

 

ESTRATÉGIAS 

 

1.1-Continuar ofertando o Ensino 

Fundamental de nove anos para 

toda a população de 6 a 14 anos 

e garantir que pelo menos 95% 

dos alunos conclua esta etapa na 

idade recomenda e assegurar 

população do campo, a oferta do 

ensino fundamental nos anos 

iniciais nas próprias comunidades 

do campo. 

 

1.2-Fortalecer o 

acompanhamento e o 

monitoramento do acesso, da 

permanência e do aproveitamento 

escolar dos beneficiários de 

mailto:pm.cocaldetelha.pi@hotmail.com


Estado do Piauí 

Prefeitura Municipal de Cocal de Telha 

Gabinete da Prefeita 
 
 

 
Rua Francisco Alves Mendes, 149- Centro - Cocal de Telha- PI          CEP: 64278-000 

CNPJ nº 01.612.574/0001-83 E-mail: pm.cocaldetelha.pi@hotmail.com / Fone: (86) 3263 0238 

atividades escolares dos filhos por meio do 

estreitamento das relações entre as escolas e 

as famílias;  

 

1.4-oferecer atividades extracurriculares de 

incentivo aos (às) estudantes e de estímulo a 

habilidades, inclusive mediante certames e 

concursos nacionais; 

 

1.5-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 polos de 

criação e difusão cultural; 

 

1.6-Universalizar o acesso à rede mundial de 

computadores em banda larga de alta 

velocidade e aumentar a relação 

computadores/estudante nas escolas da rede 

pública de educação básica, promovendo a 

utilização pedagógica das tecnologias da 

informação e da comunicação. 

 

 

 

 

META02: universalizar, até 2016, o 

atendimento escolar para toda a população 

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; 

 

1.3-proporcionar a oferta do 

ensino fundamental, em especial 

dos anos iniciais, para as 

populações do campo nas 

próprias comunidades rurais; 

 

1.4-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; 

 

1.5-Fazer um trabalho de reforço 

escolar direcionado para as 

avaliações externas como 

Provinha Brasil, ANA, Prova 
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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). 

 

2.1-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;  

 

2.2-estruturar e fortalecer o acompanhamento 

e o monitoramento do acesso e da 

permanência dos e das jovens beneficiários 

(as) de programas de transferência de renda, 

no ensino médio, quanto à frequência, ao 

aproveitamento escolar e à interação com o 

coletivo, bem como das situações de 

discriminação, preconceitos e violências, 

práticas irregulares de exploração do trabalho, 

consumo de drogas, gravidez precoce, em 

colaboração com as famílias e com órgãos 

públicos de assistência social, saúde e 

proteção à adolescência e juventude; 

 

Brasil, OBEMEP  e  ENEM, com 

aulas no contra turno ou final de 

semana; 

 

1.6-Fortalecer parceria com a  

Secretaria  da Cultura para se 

trabalhar a Arte nas escolas 

municipais; 

 

1.7- Universalizar em parceria 

com o MEC o acesso à rede 

mundial de computadores em 

banda larga de alta velocidade e 

aumentar a relação 

computadores/estudante nas 

escolas da rede pública de 

educação básica, promovendo a 

utilização pedagógica das 

tecnologias da informação e da 

comunicação. 

 

 

META 02: 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 
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2.3-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;  

 

2.4-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); 

 

2.5-implementar políticas de prevenção à 

evasão motivada por preconceito ou 

quaisquer formas de discriminação, criando 

rede de proteção contra formas associadas de 

exclusão; 

 

2.6-estimular a participação dos adolescentes 

nos cursos das áreas tecnológicas e 

científicas. 

 

META 03: alfabetizar todas as crianças, no 

máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do 

ensino fundamental.  

 

3.1-estruturar os processos pedagógicos de 

alfabetização, nos anos iniciais do ensino 

fundamental, articulando-os com as 

por cento).  

 

2.1- 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;  

 

2.2-Estabelecer parceria com 

Conselhos Escolares, Tutelar, 

Promotoria Pública e Secretaria 

Municipal de Assistência e 

Controle Social para fortalecer o 

acompanhamento e o 

monitoramento do acesso e da 

permanência dos(as) jovens 

beneficiários (as) de programas 

de transferência de renda, no 

ensino médio, quanto à 

frequência. 
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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; 

 

3.2-instituir instrumentos de avaliação 

nacionais 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; 

 

 

3.3-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;  

 

3.4-Apoiar a alfabetização das pessoas com 

deficiência, considerando as suas 

especificidades, inclusive a alfabetização 

 

2.3-O município já promove essa 

busca ativa da população de 15 a 

17 anos em articulação com os 

serviços de assistência social; 

 

 

 

2.4- 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); 

 

2.5- Implementar políticas de 

prevenção à evasão motivada por 

preconceito ou quaisquer formas 

de discriminação, criando rede de 

proteção contra formas 

associadas de exclusão; 

 

 

META 03: alfabetizar todas as 

crianças, no máximo, até o final 

do 3º (terceiro) ano do ensino 

fundamental.  
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bilíngue de pessoas surdas, sem 

estabelecimento de terminalidade temporal. 

 

META 04: 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. 

 

4.1-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; 

 

 

4.2-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, 

3.1-Normatizar no município as 

ações do PNAIC ,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; 

 

3.2- 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; 

 

3.3- Promover e estimular a 
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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; 

 

4.3-Adotar medidas para aperfeiçoar 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.  

 

META 05: 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  

Anos finais do ensino 

fundamental  

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

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

Ensino médio  4,3  4,7  5,0  5,2  

 

 

 

5.1- Assegurar que no quinto ano de vigência 

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;  

 

3.4- Apoiar e monitorar a 

alfabetização das crianças com 

deficiência observando a Portaria 

Normativa Nº 02 de 8 de agosto 

de 2014 que dispõe sobre a 

metodologia de avaliação dos 

alunos com necessidades 

especiais do município e 

considerando as suas 

especificidades, inclusive a 

alfabetização bilíngue de pessoas 

surdas, sem estabelecimento de 

terminalidade temporal. 

 

 

META 04: Oferecer educação em 

tempo integral em, no mínimo, 

50% (cinquenta por cento) das 
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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; 

 

5.2-Induzir processo contínuo de auto 

avaliação 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;  

 

5.3-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; 

escolas públicas, de forma a 

atender, pelo menos, 25% (vinte e 

cinco por cento) dos (as) alunos 

(as) da educação básica, até o 

término do PME 

 

4.1-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; 

 

 

4.2- institucionalizar e manter, em 

regime de colaboração com a 

União, programa nacional de 

ampliação e reestruturação das 

escolas públicas, por meio da 

instalação de quadras 

poliesportivas, laboratórios, 
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5.4-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;  

 

5.5-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; 

 

5.6-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 

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; 

 

4.3- adotar medidas para 

aperfeiçoar 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. 

 

META 05: 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: 
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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; 

 

5.7-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; 

 

5.8-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, 

IDEB  20

15  

20

17  

20

19  

20

21  

Anos 

iniciais 

do 

ensino 

fundame

ntal  

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

Anos 

finais do 

ensino 

fundame

ntal  

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

Ensino 

médio  

4,3  4,7  5,0  5,2  

 

 

5.1- Assegurar que 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; 

 

5.2- Induzir processo contínuo de 
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promovendo a utilização pedagógica das 

tecnologias da informação e da comunicação; 

 

5.9-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. 

 

auto avaliação 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;  

 

5.3- 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; 

 

5.4-Aprimorar continuamente os 
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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;  

 

5.5-Implantar uma política 

educacional nas escolas, 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 PME; 

 

5.6-Fixar, acompanhar e divulgar 

bienalmente os resultados 
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pedagógicos dos indicadores do 

sistema nacional de avaliação da 

educação básica(SAEB) e do 

IDEB, das escolas municipais; 

5.7- 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; 

 

5.8- Universalizar em parceria 

com a União, até o quinto ano de 

vigência deste PME, o acesso à 

rede mundial de computadores 

em banda larga de alta 

velocidade  nas escolas da rede 

municipal de educação básica; 
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5.9- 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. 
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EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

A Educação Especial é uma modalidade de ensino que transversaliza os níveis, as 

etapas e as modalidades de ensino, oportunizando aos estudantes com 

deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades / 

superdotação, o acesso, a permanência e as aprendizagens significativas na 

escola, na Perspectiva da Educação Inclusiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Brasil, conforme o censo demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, estima-se 

que 61.368.845 brasileiros possuem algum tipo de deficiência. No sentido de 

implementar a “Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da 

educação inclusiva”, foi aprovado o Decreto Presidencial de n° 6.571/2008, cujo 

objetivo principal é o compromisso da União na prestação de apoio técnico e 

financeiro aos sistemas públicos de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, na forma deste Decreto, para o atendimento educacional 

especializado. 

Nesse contexto, evidencia-se a importância da Educação Especial como 

modalidade que transversaliza os níveis, etapas e modalidades de ensino, 

oportunizando aos estudantes com deficiência, transtorno global do 

mailto:pm.cocaldetelha.pi@hotmail.com


Estado do Piauí 

Prefeitura Municipal de Cocal de Telha 

Gabinete da Prefeita 
 
 

 
Rua Francisco Alves Mendes, 149- Centro - Cocal de Telha- PI          CEP: 64278-000 

CNPJ nº 01.612.574/0001-83 E-mail: pm.cocaldetelha.pi@hotmail.com / Fone: (86) 3263 0238 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação acesso, permanência e 

aprendizagens significativas na escola, conforme descreve a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008): a Educação 

Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e 

modalidades, realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os 

serviços e recursos próprios desse atendimento e orienta os alunos e seus 

professores quanto a sua utilização nas turmas comuns do ensino regular. 

No que se refere ao Atendimento Educacional Especializado - AEE, a referida 

política define que: 

O atendimento educacional especializado identifica, elabora e organiza recursos 

pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena 

participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas. As 

atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-

se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à 

escolarização. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos 

alunos com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela. (Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, 2008). 

A educação dos estudantes público-alvo da Educação Especial constitui-se um 

processo amplo e contínuo que, sob os pilares dos princípios da inclusão 

proclamados mundialmente, orienta-se pelo compromisso de humanização das 

sociedades, valorização e respeito à diversidade e ao direito à cidadania com 

dignidade. 

BPC na escola, Município de Cocal de Telha-PI, pesquisas realizadas os 

prestadores de serviços da Secretaria de Assistência Social do município. Cocal 

de Telha tem 18 beneficiários, desses, 77,78% estavam frequentando escolas no 

ano de 2014. Porém o número de beneficiários de acordo com a demanda ainda é 

muito pouco. 

 

mailto:pm.cocaldetelha.pi@hotmail.com


Estado do Piauí 

Prefeitura Municipal de Cocal de Telha 

Gabinete da Prefeita 
 
 

 
Rua Francisco Alves Mendes, 149- Centro - Cocal de Telha- PI          CEP: 64278-000 

CNPJ nº 01.612.574/0001-83 E-mail: pm.cocaldetelha.pi@hotmail.com / Fone: (86) 3263 0238 

 

METAS E ESTRATÉGIAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

META 01: universalizar, para a 

população de 04 (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. 

 

1.1-promover, no prazo de vigência 

deste PNE, a universalização do 

atendimento escolar à demanda 

manifesta pelas famílias de crianças de 

0 (zero) a 3 (três) anos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades ou superdotação, 

observado o que dispõe a Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional; 

 

1.2-implantar, ao longo deste PNE, 

META 01: universalizar, para a 

população de 04 (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. 

 

1.1Implementar salas de recursos em 

100% das escolas regulares e na escola 

bilíngue e garantir os materiais 

pedagógicos e equipamentos tecnológicos 

acessíveis para o funcionamento das 

mesmas; 

 

1.2-Cumprir as diretrizes legais específicas 

da educação especial no que se refere ao 

quantitativo de estudantes público alvo da 

educação especial inseridos em salas 

regulares da educação infantil e 

fundamental; 
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salas de recursos multifuncionais e 

fomentar a formação continuada de 

professores e professoras para o 

atendimento educacional especializado 

nas escolas urbanas, do campo, 

indígenas e de comunidades 

quilombolas; 

 

1.3-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; 

 

1.4-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 

 

1.3- 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; 

 

 

1.4- 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 garantindo o atendimento 
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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; 

 

 

 

1.5-promover parcerias com instituições 

comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas sem fins lucrativos, 

conveniadas com o poder público, a fim 

de favorecer a participação das famílias 

e da sociedade na construção do 

sistema educacional inclusivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

META 02-Priorizar o acesso à 

educação infantil e fomentar a oferta do 

atendimento educacional especializado 

complementar e suplementar aos (às) 

escolar de 0 a 03 anos na perspectiva de 

estimulação precoce para o 

desenvolvimento dos estudantes público 

alvo da educação especial; 

 

1.5- Promover parcerias com 

instituições comunitárias, confessionais 

ou filantrópicas sem fins lucrativos, 

conveniadas com o poder público, a fim 

de favorecer a participação das famílias 

e da sociedade na construção do 

sistema educacional inclusivo.  

 

1.6-Implementar o AEE em 50%das 

escolas da rede pública municipal  

compreendendo a educação infantil, ensino 

fundamental e a educação de jovens e 

adultos assegurar o acesso, permanência e 

qualidade do atendimento dos estudantes 

público alvo da educação especial nas 

escolas da rede pública municipal em 

tempo parcial ou integral, conforme 

estabelecido em lei, e em parceria com 

família, a comunidade, os órgãos públicos 

de assistência social, saúde e proteção à 

infância, adolescência e à juventude, no 

redimensionamento e na execução do 

projeto político pedagógico das escolas. 

 

META 02- Priorizar o acesso à 

educação infantil e fomentar a oferta do 
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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; 

 

2.1-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; 

 

2.2-Preservar as especificidades da 

educação infantil na organização das 

redes escolares, garantindo o 

atendimento da criança de 0 (zero) a 5 

(cinco) anos em estabelecimentos que 

atendam a parâmetros nacionais de 

qualidade, e a articulação com a etapa 

escolar seguinte, visando ao ingresso 

do (a) aluno (a) de 6 (seis) anos de 

idade no ensino fundamental; 

 

2.3-Fortalecer o acompanhamento e o 

monitoramento do acesso e da 

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 até o fim da vigência 

do PME; 

 

2.1- 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; 

 

2.2-Garantir até o fim da vigência deste 

Plano profissional cuidador para 

atendimento dos estudantes com 

deficiência que apresentam dificuldades 

acentuadas na autonomia. 

 

 

2.3- Fortalecer o acompanhamento e o 

monitoramento do acesso e da 

permanência das crianças na educação 

infantil, em especial dos beneficiários de 
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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; 

 

2.4-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; 

 

2.5-Estimular o acesso à educação 

infantil em tempo integral, para todas as 

crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, 

conforme estabelecido nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil. 

programas de transferência de renda, 

em colaboração com as famílias e com 

os órgãos públicos de assistência 

social, saúde e proteção à infância;                             

 

2.4- 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; 

 

2.5-Fortalecer as parcerias com o 

Estado e a União para estruturar as 

escolas de educação infantil para ser 

ofertado educação em tempo integral, 

para todas as crianças de 0 (zero) a 5 

(cinco) anos, conforme estabelecido nas  

Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para 

a Educação Infantil.   

 

2.6- Estimular o acesso à educação 

infantil em tempo integral, para todas as 

crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, 

conforme estabelecido nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil. 

 

 

mailto:pm.cocaldetelha.pi@hotmail.com


Estado do Piauí 

Prefeitura Municipal de Cocal de Telha 

Gabinete da Prefeita 
 
 

 
Rua Francisco Alves Mendes, 149- Centro - Cocal de Telha- PI          CEP: 64278-000 

CNPJ nº 01.612.574/0001-83 E-mail: pm.cocaldetelha.pi@hotmail.com / Fone: (86) 3263 0238 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

A Educação de Jovens e Adultos – EJA é uma modalidade de ensino 

integrante da Educação Básica, destinada àqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos no ensino fundamental e médio, na idade própria. 

Os sistemas de ensino assegurarão aos jovens e aos adultos, que não puderam 

efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, 

consideradas as características dos estudantes, seus interesses, condições de 

vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Educação de Jovens e Adultos – EJA é uma modalidade de ensino 

integrante da Educação Básica, destinada àqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos no ensino fundamental e médio, na idade própria. Ela 

vem se destacando cada vez mais na sociedade brasileira, por considerar que o 

domínio de habilidades de leitura e escrita são condições essenciais para o 

enfrentamento das exigências do mundo contemporâneo. Assim sendo, ressalta 

que as atuais mudanças na divisão e organização do trabalho capitalista exigem 

dos profissionais a elevação no nível de conhecimento, especialmente aqueles 

repassados pela escolarização, bem como uma preparação mais qualificada dos 

jovens, adulta e idosa, para a vivência da cidadania crítico-participativa. 
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Segundo os dados do INEP, constata-se que o número de brasileiros que 

frequentam cursos de educação de jovens e adultos caiu. Neste ano, foram 

matriculados 3,9 milhões de estudantes nessa modalidade de ensino. A queda foi 

de 3,4% em relação a 2011, o que representa uma queda de 21,6% nos últimos 

seis anos. (http://portal.inep.gov.br/basica-censo). 

 

 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 2014 – (Total 302). 

 

ANO 

2014 

15 a 17 ANOS 18 a 25 ANOS 25 a 35 ANOS 35 a 40 ANOS 

OU + 

ZU ZR ZU ZR ZU ZR ZU ZR 

135 01 25 24 27 27 31 31 
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METAS E ESTRATÉGIAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) 
 

META 01: 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. 

 

ESTRATÉGIA: 

 

1.1-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; 

 

1.2-Garantir acesso gratuito a exames 

de certificação da conclusão dos 

META 02: 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 declarado à 

fundação instituto brasileiro de 

geografia e estatística - IBGE. 

 

ESTRATÉGIA: 

 

1.1 - Fomentar programas de educação 

de jovens e adultos para os segmentos 

populacionais considerados, que 

estejam fora da escola e com 

defasagem idade série. 

 

1.2 – Garantir acesso gratuito a exames 

de certificação da conclusão dos 

ensinos fundamental e médio. 

 

1.3 – Fortalecer acompanhamento e 

monitoramento de acesso à escola 
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ensinos fundamental e médio;  

 

1.3-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. 

 

META 02: 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. 

 

2.1-Assegurar a oferta gratuita da 

educação de jovens e adultos a todos 

os que não tiveram acesso à educação 

básica na idade própria; 

 

2.2-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; 

 

específica para os segmentos 

populacionais considerados, 

identificando motivos de ausência e 

baixa frequência e colaborando com 

estados e municípios para garantia de 

frequência e apoio à aprendizagem, de 

maneira a estimular a ampliação do 

atendimento desses estudantes na rede 

pública regular de ensino. 

 

1.4 – Promover busca ativa de jovens e 

adultos fora das escolas pertencentes 

aos segmentos populacionais 

considerados, em parceria com as 

áreas de assistência social e saúde. 

 

META 02: 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 2017 e, até o final da 

vigência deste PNE, erradicar o 

analfabetismo absoluto e reduzir em 

50% (cinquenta por cento) a taxa de 

analfabetismo funcional. 

 

2.1-Assegurar a oferta gratuita da 

educação de jovens e adultos a todos 

os que não tiveram acesso à educação 
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2.3-Implementar ações de alfabetização 

de jovens e adultos com garantia de 

continuidade da escolarização básica; 

 

2.4-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; 

 

2.5-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; 

 

2.6-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); 

 

2.7Considerar, nas políticas públicas de 

jovens e adultos, as necessidades dos 

idosos, com vistas à promoção de 

básica na idade própria; 

 

2.2 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; 

 

2.3Iimplementar ações de alfabetização 

de jovens e adultos com garantia de 

continuidade da escolarização básica; 

 

2.4-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; 

 

2.5-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; o 

município comtempla parcialmente. 

 

2.6-Apoiar técnica e financeiramente 
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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. 

 

META 03: 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.  

3.1-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;  

 

3.2-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 

projetos inovadores na educação de 

jovens e adultos que visem ao 

desenvolvimento de modelos 

adequados às necessidades específicas 

desses (as) alunos (as); 

 

2.7 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. 

 

META 03: 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.  

3.1-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 
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pessoa com deficiência; 

 

3.3-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 profissional; 

 

META 04- Oportunizar a 80% dos 

jovens e adultos que não tiveram 

acesso ou continuidade de estudos no 

ensino fundamental na idade própria, a 

conclusão desta etapa de ensino e 

proporcionar sua iniciação à 

qualificação profissional. 

 

4.1- Elevar a taxa de alfabetização da 

população com quinze anos ou mais e 

reduzir em, no mínimo, 75% a taxa de 

analfabetismo funcional; 

 

4.2- Assegurar no mínimo, 25% das 

matrículas da EJA na forma integrada à 

inserção ao mundo do trabalho até o 

final da vigência deste plano; 

básica;  

 

3.2Fomentar 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 profissional; 

 

META 04- Oportunizar a 80% dos 

jovens e adultos que não tiveram 

acesso ou continuidade de estudos no 

ensino fundamental na idade própria, a 

conclusão desta etapa de ensino e 

proporcionar sua iniciação à 

qualificação profissional. 

 

4.1- Elevar a taxa de alfabetização da 

população com quinze anos ou mais e 

reduzir em, no mínimo, 75% a taxa de 

analfabetismo funcional; 

 

4.2- Assegurar no mínimo, 25% das 

matrículas da EJA na forma integrada à 

inserção ao mundo do trabalho até o 

final da vigência deste plano; 
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4.3- Garantir o acesso de 100% dos 

estudantes (jovens, adultos e idosos, 

trabalhadores ou não da educação de 

jovens e adultos nas escolas do 

município de Cocal de Telha nas zonas 

urbana e rural; 

4.4- garantir a escolaridade na EJA e a 

preparação para o mundo do trabalho 

de, no mínimo, 80% dos estudantes 

com deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, 

implementando programas de formação 

profissional; 

 

4.5- Criar, implementar e monitorar, nas 

escolas da rede pública municipal de 

ensino, politicas de inclusão, 

permanência e formação de jovens, 

adolescentes e adultos que se 

encontram em liberdade assistida e em 

situação de vulnerabilidade 

social, formalizando parcerias com as 

secretarias municipais de assistência 

social, saúde, entre outras secretarias e 

instituições afins; 

 

4.6- Articular e formalizar parcerias com 

 

4.3- Garantir o acesso de 100% dos 

estudantes (jovens, adultos e idosos, 

trabalhadores ou não da educação de 

jovens e adultos nas escolas do 

município de Cocal de Telha nas zonas 

urbana e rural; 

4.4- garantir a escolaridade na EJA e a 

preparação para o mundo do trabalho 

de, no mínimo, 80% dos estudantes 

com deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, 

implementando programas de formação 

profissional; 

 

4.5- Criar, implementar e monitorar, nas 

escolas da rede pública municipal de 

ensino, politicas de inclusão, 

permanência e formação de jovens, 

adolescentes e adultos que se 

encontram em liberdade assistida e em 

situação de vulnerabilidade 

social, formalizando parcerias com as 

secretarias municipais de assistência 

social, saúde, entre outras secretarias e 

instituições afins; 

 

4.6- Articular e formalizar parcerias com 
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instituições de ensino superiores 

públicas ou privadas e demais 

instituições afins, com vistas ao 

incentivo profissional, na busca de 

geração de renda para os estudantes 

dessa modalidade de ensino; 

 

4.7- implementar a partir de 2014 um 

sistema informatizado em 100% da rede 

de ensino, com acesso a internet, tendo 

em vista o controle e a disponibilização 

de dados entre as escolas e a SEMED, 

bem como facilitar a disponibilização 

dos dados da EJA para outros órgãos 

e/ou instituições (vagas, matrículas e 

outros). 

instituições de ensino superiores 

públicas ou privadas e demais 

instituições afins, com vistas ao 

incentivo profissional, na busca de 

geração de renda para os estudantes 

dessa modalidade de ensino; 

 

4.7- Implementar a partir de 2014 um 

sistema informatizado em 100% da rede 

de ensino, com acesso a internet, tendo 

em vista o controle e a disponibilização 

de dados entre as escolas e a SEMED, 

bem como facilitar a disponibilização 

dos dados da EJA para outros órgãos 

e/ou instituições (vagas, matrículas e 

outros). 
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ENSINO MÉDIO 

 

 

O ensino médio é a etapa final da educação básica, com duração mínima de três 

anos, tendo como finalidade a consolidação e o aprofundamento dos 

conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, a preparação básica para 

trabalho e cidadania, seu aprimoramento como pessoa humana e a compreensão 

dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos. 

 

 
 

 

Conforme disposto na LDB, Lei nº 9.394/96 cabe ao estado assegurar o 

ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio. Esse nível de 

ensino, segundo disposto no Art. 35, é a etapa final da educação básica, devendo 

ter uma duração mínima de três anos e as seguintes finalidades: 

 A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

 A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com 
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flexibilidade às novas condições de ocupação ou de aperfeiçoamento 

posterior; 

 O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico; 

 A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria à prática, no ensino de cada disciplina. 

Segundo a Lei nº 11.741/08que altera os dispositivos da Lei nº 9.394/96, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para redimensionar, 

institucionalizar e integrar as ações da educação profissional técnica de nível 

médio, da educação de jovens e adultos e da educação profissional e tecnológica, 

vale destacar que: “sendo atendida a formação geral do educando, poderá ser 

oferecida a formação para o exercício de profissões técnicas”, podendo ocorrer de 

forma integrada (na mesma escola que o estudante cursar o nível Médio); 

concomitante (pode ou não ser ministrada na mesma instituição em que o 

estudante cursa o nível médio) e; subsequente (se oferecida aos estudantes que 

já tenham concluído o ensino médio). 

 

QUADRO DE MATRÍCULA 

 

SÉRIE 1ºA 1ºB 1ºC 2ºA 2ºB 3ºA 3ºB 

2015 42 26 - 45 39 35 19 

2014 38 38 41 40 26 24 27 

2013 44 36 - 38 20 25 20 

2012 48 30 - 41 23 25 21 

2011 42 31 - 38 13 39 14 

2010 51 24 - 46 14 32 17 
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TAXAS DE RENDIMENTO 

 

 TAXA DE 

APROVAÇÃO 

TAXA DE 

REPROVAÇÃO 

TAXA DE 

ABANDONO 

2009 75,1% 4,1% 20,8% 

2010 84,5% 0,6% 14,9% 

2011 85% 3,6% 11,4% 

2012 80,2% 7,9% - 

 

DISTORÇÃO IDADE SÉRIE MÉDIA EM % 

ANO DE REFERÊNCIA 2012 = 58,9% 

2013 MATRÍCULA Nº DE DISTORÇÃO TAXA DE 

DISTORÇÃO 

1ºA 42 20 48 

1ºB 31 31 100% 

2ºA 40 25 63% 

2ºB 19 17 89% 

3ºA 25 22 88% 

3ºB 22 20 91% 

 
FUNÇÃO TOTAL NÍVEL 

FUNDAMENTAL 

NÍVEL 

MÉDIO 

NÍVEL 

SUPERIOR 

PÓS 

GRADUAÇÃO 

DIRETOR 01    X 

COORDENADOR 01    X 

DOCENTE 05    X 

DOCENTE 05   X  

AGENTES DE 

PORTARIA 

03  X   

ZELADORA 01 X    

ZELADORA 01   X  

MERENDEIRA 01 X    

MERENDEIRA 01   X  

SECRETÁRIA 01   X  
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METAS E ESTRATÉGIAS DO ENSINO MÉDIO 

 

META 01:Ttriplicar 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. 

 

1.1-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;  

 

1.2- 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 

META 01: 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. 

 

1.1-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;  

 

1.2- 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; 
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contextualização curricular e ao 

desenvolvimento da juventude; 

 

1.3- Ampliar a oferta de programas 

de reconhecimento de saberes para 

fins de certificação profissional em 

nível técnico; 

 

META 02- Elevar a escolaridade 

média da população da cidade de 

Cocal de Telha que tenha a partir de 

dezoito anos, de modo a alcançar no 

mínimo, dez anos de estudos no 

último ano de vigência deste PME, 

incluindo zona rural, e igualar a 

escolaridade média entre negros e 

não negros declarados à fundação 

instituto brasileiro de geografia e 

estatística – IBGE, com vistas à 

redução da desigualdade social. 

ESTRATÉGIAS 

 

2.1- Desenvolver e implementar 

programas e ações que contemplem 

a correção de fluxo, o 

acompanhamento pedagógico 

individualizado e a recuperação e 

progressão parcial, priorizando 

estudantes do ensino médio com 

1.3- Ampliar a oferta de programas de 

reconhecimento de saberes para fins de 

certificação profissional em nível técnico; 

 

META 02- Elevar a escolaridade média da 

população da cidade de Cocal de Telha 

que tenha a partir de dezoito anos, de 

modo a alcançar no mínimo, dez anos de 

estudos no último ano de vigência deste 

PME, incluindo zona rural, e igualar a 

escolaridade média entre negros e não 

negros declarados à fundação instituto 

brasileiro de geografia e estatística – 

IBGE, com vistas à redução da 

desigualdade social. 

ESTRATÉGIAS 

2.1- Desenvolver e implementar 

programas e ações que contemplem a 

correção de fluxo, o acompanhamento 

pedagógico individualizado e a 

recuperação e progressão parcial, 

priorizando estudantes do ensino médio 

com rendimento escolar defasado; 

 

2.2- Ampliar e incentivar a oferta do ensino 

médio com qualificação social e 

profissional aos segmentos 

populacionaisconsiderados, que estejam 

fora da escola e com defasagem 
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rendimento escolar defasado; 

 

2.2- Ampliar e incentivar a oferta do 

ensino médio com qualificação social 

e profissional aos segmentos 

populacionais considerados, que 

estejam fora da escola e com 

defasagem idade/série, associadas a 

outras estratégias que garantam a 

continuidade da escolarização; 

 

2.3- Estimular a diversificação 

curricular no ensino médio, 

integrando a formação voltada à 

preparação para o mundo do trabalho 

e estabelecendo inter-relação entre 

teoria e prática, nos eixos ciência, 

trabalho, tecnologia e cultura e 

cidadania, adequando à organização 

do tempo e do espaço pedagógico; 

 

2.4- Expandir a oferta gratuita de 

educação profissional por meio de 

parcerias com as entidades privadas 

e afins, de forma concomitante ao 

ensino médio ofertado na rede 

escolar pública, para os segmentos 

populacionais considerados; 

 

idade/série, associadas a outras 

estratégias que garantam a continuidade 

da escolarização; 

 

2.3- Estimular a diversificação curricular 

no ensino médio, integrando a formação 

voltada à preparação para o mundo do 

trabalho e estabelecendo inter-relação 

entre teoria e prática, nos eixos ciência, 

trabalho, tecnologia e cultura e cidadania, 

adequando à organização do tempo e do 

espaço pedagógico; 

 

2.4- Expandir a oferta gratuita de 

educação profissional por meio de 

parcerias com as entidades privadas e 

afins, de forma concomitante ao ensino 

médio ofertado na rede escolar pública, 

para os segmentos populacionais 

considerados; 

 

2.5- Promover, em parceria com as áreas 

de saúde e assistência social, o 

acompanhamento e monitoramento de 

acesso ao ensino médio dos segmentos 

populacionais considerados, identificando 

motivos de ausência e baixa frequência, 

estabelecendo em regime de colaboração 

a garantia de frequência e apoio à 
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2.5- Promover, em parceria com as 

áreas de saúde e assistência social, 

o acompanhamento e monitoramento 

de acesso ao ensino médio dos 

segmentos populacionais 

considerados, identificando motivos 

de ausência e baixa frequência, 

estabelecendo em regime de 

colaboração a garantia de frequência 

e apoio à aprendizagem, de maneira 

a estimular a ampliação do 

atendimento desses estudantes na 

rede pública regular de ensino; 

 

2.6- Viabilizar as tecnologias 

educacionais e de inovação das 

práticas pedagógicas no ensino 

médio, favorecendo a melhoria do 

fluxo escolar e as aprendizagens dos 

estudantes, segundo as diversas 

abordagens metodológicas. 

 

aprendizagem, de maneira a estimular 

ampliação do atendimento desses 

estudantes na rede pública regular de 

ensino; 

 

2.6- Viabilizar as tecnologias educacionais 

e de inovação das práticas pedagógicas 

no ensino médio, favorecendo a melhoria 

do fluxo escolar e as aprendizagens dos 

estudantes, segundo as diversas 

abordagens metodológicas. 
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EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

“A educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, públicas 

ou privadas, com variados graus de abrangência ou especialização”, tendo por 

finalidade, dentre outras de semelhante relevância: o estímulo à criação cultural, o 

desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; a formação de 

diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, colaborando na sua formação 

contínua; o incentivo ao trabalho de pesquisa e investigação científica; a 

promoção e a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos; o 

estímulo ao conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais; a prestação de serviços especializados à comunidade e o 

estabelecimento com esta de uma relação de reciprocidade. 
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A educação superior é um direito fundamental social que precisa ser 

desenvolvido e materializado, superando limites históricos e políticos. A 

Constituição da República, quando adota como princípio a “igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola”, compreendido como 

efetivação do objetivo republicano de “promover o bem de todos, sem preconceito 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”, 

prevê uma sociedade com escolas abertas a todos, em qualquer etapa ou 

modalidade, bem como o acesso a níveis mais elevados de ensino. 

De acordo com o Art. 45ºda LDB, Lei nº 9394/96, “A educação superior será 

ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados 

graus de abrangência ou especialização”, tendo por finalidade, dentre outras de 

semelhante relevância: o estímulo à criação cultural, o desenvolvimento do 

espírito científico e do pensamento reflexivo; a formação de diplomados nas 

diferentes áreas do conhecimento, colaborando na sua formação contínua; o 

incentivo ao trabalho de pesquisa e investigação científica; a promoção e a 

divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos; o estímulo ao 

conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e 

regionais; a prestação de serviços especializados à comunidade e o 

estabelecimento com esta de uma relação de reciprocidade. Além disso, no artigo 

44, a referida lei descreve que a educação superior deverá abranger cursos 

sequenciais, cursos de graduação, cursos de pós-graduação, programas de 

extensão e pesquisa. Entretanto, é necessário registrar que essa abrangência não 

é obrigatória, nem está presente em todas as instituições de ensino superior. 

Diante da finalidade supracitada, depreende-se que a educação superior tem uma 

importante função social, contribuindo para a promoção das transformações 

sociais necessárias, para o fortalecimento dos valores humanitários e para a 

formação profissional. 

No Brasil, ao longo das últimas décadas, se tem assistido a uma expansão 

do ensino superior e, consequentemente, das matrículas que atingem taxas 

crescentes. Aliado a isso, observa-se um crescimento significativo nas matrículas 
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dos cursos noturnos, indicando que uma população trabalhadora, mais velha e 

com perfil diferente do estudante tradicional de graduação, está ingressando no 

ensino superior. Outras tendências importantes constituem-se na expansão 

acelerada da graduação, na interiorização do ensino superior, na consolidação da 

pós-graduação, na melhoria da qualificação do corpo docente e na flexibilidade e 

na diversidade da oferta dos serviços de educação superior, em um processo de 

diversificação ampla dos tipos e modalidades de cursos ofertados. 

Conforme é possível perceber, muitos são os desafios da educação superior que 

assistiu, ao longo da sua história, momentos de retrocessos e avanços, 

influenciados pelos condicionantes econômicos, políticos e sociais, de cada 

época, trazendo novas demandas para esse nível de ensino em nosso país. 

Torna-se importante ressaltar que, apesar dos avanços observados, muitos 

desafios precisam ser superados para a democratização do ensino superior e para 

a oferta de uma educação de qualidade social pelas instituições brasileiras de 

ensino superior. 

Segundo síntese dos dados contidos no Censo da Educação Superior 

divulgados pelo Ministério da Educação (INEP, 2012), o Brasil possui 7.037.688 

estudantes matriculados em cursos de graduação no Brasil, distribuídos em 

31.866 cursos, oferecidos por 2.416 instituições, sendo 304 públicas e 2.112 

particulares. O total de estudantes que ingressaram no ensino superior em 2012 

chegou a 2.747.089 e o número de concluintes foi de 1.050.413. O Censo aponta 

a expansão do número de matrículas nos cursos tecnológicos, na medida em que, 

entre 2011 e 2012, esta cresceu 8,5%. Por sua vez, nos cursos de bacharelado, o 

aumento foi de 4,6% e, nos de licenciatura, de 0,8%. Assim, conclui-se que os 

cursos tecnológicos representam 13,5% das matrículas na educação superior, 

sendo que os cursos de bacharelados e de licenciatura participam, 

respectivamente, com 67,1% e 19,5%. No que se refere aos cursos à distância, 

entre 2011 e 2012, as matrículas avançaram 12,2%. Ressalta-se que, com esse 

crescimento, a modalidade a distância já representa mais de 15% do total de 

matrículas em graduação. 
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No Brasil, apesar da expansão no atendimento aos estudantes do ensino 

superior, este crescimento ainda não foi suficiente para reverter algumas taxas 

desfavoráveis, especialmente quando comparadas às de outros países. As 

desigualdades também são acentuadas internamente, a saber, se os dados do 

ensino superior forem comparados entre as regiões do país e até mesmo entre os 

municípios de um mesmo estado, observa-se que a expansão ocorreu em níveis 

diferenciados. 

O município de Cocal de Telha – PI em parceria com a Instituição Particular 

de Ensino Superior (FLATED) de Teresina oferece curso de pedagogia aos jovens 

e adultos do município. Outros estão inseridos em outros cursos em faculdades no 

estado do Piauí como: Parnaíba, Piripiri, Campo Maior e Teresina. No total, 

aproximadamente de 40 a 50 alunos que cursam o ensino superior
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METAS E ESTRATÉGIAS DO ENSINO SUPERIOR 

 

META 01: Garantir, em regime de 

colaboração entre a União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios, no 

prazo de 01 (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.  

 

1.1-Desenvolver modelos de formação 

docente para a educação profissional 

que valorizem a experiência prática, por 

meio da oferta, nas redes federal e 

estadual de educação profissional, de 

cursos voltados à complementação e 

certificação didático-pedagógica de 

profissionais experientes; 

 

 

META 01: Garantir, em regime de 

colaboração entre a União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios, no 

prazo de 01 (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.  

 

1.1-Desenvolver modelos de formação 

docente para a educação profissional 

que valorizem a experiência prática, por 

meio da oferta, nas redes federal e 

estadual de educação profissional, de 

cursos voltados à complementação e 

certificação didático-pedagógica de 

profissionais experientes; 
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META 02: 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. 

 

ESTRATÉGIAS 

 

2.1-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. 

 

 

META 03: Valorizar os (as) profissionais 

do magistério das redes públicas de 

1.2-Assegurar condições de 

acessibilidade nas instituições de 

educação superior, na forma da 

legislação. 

 

META 02: Formar, em nível de pós-

graduação, 60% (sessenta por cento) 

dos professores da educação básica 

tendo início no terceiro ano de vigência 

do PME, 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. 

 

ESTRATÉGIAS 

 

2.1-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. 
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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. 

 

 

ESTRATÉGIAS 

 

 

3.1-Ampliar a oferta de programas de 

pós-graduação stricto sensu, 

especialmente o de doutorado, nos 

campi novos abertos no âmbito de 

programas de expansão e interiorização 

das instituições superiores públicas. 

 

 

3.2-Manter e expandir programa de 

acervo digital de referências 

bibliográficas para os cursos de pós-

graduação. 

 

 

 

 

META 04-Garantir, em regime de 

colaboração entre a União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios, que 

2.2-Fomentar a formação de consórcios 

entre universidades públicas de 

educação superior com vistas a 

potencializar  a atuação regional, 

inclusive por meio de plano de 

desenvolvimento institucional integrado, 

assegurando maior visibilidade nacional 

e internacional às atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

 

META 03: 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. 

 

ESTRATÉGIAS 

 

3.1- Estimular a integração e a atuação 

articulada entre a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior, melhorando a qualidade da 

educação básica. 

 

3.2-Criar parcerias entre as 

universidades incentivando a formação 

continuada de pós-graduação para os 
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todos os professores da educação 

básica possuam formação específica de 

nível superior, obtida em curso de 

licenciatura na área de conhecimento 

em que atuam. 

 

ESTRATÉGIAS 

 

4.1-Atuar conjuntamente, com base em 

plano estratégico que apresente 

diagnóstico das necessidades de 

formação de profissionais do magistério 

e da capacidade de atendimento por 

parte das instituições públicas e 

comunitária de educação superior 

existentes nos Estados, Municípios e 

Distrito Federal, e defina obrigações 

recíprocas entre os partícipes. 

 

4.2- Consolidar plataforma eletrônica 

para organizar a oferta e as matrículas 

em cursos de formação inicial e 

continuada de professores, bem como 

para divulgação e atualização dos 

currículos eletrônicos dos docentes. 

 

4.3-Institucionalizar, no prazo de 

vigência de um ano do PNE, política 

nacional de formação e valorização dos 

profissionais de educação básica. 

 

3.3- Integrar a educação superior com 

as etapas da educação básica como 

meta prioritária para uma política 

municipal deformação inicial e 

continuada dos professores dos 

sistemas de ensino. 

 

3.4- Fomentar a reorganização 

pedagógica dos cursos de graduação 

com vista à inclusão de temas sociais e 

de gestão pública. 

 

META 04-Elevar gradualmente o 

número de matrículas na pós-

graduação lato sensu e stricto sensu. 

 

ESTRATÉGIAS 

4.1- Identificar demandas para oferta de 

cursos de pós-graduação, lato sensu e 

stricto sensu, no sentido de atender as 

demandas dos professores da 

educação básica que atuam no 

município de Cocal de telha. 

 

4.2- Criar programas, em regime de 

colaboração com instituições de ensino 

superior, que ampliem a oferta de vagas 
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profissionais da educação, de forma a 

ampliar as possibilidades de formação 

em serviço. 

em cursos de pós-graduação lato sensu 

e stricto sensu. 

 

4.3- Desenvolver, por meio de 

parcerias, políticas de concessão de 

bolsas de modo a incentivar o 

profissional da educação a especializar-

se e manter-se atuante e inovador no 

mercado trabalho. 

 

4.4- Ampliar a oferta de vagas em curso 

de pós-graduação lato sensu e stricto 

sensu aos profissionais da educação 

básica, assegurando o direito à licença 

remunerada. 

 

. 
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VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

O art. 67 da LDB determina que os sistemas de ensino promovam a 

valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos 

termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público o ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aperfeiçoamento 

profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para 

este fim, piso salarial profissional, progressão funcional baseada na titulação ou 

habilitação, e na avaliação do desempenho, período reservado a estudos, 

planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho e condições adequadas 

de trabalho. 

 

 

 

A concepção de valorização dos profissionais da educação, assumida neste 

Plano Municipal de Educação de Cocal de Telha, concretiza-se através da inter-

relação entre duas dimensões: uma objetiva, que diz respeito às condições 

funcionais inerentes à profissão, a saber, carreira, remuneração, condições de 
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trabalho e formação e outra subjetiva que se refere ao reconhecimento social e 

dignidade profissional. Neste sentido, pensar a valorização dos profissionais da 

educação, demanda discussões e ações que articulem formação, remuneração, 

carreira e condições de trabalho. 

Percebe-se, na sociedade atual, uma ênfase muito grande no valor da 

educação, porém, paradoxalmente, ao mesmo tempo, não existe a valorização do 

professor de maneira adequada, o que suscita questionamentos profundos sobre 

o papel do educador e os cuidados específicos com a sua formação. 

A valorização dos profissionais da educação é condição fundamental para garantia 

do direito à educação e, consequentemente, ao acesso dos educandos à escola 

de qualidade social, sendo uma obrigação dos sistemas e base da construção da 

identidade profissional. Desta forma, constitui-se pauta imperativa para a União, 

estados, DF e municípios, no sentido de promover a elaboração de planos de 

carreira, valorizando, dentre outros aspectos, a formação continuada e a titulação 

dos profissionais da educação. 

A formação dos docentes, na atualidade, foi revista e apresentou avanços, 

com a promulgação da Constituição Brasileira em 1988 e com a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, em dezembro de 1996, que vem redesenhando o 

sistema educacional brasileiro em todos os níveis: desde a educação infantil- com 

a incorporação das creches- às universidades, além das modalidades de ensino, 

incluindo a educação especial, de jovens e adultos, profissional, indígena, do 

campo e ensino a distância; além dos recursos financeiros, formação e diretrizes 

para a carreira dos profissionais da área. 

O artigo 61 da LDB propõe a necessidade de sólida formação básica do 

professor, fundamentada nos conhecimentos científicos e sociais; a presença do 

estágio supervisionado, propiciando a associação entre teorias e práticas (ação-

reflexão-ação), a capacitação em serviço e o aproveitamento da formação e 

experiências anteriores, em instituições de ensino e em outras atividades. Este 

artigo define, ainda, que a formação do professor para a Educação Básica deverá 
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realizar-se em nível superior e em cursos de licenciatura; a formação de docentes 

para o ensino superior far-se-á em cursos de pós-graduação. 

Para tanto, é fundamental, como ponto de partida, que o professor construa sua 

própria identidade a partir da significação social da profissão; da revisão constante 

de seus significados; da revisão das tradições. Mas, também, da reafirmação de 

práticas consagradas culturalmente, que permanecem significativas e que 

compreendem saberes válidos às necessidades da realidade atual. Práticas 

construídas a partir do confronto entre as teorias e as práticas, das análises 

sistêmicas, das práticas à luz das teorias existentes e das construções de novas 

teorias. 

Tais práticas são também construídas pelo significado que cada professor, 

enquanto sujeito e autor, confere à atividade docente no seu cotidiano, a partir de 

seus valores, de seu modo de se situar no mundo, de sua história de vida, de suas 

representações, de seus saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que 

tem em sua vida,do ser professor. 

Assim sendo, a formação continuada do profissional da educação abrange 

oportunidades de aprendizagem diversas, sejam elas naturais e evolutivas, 

esporádicas, ou resultado de um planejamento com objetivos claros em termos de 

metas a serem alcançadas e fundamentadas numa concepção político-pedagógica 

ampla, que assegure a articulação teoria e prática, a pesquisa e a extensão. 

É consensual a afirmativa de que no processo de formação do professor 

também se deve levar em conta a criação de sistemas de formação continuada e 

permanente, numa perspectiva alargada da aprendizagem profissional e de 

natureza holística e dinâmica. 

Consequentemente, é importante o envolvimento das licenciaturas das 

Universidades e Faculdades, tanto na definição do currículo, contemplando as 

necessidades da região, como na participação dos seus docentes na formação 

continuada do professor da educação básica, estimulando as transformações 

pedagógicas nas escolas, visando à atualização da prática dos professores, como 

meio de atender às necessidades dos estudantes durante o processo educacional. 
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Além da formação inicial e continuada, é preciso que a política de valorização e 

formação do profissional da educação garanta o acesso a diversos meios e 

equipamentos que possibilitem a busca de informações, conteúdos e vivências 

para a ampliação do conhecimento pessoal (visitas, excursões, encontros, 

bibliotecas, computadores, internet). 

Vale ressaltar que no planejamento das ações educacionais do Município, a 

questão da valorização dos profissionais da educação deve receber atenção 

especial, pois o fazer pedagógico é uma interação constante entre necessidades e 

possibilidades de as crianças construírem seus conhecimentos. 

Essa política de valorização e formação dos profissionais da educação 

deverá abranger, além dos professores, todos os demais profissionais que atuam 

no processo educativo, pois a intervenção do professor e de outros funcionários é 

decisiva no fazer pedagógico cotidiano, ao organizarem a proposta pedagógica; 

ao questionarem; ao adequarem os interesses; ao lançarem desafios; ao 

proporem metodologias diferenciadas e inovadoras; ao respeitarem a diversidade. 

O profissional deve ser acima de tudo, comprometido com o desenvolvimento da 

pessoa humana e, por isso, toda qualificação deverá ser oportunizada. 

O município de Cocal de Telha – PI conta com 84 professores concursados, 

destes, na sua maioria tem nível superior completo, sendo 32% como pós-

graduação em diversas áreas do conhecimento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pm.cocaldetelha.pi@hotmail.com


Estado do Piauí 

Prefeitura Municipal de Cocal de Telha 

Gabinete da Prefeita 
 
 

 
Rua Francisco Alves Mendes, 149- Centro - Cocal de Telha- PI          CEP: 64278-000 

CNPJ nº 01.612.574/0001-83 E-mail: pm.cocaldetelha.pi@hotmail.com / Fone: (86) 3263 0238 

 

Total de Funções de Professores por Nível de Formação – (2014) 

 

 

Cargo/Função 

Dados do Magistério 

Total Nível Médio % Licenciatura 

Plena % 

Pós-

Graduação % 

ZU ZR ZU ZR ZU ZR ZU ZR 

Diretor 

Vice-Diretor 

Coordenador 

Supervisor 

Orientador 

Docente 

04 

- 

07 

01 

01 

48 

02 

- 

01 

- 

- 

14 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

01 

- 

- 

01 

- 

- 

08 

- 

- 

- 

- 

- 

11 

04 

- 

06 

01 

01 

40 

02 

- 

01 

- 

- 

02 
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METAS E ESTRATÉGIAS DA VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 
EDUCAÇÃO 

 

META 01: assegurar, no prazo de 02 

(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.  

 

ESTRATÉGIAS 

 

1.1-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; 

 

1.2 Realizar anualmente, a partir do 

segundo ano de vigência deste PNE, 

por iniciativa do Ministério da Educação, 

em regime de colaboração, o censo dos 

META 01: 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.  

 

ESTRATÉGIAS 

 

1.1-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; 

 

1.2 Realizar anualmente, a partir do 

segundo ano de vigência deste PNE, 

por iniciativa do Ministério da Educação, 

em regime de colaboração, o censo dos 
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(as) profissionais da educação básica 

de outros segmentos que não os do 

magistério; 

 

META 02-Valorizar o magistério público 

da educação básica a fim de aproximar 

o rendimento médio do profissional 

magistério com mais de onze anos de 

escolaridade do rendimento médio dos 

demais profissionais com escolaridade 

equivalente. 

 

ESTRATÉGIAS: 

 

2.1-Constituir fórum permanente com 

representação da União, dos Estados, 

do Distrito Federal, dos Municípios e 

dos trabalhadores em educação para 

acompanhamento da atualização 

progressiva do valor do piso salarial 

profissional nacional para os 

profissionais do magistério público da 

educação básica. 

 

2.2-Acompanhar a evolução salarial por 

meio de indicadores obtidos a partir da 

pesquisa nacional por amostragem de 

domicílios periodicamente divulgados 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

(as) profissionais da educação básica 

de outros segmentos que não os do 

magistério; 

 

META 02-Valorizar o magistério público 

da educação básica a fim de aproximar 

o rendimento médio do profissional 

magistério com mais de onze anos de 

escolaridade do rendimento médio dos 

demais profissionais com escolaridade 

equivalente. 

 

ESTRATÉGIAS: 

 

2.1-Constituir fórum permanente com 

representação da União, dos Estados, 

do Distrito Federal, dos Municípios e 

dos trabalhadores em educação para 

acompanhamento da atualização 

progressiva do valor do piso salarial 

profissional nacional para os 

profissionais do magistério público da 

educação básica. 

 

2.2-Acompanhar a evolução salarial por 

meio de indicadores obtidos a partir da 

pesquisa nacional por amostragem de 

domicílios periodicamente divulgados 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
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Estatística – IBGE. 

 

2.3-Implementar, no âmbito da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, planos de carreira para o 

magistério, com implementação gradual 

da jornada de trabalho cumprida em um 

único estabelecimento escolar. 

 

META 03-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 com 

referencia o piso salarial nacional 

profissional, definido em lei federal, nos 

termos do inciso VIII do art. 206 da 

Constituição Federal. 

 

3.1-Estruturar os sistemas de ensino 

buscando atingir, em seu quadro de 

profissionais do magistério, 90% de 

servidores nomeados em cargos de 

provimento efetivo em efetivo exercício 

na rede pública de educação básica. 

 

3.2-Fomentar a oferta de cursos 

Estatística – IBGE. 

 

2.3-Implementar, no âmbito da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, planos de carreira para o 

magistério, com implementação gradual 

da jornada de trabalho cumprida em um 

único estabelecimento escolar. 

 

META 03-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 com 

referencia o piso salarial nacional 

profissional, definido em lei federal, nos 

termos do inciso VIII do art. 206 da 

Constituição 

Federal. 

 

3.1-Estruturar os sistemas de ensino 

buscando atingir, em seu quadro de 

profissionais do magistério, 90% de 

servidores nomeados em cargos de 

provimento efetivo em efetivo exercício 

na rede pública de educação básica. 
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técnicos de nível médio destinado à 

formação de funcionários de escola 

para as áreas de administração escolar, 

multimeios e manutenção da 

infraestrutura escolar, inclusive para 

alimentação escolar, sem prejuízo de 

outras.  

 

3.3-Realizar, no prazo de dois anos de 

vigência desta Lei, em regime de 

colaboração com os sistemas de 

ensino, censo dos funcionários de 

escola da educação básica. 

 

3.4-Priorizar o repasse de 

transferências voluntárias na área da 

educação para os Estados, o Distrito 

Federal, e os Municípios que tenham 

aprovado lei específica estabelecendo 

planos de carreira para os profissionais 

da educação. 

 

3.2-Fomentar a oferta de cursos 

técnicos de nível médio destinado à 

formação de funcionários de escola 

para as áreas de administração escolar, 

multimeios e manutenção da 

infraestrutura escolar, inclusive para 

alimentação escolar, sem prejuízo de 

outras.  

 

3.3-Realizar, no prazo de dois anos de 

vigência desta Lei, em regime de 

colaboração com os sistemas de 

ensino, censo dos funcionários de 

escola da educação básica. 

 

3.4-Realizar prova municipal de 

admissão de docentes a fim de 

subsidiar a realização de concursos 

públicos no quarto ano de vigência 

desse PME. 

 

3.5-Priorizar o repasse de 

transferências voluntárias na área da 

educação para os Estados, o Distrito 

Federal, e os Municípios que tenham 

aprovado lei específica estabelecendo 

planos de carreira para os profissionais 

da educação. 
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GESTÃO DEMOCRÁTICA, PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL. 

A gestão democrática não é só um preceito constitucional. É também um 

princípio pedagógico. A participação popular e a gestão democrática fazem parte 

da tradição das chamadas “pedagogias participativas”, sustentando que elas 

incidem positivamente na aprendizagem. Pode-se dizer que a participação e a 

autonomia compõem a própria natureza do ato pedagógico. Formar para a 

participação não é só formar para a cidadania, é formar o cidadão para participar, 

com responsabilidade, do destino de seu país; a participação é um pressuposto da 

própria aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gestão democrática da escola é responsabilidade conjunta de uma equipe 

gestora, composta por direção, conselhos escolares, coordenadores pedagógicos, 

professores e demais funcionários, com representantes de todos os segmentos da 

comunidade mais ampla. Essa equipe é responsável por construir uma educação 

voltada para a transformação da sociedade e não para a manutenção das 

condições vigentes. É responsável, também, pelas decisões e ações vividas na 
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escola. Pela definição de seus objetivos estratégicos, de seus valores e dos 

trabalhos de equipe, elaborados para a vivência social. 

Para atingir plenamente a gestão democrática há de se perceber que a escola 

necessita de um envolvimento nessa perspectiva, os avanços dentro dos 

propósitos estabelecidos devem ser apreciados, avaliados e reavaliados no 

coletivo. As medidas desenvolvidas dentro de uma percepção conjunta ganham, 

por excelência, parâmetros competentes que se transformam em realidade que, 

certamente, mudam de forma contínua e gradual os aspectos do cotidiano escolar. 

Para se construir uma cultura democrática e uma cultura de direitos 

humanos nesse cotidiano escolar, é necessária a articulação entre gestão 

democrática e controle social, tendo os conselhos escolares como mediadores. 

Esses conselhos serão instrumentos mobilizadores da comunidade a qual a 

escola pertence para tomar conhecimento das atividades desenvolvidas e do seu 

projeto político pedagógico de formação e capacitação. Eles identificarão as 

demandas apresentadas pela comunidade e pelas famílias, para o acesso à 

educação, para o atendimento de suas demandas específicas e para a melhoria 

da qualidade oferecida. 

Esse processo deve ser construído de maneira colaborativa, com as 

famílias e entidades da comunidade, com metodologias participativas que visem a 

uma integração, contato e diálogo contínuo com a escola. Deve-se estabelecer 

canais de comunicação e interlocução visando à aproximação e enfrentamento 

conjunto dos problemas que afetam a comunidade escolar; elaborar atividades de 

diagnóstico, problematização e alternativas de solução para problemas referentes 

à educação; desenvolver projetos comunitários em relações de horizontalidade, 

que tratem das necessidades específicas da comunidade e que possam ser 

atendidas no âmbito das relações educacionais e culturais mediatizadas pela 

escola; estabelecer parcerias e relações em que a comunidade desenvolva um 

sentimento de pertencimento à escola e vice-versa. 

Daí a relevância do fortalecimento do conselho municipal de educação e 

dos conselhos escolares, da conferência municipal de educação, do fórum 
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municipal de educação, bem como de maior articulação entre o Ministério da 

Educação e as secretaria municipal de educação. 

Assim sendo, tendo em vista o processo de construção do Plano Municipal 

de Educação de São Luís, em uma perspectiva de construção de uma política de 

estado, serão apresentadas, a seguir, metas e estratégias, indicando as 

responsabilidades, corresponsabilidades e atribuições, tendo por princípios a 

garantia da participação popular e o controle social. 

 

Estabelecimento escolar com Projeto Político Pedagógico e Conselho 

Escolar – (Ano – 2014) 

Especificação Existe Não Existe Comum a todas 

Escolas 

 ZU ZR ZU ZR ZU ZR 

Projeto Pedagógico 

 

Conselho Escolar 

03 

 

03 

04 

 

04 

- 

 

- 

- 

 

- 

07 

 

07 

07 

 

07 
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METAS E ESTRATÉGIAS DA GESTÃO DEMOCRÁTICA, PARTICIPAÇÃO 

POPULAR E CONTROLE SOCIAL. 

 

META 01: Assegurar condições, no 

prazo de 02 (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. 

 

1.1-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; 

 

1.2-Estimular, em todas as redes de 

META 01: Assegurar condições, no 

prazo de 02 (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. 

 

1.1-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; 

 

1.2-Estimular, em todas as redes de 
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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; 

 

1.3-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 funcionamento autônomo;  

 

1.4-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; 

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; 

 

1.3-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 funcionamento autônomo;  

 

1.4-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; 
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1.5-Favorecer processos de autonomia 

pedagógica, administrativa e de gestão 

financeira nos estabelecimentos de 

ensino; 

 

META 02-Garantir, mediante lei 

específica aprovada no âmbito dos 

Estados, do Distrito Federal e os 

Municípios, a nomeação comissionadas 

de diretores de escola vinculada a 

critérios técnicos de mérito e 

desempenho e à participação da 

comunidade escolar. 

 

ESTRATÉGIAS: 

 

2.1- Priorizar o repasse de 

transferências voluntárias na área da 

educação para os Estados, o Distrito 

Federal, e os Municípios que tenham 

aprovado lei específica prevendo a 

observância de critérios técnicos de 

mérito e desempenho e a processos 

que garantam a participação da 

comunidade escolar preliminares à 

nomeação comissionada de diretores 

escolares. 

2.2-Aplicar a prova nacional específica, 

 

1.5-Favorecer processos de autonomia 

pedagógica, administrativa e de gestão 

financeira nos estabelecimentos de 

ensino; 

 

META 02-Garantir, mediante lei 

específica aprovada no âmbito dos 

Estados, do Distrito Federal e os 

Municípios, a nomeação comissionadas 

de diretores de escola vinculada a 

critérios técnicos de mérito e 

desempenho e à participação da 

comunidade escolar. 

 

ESTRATÉGIAS: 

 

2.1- Priorizar o repasse de 

transferências voluntárias na área da 

educação para os Estados, o Distrito 

Federal, e os Municípios que tenham 

aprovado lei específica prevendo a 

observância de critérios técnicos de 

mérito e desempenho e a processos 

que garantam a participação da 

comunidade escolar preliminares à 

nomeação comissionada de diretores 

escolares. 

2.2-Aplicar a prova nacional específica, 

mailto:pm.cocaldetelha.pi@hotmail.com


Estado do Piauí 

Prefeitura Municipal de Cocal de Telha 

Gabinete da Prefeita 
 
 

 
Rua Francisco Alves Mendes, 149- Centro - Cocal de Telha- PI          CEP: 64278-000 

CNPJ nº 01.612.574/0001-83 E-mail: pm.cocaldetelha.pi@hotmail.com / Fone: (86) 3263 0238 

a fim de subsidiar a definição de 

critérios objetivos para o provimento dos 

cargos de diretores escolares. 

 

a fim de subsidiar a definição de 

critérios objetivos para o provimento dos 

cargos de diretores escolares. 
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FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 

 

A Carta Magna determina que a educação seja oferecida em igualdade de 

condições para o acesso e a permanência na escola, que seja garantido o padrão 

de qualidade, a gratuidade do ensino em estabelecimentos oficiais, a valorização 

dos profissionais, entre outros aspectos relevantes. Para garantir a efetivação de 

tais princípios, vale destacar o financiamento da educação como elemento 

estruturante para a organização e o funcionamento das políticas públicas 

educacionais e para materialização do Sistema Nacional de Educação - SNE. 

Assim sendo, mesmo que não seja fator suficiente e nem exclusivo, o 

financiamento se apresenta como condição necessária para a universalização do 

direito à educação pública de qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu artigo sexto, a 

educação como um direito social, sendo que, no caput do artigo 205, destaca que 

a educação é “direito de todos e dever do Estado e da família”, devendo visar ao 

“pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho”. Neste sentido, a Carta Magna determina que a 

educação seja oferecida em igualdade de condições para o acesso e a 

permanência na escola, que seja garantido o padrão de qualidade, a gratuidade 
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do ensino em estabelecimentos oficiais, a valorização dos profissionais, dentre 

outros aspectos relevantes. 

De forma a garantir que tais princípios sejam efetivados, ressalta-se o papel 

de destaque do financiamento da educação como elemento estruturante para a 

organização e o funcionamento das políticas públicas educacionais e para 

materialização do Sistema Nacional de Educação - SNE. Desta forma, mesmo que 

não seja fator suficiente e nem exclusivo, o financiamento apresenta-se como 

condição necessária para a universalização do direito à educação pública de 

qualidade (CONAE 2014). 

O documento referência da CONAE 2014 aponta para a necessidade de 

assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, 

etapas e modalidades, abrangendo desde a educação básica ao ensino superior, 

respeitando as suas especificidades. O cumprimento deste objetivo e, 

consequentemente, o alcance de metas contidas nos planos educacionais está 

diretamente relacionado com a definição de políticas adequadas de investimento, 

gestão e recursos, assim como de acompanhamento e controle social. 

Em termos de financiamento para a educação, a Constituição Federal (Art. 

212) garante percentuais mínimos da receita resultante de impostos à manutenção 

e desenvolvimento do ensino, sendo 18% da receita da União e 25% da receita 

dos estados, Distrito Federal e municípios, incluindo-se as transferências ocorridas 

entre esferas de governo e o salário-educação. A este respeito, torna-se 

importante ressaltar que a vinculação de recursos prevista na Constituição Federal 

não tem atendido às reais necessidades da educação, dificultando a superação 

dos problemas evidenciados. Assim sendo, a sociedade como um todo tem se 

mobilizado no sentido de elevar os recursos financeiros como percentual do PIB 

(CONAE 2014). Uma das propostas defende a ampliação do percentual do PIB 

investido em educação até o patamar de 10%, coma definição de outras fontes de 

recursos financeiros, além dos impostos, para todos os níveis, etapas e 

modalidades da educação. 
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Torna-se importante ressaltar que, no âmbito da educação básica, destaca-

se o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB que foi criado pela 

Emenda Constitucional nº 53/2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e 

pelo Decreto nº 6.253/2007, em substituição ao Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério -

FUNDEF, que vigorou de 1998 a 2006. O FUNDEB tem vigência prevista de 2007- 

2020 e constitui-se em um fundo de caráter “especial, de natureza contábil e de 

âmbito estadual (um fundo por estado e Distrito Federal, num total de vinte e sete 

fundos), formado, na quase totalidade, por recursos provenientes dos impostos e 

transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à educação 

por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal” (FNDE, 2014). A título 

de complementação, compõe o FUNDEB “uma parcela de recursos federais, 

sempre que, no âmbito de cada Estado, seu valor por aluno não alcançar o 

mínimo definido nacionalmente. Independentemente da origem, todo o recurso 

gerado é redistribuído para aplicação exclusiva na educação básica” (FNDE 

2014). 
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METAS E ESTRATÉGIAS DO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 

 

 

META 01-Ampliar progressivamente o 

investimento público em educação até 

atingir, no mínimo, o patamar de 7% do 

produto interno bruto do país. 

 

ESTRATÉGIAS: 

 

1.1-Garantir fonte de financiamento 

permanente e sustentável para todas as 

etapas e modalidade da educação 

pública. 

 

1.2-Aperfeiçoar e ampliar os 

mecanismos de acompanhamento da 

arrecadação da contribuição social do 

salário-educação. 

 

1.3-Destinar recursos do Fundo Social 

ao desenvolvimento de ensino. 

 

1.4-Fortalecer os mecanismos e os 

instrumentos que promovam a 

transparência e o controle social na 

utilização dos recursos públicos 

aplicados em educação. 

 

META 01-Ampliar progressivamente o 

investimento público em educação até 

atingir, no mínimo, o patamar de 7% do 

produto interno bruto do país. 

 

ESTRATÉGIAS: 

 

1.1-Garantir fonte de financiamento 

permanente e sustentável para todas as 

etapas e modalidade da educação 

pública. 

 

1.2-Aperfeiçoar e ampliar os 

mecanismos de acompanhamento da 

arrecadação da contribuição social do 

salário-educação. 

 

1.3-Destinar recursos do Fundo Social 

ao desenvolvimento de ensino. 

 

1.4-Fortalecer os mecanismos e os 

instrumentos que promovam a 

transparência e o controle social na 

utilização dos recursos públicos 

aplicados em educação. 
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1.5-Definir o custo aluno-qualidade da 

educação básica à luz da ampliação do 

investimento público em educação. 

 

1.6-Desenvolver e acompanhar 

regularmente indicadores de 

investimentos e tipo de despesa per 

capita por aluno em todas as etapas da 

educação pública. 

1.5-Definir o custo aluno-qualidade da 

educação básica à luz da ampliação do 

investimento público em educação. 

 

1.6-Desenvolver e acompanhar 

regularmente indicadores de 

investimentos e tipo de despesa per 

capita por aluno em todas as etapas da 

educação pública. 
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DE COCAL DE TELHA-PI 

 

O Plano Municipal de Educação, mantendo o princípio da participação 

democrática, é um documento que prevê a definição de metas e estratégias 

educacionais de Cocal de Telha-PI para a década - 2014 a 2024. O seu 

planejamento, organização e realização de ações integradas, entre os órgãos 

governamentais e da sociedade civil, tem como foco a qualidade da Educação 

Infantil, do Ensino Fundamental e das modalidades de Educação de Jovens e 

Adultos e Educação Especial no município. 

Ressalta-se que, após sua aprovação, o PME responderá às expectativas e 

especificidades da educação para atender à comunidade cocatelhense nos 

próximos dez anos, de forma articulada com o PEE e o PNE, e em consonância 

com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de nº 9394/96, bem como 

com a Lei Orgânica do Município de Cocal de Telha. Nesse contexto, faz-se 

necessário prever o estabelecimento de mecanismos de acompanhamento e 

avaliação que possibilitem ao sistema municipal de educação, composto pela 

SEMED, pelo FME e CME, o cumprimento das metas e estratégias estabelecidas 

no período de vigência deste plano. 

À Secretaria Municipal de Educação, órgão responsável pela gestão da 

política pública de educação, compete cumprir, monitorar e avaliar o cumprimento 

das metas e estratégias do PME, assim como garantir o suporte técnico e 

administrativo para as ações do Fórum Municipal de Educação, fortalecendo o 

regime de colaboração. 

A partir da aprovação do presente PME, serão realizadas, periodicamente, 

ações estratégicas de acompanhamento e avaliação, tais como: seminários, 

encontros de educadores municipais, audiências públicas e conferências 
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municipais, sob a coordenação do Fórum Municipal de Educação, divulgando as 

deliberações. 

Para que a sociedade civil possa acompanhar a execução e a avaliação do 

PME, serão realizadas, de dois em dois anos, encontros com o objetivo de 

promover balanços dos resultados alcançados, garantindo o princípio da 

participação e o exercício da democracia. 

Extraordinariamente, a primeira revisão do PME deverá ser realizada um 

ano após a aprovação do Plano Nacional de Educação, tendo em vista a sua 

melhor atualização e articulação com este. 
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