
Número do 

Indicador
Descrição do Indicador Ano Meta Prevista

Meta Executada no 

Período - Dado Oficial 

Meta Executada no 

Período - Dado 

Municipal

1.A Percentual da população de 4 a 5 anos 2015 100% 68% 92,0%

1.B Percentual da população de 0 a 3 anos 2025 50% 29,0% 31,0%

2.A
Percentual de pessoas de 6 a 14 anos que frequentam 

2016 100% 88,0% 89,0%

2.B
Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o 

Ensino Fundamental concluído.
2016 95% 34,0% 34,0%

3.A
Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a 

escola ou já concluiu a educação básica
2025 100% 88% 88%

3.B Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta o 

ensino médio ou possui educação básica completa

2018 50% 22% 32%

4.A
Percentual da população de 4 a 17 anos de idade com 

deficiência que frequenta a escola
2025 100% 79% 79%

4.B
Percentual de matrículas de alunos de 4 a 17 anos de idade 

com deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação 

que estudam em classes comuns da educação básica

2025 100% 100% 100%

5.A Estudantes com proficiência insuficiente em Leitura (nível 

1 da escala de proficiência)
2016 20% 32% 32%

5.B
Estudantes com proficiência insuficiente em Escrita 

(níveis 1, 2 e 3 da escala de proficiência)
2016 30% 56,0% 51,00%

5.C
Estudantes com proficiência insuficiente em Matemática 

(níveis 1 e 2 da escala de proficiência)
2016 50,0% 79,0% 66,00%

6.A
Percentual de alunos da educação básica pública em tempo 

integral
2016 22% 8% 8%

6.B

Percentual de escolas públicas com ao menos um aluno 

que permanece no mínimo 7 horas diárias em atividades 

escolares

2016 50% 12% 12%

7.A
Média do Ideb nos anos iniciais do ensino fundamental

2021 6,0 4,0 4,2

7.B Média do Ideb nos anos finais do ensino fundamental 2021 6,0 3,3 3,7



7.C Média do Ideb nos anos finais do ensino médio 2021 4,1 3,3 3,3

8.A
Percentual da População de 18 e 29 anos com menos de 12 

anos de escolaridade.
2025 50% 79% 79%

8.B
Percentual da População de 18 e 29 anos residente no 

campo com menos de 12 anos de escolaridade.
2025 75% 90% 90%

8.C Percentual da População de 18 e 29 anos entre os 25% 

mais pobres com menos de 12 anos de escolaridade

2025 75% 93% 93%

8.D
Percentual da População negra entre 18 e 29 anos com 

menos de 12 anos de escolaridade.
2025 70% 79,0% 79,0%

9.A
Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de 

idade
2015 93% 63% 63%

9.B
Taxa de analfabetismo funcional de pessoas de 15 anos ou 

mais de idade
2025 15% 56,0% 56,0%

10.A

Percentual de matrículas da educação de jovens e adultos 

na forma integrada à educação profissional (ENS. 

FUNDAMENTAL)

2025 25% 0 % 0%

10.B

Percentual de matrículas da educação de jovens e adultos 

na forma integrada à educação profissional (ESN. 

MEDIO)

2025 25 % 0 % 0 %

11.A
Número absoluto de matrículas em EPT de nível médio

2025 50% 0 % 0 %

11.B
Número absoluto de matrículas em EPT de nível médio na 

rede pública.
2025 50% 0 % 0 %

12.A Taxa bruta de matrículas na graduação (TBM) 2015 50% 14% 50%

12.B Taxa líquida de escolarização na graduação (TLE) 2015 33% 4% 33%

13.A
Percentual de docentes com mestrado ou doutorado na 

educação superior
2025 75% 0 % 0 %

13.B
Percentual de docentes com doutorado na educação 

superior
2025 35% 0% 0%

14.A Número de títulos de mestrado concedidos por ano. 2025 60.000 54.924 0

14.B Número de títulos de doutorado concedidos por ano. 2025                25.000 18.625 0



15.A
Proporção de docências com professores que possuem 

formação superior compatível com a área de conhecimento 

em que lecionam na educação básica

2025 100% 43% 32%

16.A
Percentual de professores da educação básica com pós-

graduação lato sensu ou stricto sensu.
2025 50% 37,1% 52,38%

17.A
Razão entre o salário médio de professores da educação 

básica da rede pública (não federal) e o salário médio de 

não professores com escolaridade equivalente.

2020 100 % 52 % 52 %

18.A

Define a obrigatoriedade de a União, os Estados, Distrito

Federal e Municípios garantirem planos de carreira aos

profissionais da educação básica e superior pública, com

garantia do piso salarial profissional nacional.

2016 100% 100% 100%

19.A

Efetivação da gestão democrática da educação, associada a

critérios técnicos de mérito e desempenho e com consulta

pública à comunidade escolar.

2017 100% 0% 0%

20.A

Aplicação dos recursos públicos financeiros municipais,

ampliando-os gradativamente em 30% (trinta por cento)

até o quinto ano de vigência do plano e chegando a 35%

(trinta e cinco por cento) ate o fim do plano, de forma a

assegurar as condições necessárias à manutenção e ao

desenvolvimento do ensino público de qualidade.

2020/2025 35% 25% 25%
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