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APRESENTAÇÃO 

 

O Plano Municipal de Educação de Santa Luz - PI (PME  2015/2025) é o principal 

instrumento norteador da política educacional do Município, com vistas ao alcance de patamares 

adequados de qualidade e equidade na Educação. Elaborado no período de 2013 a 2015, a partir 

dos debates realizados na Conferência Municipal de Educação (CONAE). Esse movimento 

garantiu espaço e participação dos segmentos da Educação, da Sociedade Civil e das Instituições 

Educacionais constituídas. 

A Secretaria Municipal de Educação constituiu, em 2014, uma equipe com técnicos 

integrantes dos diferentes setores da SME, com a responsabilidade de sistematizar as 

contribuições realizadas nos momentos de diálogo promovidos nas CONAEs e, a partir de seus 

resultados, dimensionar os desafios a serem enfrentados pelas instituições e sociedade civil 

organizada envolvidas com a Educação. Para isso, a Equipe Técnica da SME realizou uma 

análise criteriosa da situação da Educação do Município, fundamentada nas discussões e 

deliberações da Conferência Municipal e de sua participação na Conferência Regional e Estadual 

de Educação, ocorrida em 2013. Também fundamentou-se na legislação vigente e nos principais 

indicadores educacionais, demográficos e socioeconômicos do Estado.  

As conclusões obtidas, a partir dessa análise, contribuíram para uma visão global e 

sistêmica da Educação municipal, possibilitando que fossem estabelecidas metas e estratégias 

voltadas às prioridades do Município de Santa Luz - PI. Com necessidade de intervenção a curto, 

médio e longo prazo, estas metas têm como objetivo garantir o direito à Educação de qualidade 

para todos.  

A versão preliminar do PME de Santa Luz foi submetida à análise do Fórum Municipal 

de Educação de Santa Luz (FME) e, após a síntese das contribuições dessas instituições, o 

documento foi encaminhado ao Chefe do Executivo e enviado à Câmara dos Vereadores de 

Santa Luz, para sua aprovação.  

A Comissão e a Secretaria Municipal de Educação ampliaram o debate sobre as metas e 

estratégias, coletar contribuições e fazendo ajustes posteriores no texto do Plano. Este foi 

submetido à aprovação, em plenária, pelos vereadores, sob a Lei Municipal Número 173/2015, e 

sancionado pelo Prefeito do Município de Santa Luz. 

O Plano Municipal de Educação de Santa Luz está assim estruturado: Fundamentos 

Legais, Diagnóstico, Metas e Estratégias. 

Com sua aprovação, a Secretaria Municipal de Educação passou a executar programas e 

ações com o objetivo de alcançar as metas e estratégias do PME. Nesse sentido, a partir do 

segundo ano de vigência [só a partir do segundo ano, porque a atual gestão só iniciou em 2017], 
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a SME adequou seu planejamento e deliberou que todos os setores e escolas elaborassem os 

planos de trabalho alinhados ao PME, tendo como principais ações as metas e estratégias do 

referido Plano. 

 Outro movimento de relevância é a atualização do Plano Plurianual (PPA) e seu 

alinhamento com o Plano Municipal de Educação e elaboração do Plano de Ações Articuladas 

(PAR). 
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1. PROCESSO DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO PME 

 

A Secretaria Municipal de Educação, instituiu, constituiu sua Equipe Técnica, com o 

objetivo de monitorar continuamente as metas e estratégias do Plano, a partir de levantamentos, 

sistematizações e análises dos dados e informações referentes à execução do Plano. Essa equipe 

é constituída por técnicos da SME vinculados aos setores de Educação, Administração e 

Finanças, totalizando cinco profissionais. 

A função desta Equipe é apoiar tecnicamente a Comissão Municipal de 

Acompanhamento e Avaliação do Plano Municipal de Educação de Santa Luz, conforme 

estabelecido na Lei Municipal número 173/2015, e sancionado pelo Prefeito do Município em 22 

de maio de 2015 e de contribuir para o planejamento e a gestão educacional.  

A Comissão Municipal do PME é responsável por todo o processo de Monitoramento e 

Avaliação do Plano e foi constituída por representantes da Câmara Municipal, do CME, do FME. 

Para compor essa Comissão Municipal foi solicitado a cada uma das Entidades a indicação de 

dois representantes, um titular e um suplente. Foi instituída por Ato legal do Poder Executivo, 

conforme a PORTARIA Nº 001/2017, de 06 de julho de 2017.  

A Equipe Técnica de Monitoramento do Plano Municipal desenvolve suas atividades de 

acordo com o Plano de Trabalho, tendo como cronograma: Formação da Rede de Assistência de 

Monitoramento e Avaliação dos PMEs, formação sendo realizada pelos AEs João e Carla. 

As atividades se seguiram com a realização da releitura atenta do plano, relacionando 

todas as metas e as estratégias, possibilitando melhor visualização, consulta e controle dos 

processos de execução, estudo do caderno de orientação, estudo e observação do PPA, LDO e 

LOA do município de Santa Luz, organização em ordem numérica e cronológica do processo de 

monitoramento e avaliação gerando assim subsídios para a elaboração dos instrumentos de 

planejamento a serem executados em anos vindouros, contemplando as metas do plano de 

educação. Preenchimento da Ficha de Monitoramento do Plano Municipal de Educação- PME- 

Parte B. Esta etapa foi realizada pela equipe técnica no período de 20 de agosto a 10 de 

dezembro de 2017. 

O monitoramento contínuo das metas se dá através da  Construção dos indicadores 

atualizados das Metas do PME, Preenchimento da Ficha de Monitoramento do PME – parte C,  

envio das fichas preenchidas e eventuais documentos comprobatórios (notas técnicas, 

indicadores específicos e/ou textos relativos as metas não mensuráveis), para a Secretaria de 

Educação para fazer a análise interna, organizações de reuniões para estudos e debates, de forma 

a elaborar o Relatório Anual de Monitoramento do PME, e Elaboração de Notas Técnicas 
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necessárias ao período de monitoramento anual, etapa que vem sendo feita pela equipe técnica. 

Também o documento é encaminhado para Validação do relatório anual do Monitoramento do 

PME, para a Secretaria Municipal de Educação, para em seguida a Comissão Coordenadora 

realizar a Análise e Aprovação do Relatório anual de monitoramento do PME e a Divulgação dos 

resultados. 

A avaliação periódica do plano se dá por Análise dos relatórios Anuais ( agosto de 2015 a 

agosto de 2017), Elaboração de uma versão preliminar de um documento de avaliação do PME 

do período de 2016-2017,  envio, em versão preliminar, a Avaliação do Plano Municipal de 

Educação, do período de 2015-2017 para a Secretária Municipal de Educação  para análise; 

Encaminhamento do documento de Avaliação do PME versão preliminar do período 2015-2017 

para Comissão Coordenadora para validação; Validação do documento preliminar do período de 

2015-2017 de Avaliação do PME; Organização de Consulta Pública (dar visibilidade aos 

resultados do primeiro ciclo avaliativo); Sistematização das sugestões da consulta pública no 

documento de avaliação do PME; Entrega do documento de avaliação do PME versão final 

período de 2015-2017  a Secretária Municipal de Educação; Se necessário revisão das políticas, 

ações e programas e propor possíveis alterações no PME vigente do período de 2015-2017;  

Retomada do processo de monitoramento anual e avaliação bianual; Organização para realização 

da Consulta Pública – Conferência Municipal de Educação; Entrega do documento de Avaliação 

do PME Versão Final após sistematização da Conferência à Secretária Municipal de Educação; 

Se necessário revisão das políticas, ações e programas e propor possíveis alterações no PME 

vigente do período.  

A etapa da avaliação do PME foi realizada pela equipe técnica, comissão coordenadora e 

Secretária Municipal de Educação. 
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2. AVALIAÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS 

 

I. META SOBRE EDUCAÇÃO INFANTIL 

META 01 - Universalizar, até o 2º ano de vigência do PME, 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 progressivamente, no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PME. 

Indicador 1A Percentual da população de 4 a 5 anos que frequenta a pré-escola (Taxa de atendimento escolar)  

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

100%  

DADO OFICIAL ⃰⃰   94,5%  
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 

 

ESTIMATIVA 

LOCAL** 
100%  

Tabela - População Estimada para 2017 - escola ou 

creche, por grupos de idade - municípios PI 

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS 

EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Sinopse 

Estatística da Educação Básica 2017. Brasília: Inep, 

2017. Disponível em 

<http//portal.inep.gov.br/sinopses-estatísticas-da-

educacao-basica>. 

 

DADO 

MUNICIPAL*** 

 

...  

 

Indicador 1B Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a creche (Taxa de atendimento escolar)  

META PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

50%  

DADO OFICIAL ⃰⃰   26,9%  
PNE EM MOVIMENTO DISPONÌVEL EM 

http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 

ESTIMATIVA 

LOCAL** 
00%  

Tabela - População Estimada para 2017 - escola ou creche, 

por grupos de idade - municípios PI 

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS 

EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Sinopse Estatística 

da Educação Básica 2016. Brasília: Inep, 2017. Disponível 

em <http//portal.inep.gov.br/sinopses-estatísticas-da-

educacao-basica>. 

DADO 

MUNICIPAL*** 

 

00%   

 

INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

A lei municipal nº 173/2015, que dispõe sobre o Plano Municipal de Educação, 

estabelece na meta nº 1 a universalização da educação infantil para crianças de 4 a 5 anos até o 2º 

ano de vigência do PME [2017], ao passo que também propõe a ampliação da oferta de educação 
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infantil em creches de modo a atender progressivamente, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) 

das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PME. Ora a ampliação da oferta de 

0 a 3 anos ocorreria se o município ofertasse tal modalidade, todavia não é o que a realidade 

mostra. Dados do movimento escolar 2016, apurado já no ano 2017 pela nova gestão, apontam 

que apenas as crianças com 3 anos completos são matriculadas na educação infantil, logo, 

crianças de 0 a 2 anos e 11 meses não frequentam a referida educação infantil. Ressalte-se que é 

preciso investigar se realmente todas as crianças de 3 anos tem sido matriculadas ao longo da 

vigência desse PME. Pelo que se observa na falta de estrutura físico-material e humana bem 

como na crise financeira que se prolonga nos municípios do semiárido nordestino, as crianças de 

0 a 3 anos não serão atendidas até o prazo estipulado no PME 2015.  

 Por razões como as acima apontadas, sugere-se a alteração da estratégia 1.1, da meta 1, 

para conferir mais objetividade ao texto. Eis a redação no PME e a proposta de alteração: 

COMO ESTÁ NO PME= 1.1 Participar do regime de colaboração entre os entes federados para 

a definição das metas de expansão das respectivas redes públicas de educação infantil segundo 

padrão nacional de qualidade, no prazo de 2 anos da vigência deste plano considerando as 

peculiaridades locais; 

PROPOSTA DE ALTEAÇÃO = 1.1 Celebrar convênios com os governos estadual e federal para 

a construção de escola de educação infantil, segundo padrão nacional de qualidade, no prazo de 

dois anos, tendo como referência o ano-base 2017 para início da contagem.  

 Ainda com relação a meta 1 propõe-se nova redação para as metas 1.2, 1.3 e 1.10, a fim 

de torná-las mais objetivas e exequíveis do ponto de vista operacional, uma vez que, no âmbito 

municipal, a ideia é definir metas de expansão da educação infantil na rede pública já, e não 

depender de regime de colaboração para uma atividade tão fácil. Por esse motivo o texto de 1.2 

do PME, que diz: Definir em regime de colaboração entre União, o Estado e o Município, metas 

de expansão das respectivas redes públicas de educação infantil segundo padrão nacional de 

qualidade, no prazo de 2 anos da vigência deste plano considerando as peculiaridades locais, 

passa a ter a seguinte redação: 1.2 Definir metas de expansão da rede pública de educação 

infantil, segundo padrão nacional de qualidade, tendo como referência o ano-base 2017 para 

início da contagem.   

No que tange a meta 1.3 do PME, não há como mensurar o percentual ali definido, uma 

vez que não há no município de Santa Luz - PI ⃰⃰ o ⃰⃰ tal ⃰⃰ “quinto” ⃰⃰ de ⃰⃰ crianças ⃰⃰ mais ⃰⃰ abastadas ⃰⃰ e ⃰⃰ o ⃰⃰

“quinto” ⃰⃰ de ⃰⃰ crianças ⃰⃰ mais ⃰⃰ pobres, ⃰⃰ pois ⃰⃰ todas ⃰⃰ se ⃰⃰ igualam ⃰⃰ socioeconomicamente, ⃰⃰ não ⃰⃰ havendo ⃰⃰

distinção entre ambas, nem estudos estatísticos que as classifiquem enquanto tal. Dito isto, a 

redação da estratégia 1.3 pode ser aperfeiçoada da seguinte forma: 1.3 Garantir que, ao final da 
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vigência deste PME, a taxa de frequência das crianças de até 03 anos seja superior a 50% 

(cinquenta por cento); 

Para concluir a análise técnica da meta 1 chamamos atenção para a estratégia 1.10 em 

cujo ⃰⃰ texto ⃰⃰ se ⃰⃰ fala ⃰⃰ em ⃰⃰ “formação continuada dos(as) que atuam na educação infantil”, ⃰⃰ porém ⃰⃰ não ⃰⃰

esclarecendo ⃰⃰ quem ⃰⃰ sejam ⃰⃰ “os ⃰⃰ que ⃰⃰ atuam”. ⃰⃰ Pelas ⃰⃰ urgências ⃰⃰ da ⃰⃰ educação ⃰⃰ como ⃰⃰ um ⃰⃰ todo, ⃰⃰ é ⃰⃰ muito ⃰⃰

mais produtivo focar principalmente na formação continuada dos professores, visto que estes 

lidam diretamente com os discentes, dirigindo suas energias e práticas para a aprendizagem dos 

mesmos. Por essa razão, a estratégia cumpriria melhor seu propósito se direcionada para o ator 

principal do processo de ensino: o professor, motivo pelo qual se sugere a inserção da palavra 

“professores” ⃰⃰ antes ⃰⃰ do ⃰⃰relativo ⃰⃰ “que” ⃰⃰ na ⃰⃰referida ⃰⃰ estratégia ⃰⃰ 1.10. ⃰⃰ ⃰⃰ ⃰⃰ 

No geral para esta meta, espera-se que a situação político-econômica do país permita 

avanços na escolarização das nossas crianças tal como previsto no texto constitucional ao 

declarar ⃰⃰ que ⃰⃰ a ⃰⃰ educação ⃰⃰ “é ⃰⃰ direito ⃰⃰ subjetivo” ⃰⃰ da ⃰⃰ pessoa ⃰⃰ humana, ⃰⃰ incluindo ⃰⃰ aí ⃰⃰ os ⃰⃰ brasileirinhos ⃰⃰ de ⃰⃰

Santa Luz - PI.  Seguem a seguir ações necessárias para acelerar o cumprimento da meta 1: 

 Elaboração de formulários próprios para tabulação de dados caso necessite de lista de espera 

para ingresso de crianças na educação infantil, particularmente creche; 

 Elaboração de projeto para ampliação e/ou construção do espaço físico através de inscrições 

em programas do Governo Federal PAR (Pro-infância, Brasil Carinho, Etc.); 

 Construção das diretrizes da Educação Infantil e estudos; 

 Realização da avaliação da Educação Infantil dentro dos parâmetros nacionais de qualidade; 

 Adequação das turmas da educação infantil em suas especificidades, garantindo também o 

atendimento das crianças de 0 a 3 anos; 

 Monitorar a permanência das crianças na educação infantil; 

 Levantamento de demanda para atendimento na educação infantil, especificamente o público 

de 0 a 3 anos. 

 

 

II. META SOBRE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

META 2: Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 

(seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos 

alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste 

PME. 
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Indicador 2A 
Percentual de pessoas de 6 a 14 anos que frequentam ou que já concluíram o ensino 

fundamental (taxa de escolarização líquida ajustada) 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

100%  

DADO OFICIAL ⃰⃰   99,5%  
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 

 

ESTIMATIVA LOCAL** _____%  

Tabela - População Estimada para 2017 - 

escola ou creche, por grupos de idade - 

municípios PI 

INSTITUTO NACIONAL DE  

PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 

TEIXEIRA. Sinopse Estatística da Educação 

Básica 2017. Brasília: Inep, 2017. Disponível 

em <http//portal.inep.gov.br/sinopses-

estatísticas-da-educacao-basica>. 

 

DADO MUNICIPAL*** 

 
...  

 

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

META PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

100%  

DADO OFICIAL ⃰⃰   33,8%  
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 

 

ESTIMATIVA LOCAL** _____%  

Tabela - População Estimada para 2017 - escola 

ou creche, por grupos de idade - municípios PI 

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS 

EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Sinopse 

Estatística da Educação Básica 2017. Brasília: 

Inep, 2017. Disponível em 

<http//portal.inep.gov.br/sinopses-estatísticas-da-

educacao-basica>. 

DADO MUNICIPAL*** 

 
... 

 

 

 
INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

Ao se analisar o PME do município de Santa Luz - PI, instituído pela Lei 173/2015, ver-

se-á lá escrito que o poder ⃰⃰ público ⃰⃰ municipal ⃰⃰ irá ⃰⃰ “Universalizar ⃰⃰ o ⃰⃰ ensino ⃰⃰ fundamental ⃰⃰ de ⃰⃰ 9 ⃰⃰

(nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 

95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o 

último ⃰⃰ ano ⃰⃰ de ⃰⃰ vigência ⃰⃰ deste ⃰⃰ PME”. ⃰⃰ Em si a meta se revela boa na medida em que pretende 

Universalizar o ensino fundamental de 9 nove anos para adolescentes até os 14 anos de idade. 

Fica claro que a meta estabelecida no PME repete as suas correlatas no PEE e no PNE, numa 

clara sintonia discursiva. Todavia há que levar em consideração as distintas realidades no 
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momento de estabelecer as metas de planos oficiais, sob pena do não cumprimento das mesmas e 

consequente frustração dos atores envolvidos no processo.  

No que se refere a meta nº 2, é importante salientar que as estratégias 2.5, 2.12 e 2.17 da 

referida meta precisaram de retificação: na estratégia 2.5 de supressão (em que se suprimiu a 

palavra estaduais antes da palavra municipais), na 2.12 de adição (em que se adicionou a palavra 

último), e na 2.17 de substituição (em ⃰⃰ se ⃰⃰ substituiu ⃰⃰ a ⃰⃰ forma ⃰⃰ verbal ⃰⃰ “garantir” ⃰⃰ por ⃰⃰ apoiar, e a 

expressão ⃰⃰ “dos ⃰⃰alunos” ⃰⃰ por ⃰⃰local), tal como se transcreve a seguir: 

2.5 Acompanhar a implantação das novas Diretrizes Curriculares em 100% das escolas públicas 

municipais, de forma a garantir os direitos efetivos à aprendizagem da Educação Básica de forma 

integrada;  

2.12 Garantir, em parceria com órgãos públicos e privados, a melhoria da qualidade do ensino 

através de ações que objetivam o enfrentamento da evasão, possibilitando elevar para 95% o 

número de concluintes na faixa etária de 16 anos no Ensino Fundamental até o último ano de 

vigência deste PME; 

2.17 Apoiar a institucionalização dos movimentos culturais em parceria com o setor público no 

prazo de um ano após a vigência do PME, com vista a criação e difusão do patrimônio cultural   

local. 

 Feitas estas alterações para aprimoramento das estratégias do plano, é útil recomendar 

atenção específica a cada meta no sentido de acompanhar os dados oficiais atinentes a cada uma 

delas, a fim de o monitoramento ser eficiente. 

 

III. META SOBRE ENSINO MÉDIO 

 

META 03 - 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 Plano 

Municipal de Educação, a taxa líquida de matrículas no ensino médio de 43,5 para 85% 

(oitenta e cinco por cento).  

Indicador 3A Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola ou já concluiu a educação básica 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

100%  

DADO OFICIAL ⃰⃰   81,9%  

PNE EM MOVIMENTO DISPONÌVEL EM 

http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 

 

ESTIMATIVA LOCAL** ...  

DADO MUNICIPAL*** 

 
...  
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Indicador 3B 
Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta o ensino médio ou possui educação 

básica completa 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

100%  

DADO OFICIAL ⃰⃰   33,2%  

PNE EM MOVIMENTO DISPONÌVEL EM 

http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 

 

ESTIMATIVA LOCAL** ...  

DADO MUNICIPAL*** 

 
...  

 

INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

Ao versar sobre a universalização do atendimento escolar a toda a população entre 15 e 

17 anos, o PME 2015 abre o compromisso de ofertar educação a um público que ao longo do 

tempo tem ficado fora escola por razões já conhecidas pela sociedade (necessidade de trabalhar e 

ter a própria renda para se sustentar e sustentar, em alguns casos a família, gravidez precoce, 

envolvimento com entorpecente e dependência química, desmotivação devido ao império do 

jeitinho em detrimento ao do mérito, dentre outras). Trata-se de um compromisso que requer 

certos custos para efetuá-lo de forma eficiente, a começar pelo modelo de educação a ser 

oferecido bem como as condições materiais para permanência na escola e, consequentemente, o 

sucesso na mesma.  

No tocante ao PME santaluzense, instituído pela Lei 173/2015, há que considerar ainda o 

contexto semiárido no qual o mesmo está inserido. Pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), sabe-se que é uma parte do Brasil onde as carências são históricas e de tão 

comuns nem sempre são encaradas pelos moradores dessa região como algo atípico contra as 

quais se deve lutar. Tal luta está sendo encampada pela meta 3 do PME cujas estratégias se 

mostram adequadas na busca da minimização do problema em foco. A grande questão que se 

coloca para as estratégias 3.1, 3.2, 3.3, 3.7 e 3.12 é que as ideias nelas expostas são competência 

exclusiva do poder público estadual e federal, respaldadas pela Lei 9394/96, que versa sobre as 

diretrizes e bases da educação nacional, definindo as competências para cada ente federado nessa 

matéria. Por essa razão, tais estratégias se mostram inadequadas quando aplicadas ao poder 

público municipal, pois não está na sua esfera de atuação. 

Ainda considerando a meta nº 3 do referido plano, é necessário adição de elementos às 

estratégias ⃰⃰ 3.8 ⃰⃰ e ⃰⃰ 3.10: ⃰⃰ nesta ⃰⃰ 3.10 ⃰⃰ adicionando ⃰⃰ depois ⃰⃰ da ⃰⃰ palavra ⃰⃰ ‘escola’ ⃰⃰ a ⃰⃰ expressão ⃰⃰ municipais 

junto às escolas, visto que a possibilidade ali desenhada só pode se concretizar na esfera da 

contribuição; naquela 3.8 acrescentando a palavra municipal após ⃰⃰ o ⃰⃰ termo ⃰⃰ ‘pública’. ⃰⃰ Assim ⃰⃰

teremos a seguinte redação para as estratégias em pauta: 
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3.8 Apoiar a reformulação do Projeto Político Pedagógico das escolas da rede pública municipal 

inserindo metodologias que otimizem o desenvolvimento de habilidades e competências 

múltiplas do estudante preparando-o para as avaliações externas (ENEM, SAEB,); 

3.10 Fomentar e contribuir com a participação das escolas municipais junto às escolas de Ensino 

Médio na realização anual do Festival Estudantil de Identidade Cultural em cada ano da vigência 

deste PME; 

 É o que se recomenda seja retificado na meta 3 do PME 2015 de Santa Luz - PI. 

 

 

IV. META SOBRE EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA 

 

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

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

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

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

recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou 

conveniados.  

 

Indicador 4A Percentual de frequência 4 a 17 anos do público com deficiência 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

100%  

DADO OFICIAL ⃰⃰   69,9%  

PNE EM MOVIMENTO DISPONÌVEL 

EM 

http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 

ESTIMATIVA ** ____%   

DADO MUNICIPAL 

*** 
____%   

 

Indicador 4B Percentual de matrícula 4 a 17 anos com deficiência que estudam em classes comuns  

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

100%  

DADO OFICIAL ⃰⃰   100%  

PNE EM MOVIMENTO DISPONÌVEL 

EM 

http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 

ESTIMATIVA ** ____%  
 

 

DADO MUNICIPAL 

*** 
____%   

 

INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

A Meta 4 do PNE tem como enfoque a universalização do acesso à educação básica e ao 

atendimento educacional especializado (AEE) para a população de 4 a 17 anos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento (TGD) e altas habilidades ou superdotação.  

Recomenda-se que o atendimento educacional a essa população ocorra por meio da educação 
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inclusiva, ou seja, na rede regular de ensino, esses estudantes, segmentos que compõem o 

público alvo da Educação Especial têm o direito a frequentar a sala de aula comum e, quando 

necessário, receber atendimento educacional especializado no período inverso ao da 

escolarização com a garantia de salas de recursos multifuncionais, escolas ou serviços 

especializados, públicos ou conveniados. Para o monitoramento dessa meta, foram selecionados 

os seguintes indicadores: – Indicador 4A: Percentual da população de 4 a 17 anos de idade com 

deficiência que frequenta a escola. – Indicador 4B: Percentual de matrículas de alunos de 4 a 17 

anos de idade com deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação que estudam em classes 

comuns da educação básica. Os desafios se impõem pela necessidade da continuidade de 

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

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

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

gestão pública.  

As estratégias que compõe a meta 4 foram elaboradas para o planejamento e efetivação 

das ações no que se refere a universalização do acesso à educação básica e ao atendimento 

educacional especializado (AEE) para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento (TGD) e altas habilidades ou superdotação.  

 Nesse quesito o município de Santa Luz – PI precisar caminhar a passos largos para 

cumprir a meta nº 04 do PME, uma vez que cada ação a ser planejada deverá objetivar atender a 

uma ou mais das estratégias já previstas no PME. A seguir algumas sugestões do que fazer para 

se chegar ao cumprimento da meta 04.  

 Garantir vaga no ensino regular em consonância com a lei 9394/96; 

 Manter convênios com escolas que dispõem de salas de multimeios e apoio pedagógico 

para atendimento de AE no período letivo dos anos escolares;  

 Informar as matrículas no educacenso no período determinado em consonância com a lei 

9394/96; 

 Manter parcerias nos recursos financeiros: transporte escolar, alimentação, junto ao governo 

federal, estadual para melhor atender e garantir o acesso e a permanência dos estudantes 

com deficiência nas escolas garantindo o direito a aprendizagem; 

 Estimular e incentivar a participação dos profissionais da educação em cursos e capacitação 

quando esses oferecidos pela união e o estado ou ainda em parceria com o município; 

  Acompanhar e monitorar o acesso a escola e ao atendimento educacional especializado, 

bem como da permanência e do desenvolvimento escolar dos estudantes; 

 Incentivar a continuidade dos jovens e adultos junto a instituição para o atendimento: 
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1- Serviço de atendimento específico 

2- Iniciação para o trabalho 

3- Qualificação 

 Obter informação junto as instituições da educação especial informação detalhada sobre o 

perfil das pessoas com deficiência; 

  Apoiar a adequação da rede física e dos materiais pedagógico, bem como estimular a 

participação dos professores nos cursos de formação;  

 Incentivar, estimular a participação das famílias no contexto escolar; 

 Buscar parcerias com União e Estado, para diversificar e ampliar os materiais pedagógicos 

atendendo as necessidades de cada um; 

 Oferecer formação continuada, recursos tecnológicos aos professores em consonância com 

a lei 9394/96;  

 Buscar parcerias com a União, Estado, Secretaria da Saúde e Assistência Social para 

atender ao público da educação especial. 

 As ações acima mencionadas bem com as metas deverão ser realizadas anualmente e 

assim continuarão se repetindo nos próximos anos para o cumprimento total da meta.  

 

 

V. META SOBRE ALFABETIZAÇÃO 

  

META 5: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do Ensino 

Fundamental.  

 

Indicador 5A 
Estudantes do terceiro ano do ensino fundamental com proficiência insuficiente em Leitura 

(nível 1 da escala de proficiência). 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

100%  

DADO OFICIAL ⃰⃰   41,4%  

PNE EM MOVIMENTO DISPONÌVEL EM 

http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 

 

ESTIMATIVA LOCAL** ____%   

DADO MUNICIPAL *** ____%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

  

Indicador 5B 
Estudantes do terceiro ano do ensino fundamental com proficiência insuficiente em Escrita 

(níveis 1, 2 e 3 da escala de proficiência) 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

100%  

DADO OFICIAL ⃰⃰   67,5%  

PNE EM MOVIMENTO DISPONÌVEL 

EM 

http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 

 

ESTIMATIVA LOCAL ** ___%   

DADO MUNICIPAL *** ___%   

 

Indicador 5C 
Estudantes do terceiro ano do ensino fundamental com proficiência insuficiente em 

Matemática (níveis 1 e 2 da escala de proficiência) 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

100%  

DADO OFICIAL ⃰⃰   83,2%  

PNE EM MOVIMENTO DISPONÌVEL 

EM 

http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 

ESTIMATIVA ** ____%   

DADO MUNICIPAL*** ____%   

 

 

INFORMAÇÕES RELEVANTES 

A meta 5 do PME prioriza a alfabetização de todas as crianças aos 6 (seis) anos de idade 

ou, até no máximo, aos 8 (oito) anos de idade no ensino fundamental. Com isso a alfabetização 

assume o foco central da escolarização, como recurso para o desenvolvimento da autonomia das 

crianças para a busca de conhecimento mediado pela língua escrita e pela matemática.   

O resultado dos dados oficiais do PNE em Movimento demonstra que 48,56% dos 

estudantes matriculados no 3° ano do ensino fundamental encontram-se no nível mais elementar 

de cada uma das escalas, ou seja, leem textos simples e possuem habilidades na escrita.  

No entanto, os dados mostram que o desafio é o de melhorar os níveis de proficiência em 

Matemática dos 55,47% dos estudantes que, mesmo depois de três anos dedicados ao período 

escolar de alfabetização e letramento inicial, só desenvolveram habilidades elementares nessa 

dimensão essencial para continuidade da aprendizagem. 

É bom lembrar que as estratégias que compõe a meta 5 foram elaboradas para o 

planejamento e efetivação das ações no que se refere a alfabetização de todas as crianças aos 6 

(seis) anos de idade ou, até no máximo, aos 8 (oito) anos de idade no ensino fundamental. 

Cada ação planejada tem o objetivo de atender a uma ou mais das estratégias já prevista 

no PME. Outras possíveis ações necessárias para o cumprimento da meta 05 são: 
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• ⃰⃰ Ampliação os processos pedagógicos respeitando os direitos de aprendizagens, bem 

como aderir e fornecer cursos de capacitação e formação continuada para os profissionais que 

atuam com esses educandos. 

• ⃰⃰ Adesão a Prova ANA, e Prova Brasil como mecanismo de avaliação da aprendizagem 

dos alunos, realizando dessa forma diagnóstico dos dados e assim verificar os direitos de 

aprendizagem. 

• ⃰⃰Avaliação ⃰⃰ contínua em sala de aula. 

• ⃰⃰ Assegurar o direito de aprendizagem. Buscar inovação das tecnologias educacionais 

garantindo a diversidade dos métodos e propostas pedagógicas.  

• ⃰⃰ Estímulo ao desenvolvimento tecnológico adotando os meios e cuidados necessários 

para promover o desenvolvimento da aprendizagem e conquistar resultados positivos. 

• ⃰⃰Cuidar e gerenciar a formação docente realizando dias de estudo, diálogos, trabalhos em 

grupo, cursos sobre as didáticas específicas dos direitos de aprendizagens. 

• ⃰⃰ Adesão ao programa PNAIC e a outros programas oferecidos pela União e Estado, e 

fornecer as condições necessárias para implementação e avaliação desse programa. 

• ⃰⃰ Organização de projetos de incentivo a leitura, promovendo a alfabetização e 

despertando o hábito e o gosto pela leitura. 

As estratégias mencionadas neste período bem com as metas são realizadas anualmente e 

sendo assim irão continuar se repetindo nos próximos anos para o cumprimento total da meta. 

 

VI. META SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

META 6: Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 60% (sessenta por cento) 

das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 80% (oitenta por cento) dos (as) 

alunos (as) da educação básica.  

Indicador 6A Percentual de alunos da educação básica pública em tempo integral  

META 

PREVISTA PARA 

O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

80%  

DADO OFICIAL ⃰⃰   6,1%  

PNE EM MOVIMENTO DISPONÌVEL EM 

http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 

 

ESTIMATIVA ** ____%    

DADO MUNICIPAL 

*** 
____%    
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Indicador 6B 
Percentual de escolas públicas com ao menos um aluno que permanece no mínimo 7 horas 

diárias em atividades escolares  

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

60%  

DADO OFICIAL ⃰⃰   9,1%  
PNE EM MOVIMENTO DISPONÌVEL EM 

http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 

ESTIMATIVA ** ____%   

DADO MUNICIPAL 

*** 
____%    

 

INFORMAÇÕES RELEVANTES 

A Meta 6 do PME visa oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 60% 

(sessenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 80% (oitenta por 

cento) dos estudantes da educação básica, até o final da vigência do Plano. Ampliar a jornada de 

permanência das crianças e jovens a situações de ensino é fundamental na busca pela igualdade e 

pela qualidade na Educação. Todavia é importante considerar que Educação Integral não é 

sinônimo de mais tempo na escola apenas, é preciso oferecer múltiplas oportunidades de 

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

de atividades planejadas com intenção pedagógica e sempre alinhadas ao projeto político-

pedagógico da escola. Essa meta ainda não foi desenvolvida devido as inúmeras e diversas 

dificuldades encontradas, tais como, falta de recursos públicos para bancar os custos com uma 

folha de pagamento elevada, carência de professores capacitados para um projeto diferenciado e 

múltiplo de educação, um projeto pedagógico realmente integral e integrado para desenvolver os 

conteúdos básicos previstos nas diretrizes curriculares, falta de estrutura física e infraestrutura 

para o atendimento a esses educandos. 

Em nosso município, no que concerne à educação em tempo integral, oferecemos uma 

jornada ampliada por meio do Programa Mais Educação, programa este que tem por objetivo 

integrar as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), como uma estratégia do 

Governo Federal para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular, na 

perspectiva da Educação Integral. Essa estratégia promove a ampliação de tempos, espaços, 

oportunidades educativas e o compartilhamento da tarefa de educar entre os profissionais da 

educação e de outras áreas, as famílias e diferentes atores sociais, sob a coordenação da escola e 

dos professores. Isto porque a Educação em tempo Integral, associada ao processo de 

escolarização, pressupõe a aprendizagem conectada à vida e ao universo de interesses e 

possibilidades das crianças, adolescentes e jovens.  
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Mas esse programa federal, embora seja uma espécie de ensaio para uma educação em tempo 

integral, está alicerçado na base do voluntariado, o que sabemos, não tem vida longa nem 

aprofundamento de suas bases. Velhos problemas continuam fazendo parte do espaço escolar das 

pequenas cidades brasileiras [e creio, das grandes também], dentre os quais: a falta de espaço 

físico e de recursos tecnológicos adequados à educação em tempo integral. Para que esta meta 

seja alcançada o município precisa de muitos investimentos financeiros e também pessoal 

qualificado, bem como parcerias com a União e o Estado, sob pena de sequer pensar em cumprir 

a meta 06. 

VII. META SOBRE A ESCOLARIDADE MÉDIA 

 

META 7: Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com 

melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as médias nacionais para o 

IDEB. 

Indicador 7A Média atingida do IDEB anos iniciais  

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 

DADO OFICIAL ⃰⃰   ____%  

PNE EM MOVIMENTO DISPONÌVEL 

EM 

http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 

ESTIMATIVA LOCAL** ____%   

DADO MUNICIPAL *** ____%   

 

Indicador 7B Média atingida do IDEB anos finais  

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 

DADO OFICIAL ⃰⃰   ____%  

PNE EM MOVIMENTO DISPONÌVEL 

EM 

http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 

ESTIMATIVA LOCAL** ____%   

DADO MUNICIPAL *** ____%    

 

Indicador 7C Média atingida do IDEB ensino médio  

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 

DADO OFICIAL ⃰⃰   ____%   

ESTIMATIVA LOCAL** ____%  
 

 

DADO MUNICIPAL *** ____%    
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INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

A análise da meta nº 7, a qual concentra sua energia na busca da qualidade da 

educação básica, particularmente no tocante à melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, 

se mostra ser correta e necessária. No que concerne as estratégias, apenas duas retificações 

são recomendadas: uma na estratégia 7.2 e outra na estratégia 7.3. Dito isto tais estratégias 

ficarão com a seguinte redação: 

7.2 Constituir uma avaliação institucional para a rede municipal com base em parâmetros 

definidas pelos documentos oficiais.  

7.3 Instituir processo contínuo de autoavaliação das escolas de educação básica, por meio da 

construção 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. 

 A recomendação de alteração das estratégias acima citadas se justificam pelo critério 

da objetividade requerida nos documentos oficiais [no caso da 7.2] e pelo critério da 

adequação semântica [no caso de 7.3] para evitar interpretações enviesadas por parte dos 

leitores do PME 2015. 

Para além dos aspectos acima destacados, a meta 7 do PME 2015-2025 preconiza o 

aumento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) com o objetivo de atingir, 

até 2021, as seguintes médias nacionais: 4,4 para os anos iniciais do ensino fundamental (EF); 

4,7 para os anos finais do EF; e ____ para o ensino médio (EM). Esta é a meta do PME que se 

refere de forma mais direta à qualidade da Educação.  

As estratégias que compõem a meta 7 visam 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 médias projetadas no IDEB. Cada ação planejada tem o objetivo de atender a uma ou 

mais das estratégias já previstas no PME. Sugerimos a seguir ações bem objetivas para esta meta 

nº 07. 

 Implementar as diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum 

dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos 

estudantes para cada ano do ensino fundamental e médio; 

 Planejar e orientar as progressões do ensino e da aprendizagem, delimitando os saberes 

que devem ser construídos pelas crianças ao final de cada ano escolar do ciclo de 

alfabetização, criando um sistema municipal de avaliação que tenha um índice mínimo de 

aproveitamento, envolvendo todos os alunos da educação básica; 
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 Estabelecer um conjunto municipal de indicadores de avaliação institucional por meio do 

qual poderá ser demonstrado a melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem; à 

orientação da expansão de sua oferta; o aumento permanente da eficácia institucional e 

social; o aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais da instituição, 

por meio da valorização dos profissionais, da promoção dos valores democráticos, do 

respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade 

institucional; 

 Criar um instrumento de avaliação das escolas de modo a garantir os padrões mínimos de 

qualidade; 

 Efetivar as metas e ações 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 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; 

 Tornar público através de divulgação dos meios de comunicação local, os resultados das 

avaliações do IDEB e prova ANA para toda comunidade escolar e sociedade; 

 Estimular o desenvolvimento e o uso dessas tecnologias educacionais por professores, e 

agente da educação objetivando alcançar uma educação pública básica de qualidade, 

incentivando práticas inovadoras que possam contribuir para a melhoria da educação em 

nossa rede de ensino; 

 Buscar renovação e financiamento compartilhado, com participação da União e Assegurar 

parcerias por meio de convênios entre município e estado, garantido transporte escolar 

gratuito para todos os estudantes da educação básica; 

 Pleitear junto aos governos recursos para aquisição de equipamentos como laboratórios 

de ciências e informática para a rede; 

 Criar um sistema de gestão escolar que englobe os programas de gestão continuada e 

gerenciamento de todas as ações da escola; 

 Apoiar iniciativas do Conselho Tutelar e CRAS, na realização de palestras, reuniões, 

encontros de orientação sobre políticas de prevenção à violência na escola, detecção dos 

sinais da violência doméstica e sexual, auxiliando num bem-estar dos educandos, 

envolvendo as famílias, principalmente as de situações de vulnerabilidade; 

 Auxiliar iniciativas do Conselho Tutelar e CRAS, na política de inclusão e permanência 

na escola de jovens e adolescentes; 
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 Incluir história da cultura afro-brasileira e indígena no Currículo escolar, ampliando o 

conhecimento e informação, para a diversidade cultural, racial, social e econômica 

brasileira; 

 Articular junto as secretarias de ação social, de saúde, esporte e educação e ONGS, 

programas que visem formação profissional, apoiando os jovens e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade, inclusive as suas famílias; 

 Ampliar e apoiar em parceria com secretaria da saúde a autonomia e a 

corresponsabilidade do poder público, no cuidado integral à saúde no atendimento aos 

estudantes da rede escolar pública de educação básica por meio de ações de prevenção, 

promoção e atenção à saúde; 

 Identificar os fatores do contexto de trabalho que colocam em risco o bem-estar 

emocional e a saúde mental dos profissionais da educação, promovendo um ambiente 

favorável e estimulando ações que visem atender as suas necessidades; 

 Viabilizar, para os estudantes, o acesso ao acervo da biblioteca pública e buscar parcerias 

para aquisição e melhoria do acervo atual; 

 Divulgar o desempenho alcançado, valorizando o mérito de todos os envolvidos e 

possibilitar que este desempenho cause impacto na comunidade, valorizando o papel da 

escola e do professor;  

 Buscar auxilio nos programas de governo – SIMEC; PAR, articulada com estados, 

municípios, para construção de bibliotecas com todos os materiais e infraestrutura, para 

atender o objetivo de democratizar o acesso da população ao livro;  

 Buscar auxílio nos programas de governo – SIMEC; PAR, articulado com estados, 

municípios, para construção de um museu histórico das coisas da terra; 

 

 VIII. META SOBRE A ESCOLARIDADE MÉDIA 

META 8: Elevar a escolaridade média da população de jovens e adultos de modo a 

alcançar, no mínimo, 07 anos de estudo, no último ano de vigência deste plano. 

Indicador 8E Percentual da População de 18 e 29 anos com menos de 12 anos de escolaridade.  

META PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 

DADO OFICIAL ⃰⃰   ____% 
PNE EM MOVIMENTO DISPONÌVEL EM 

http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 

ESTIMATIVA LOCAL** ____%  

DADO MUNICIPAL *** ____%  
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Indicador 8F 
Percentual da População de jovens e adultos  residente no campo com no mínimo 07 anos 

de escolaridade. 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 

DADO OFICIAL ⃰⃰   _____%  

PNE EM MOVIMENTO DISPONÌVEL 

EM 

http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 

ESTIMATIVA LOCAL** _____%   

DADO MUNICIPAL *** _____%   

 

Indicador 8G Razão entre a escolaridade média de negros e não negros na faixa etária de 18 a 29 anos   

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 

DADO OFICIAL ⃰⃰   ____%  

PNE EM MOVIMENTO DISPONÌVEL 

EM 

http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 

ESTIMATIVA LOCAL** _____%   

DADO MUNICIPAL *** _____%    

 

INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

Desde a Declaração de Hamburgo (1997) que refletiu sobre a Educação de Adultos - EJA 

- como requisito fundamental para a humanidade sobreviver e enfrentar os desafios do futuro, ou 

seja, a educação de adultos, dentro desse contexto, torna-se mais que um direito: é a chave para o 

século XXI; é tanto consequência do exercício da cidadania como condição para uma plena 

participação na sociedade. Além do mais, é um poderoso argumento em favor do 

desenvolvimento ecológico sustentável, da democracia, da justiça da igualdade, do 

desenvolvimento socioeconômico e científico, além de ser um requisito fundamental para a 

construção de um mundo onde a violência cede lugar ao diálogo e à cultura de paz baseada na 

justiça. Falar em educação de jovens e adultos é falar sobre correção de rumo, sobre impor a 

justiça a quem desde muito tempo lhe foi imposta a injustiça.   

 Justamente por se tratar de um público historicamente refém da injustiça social é que as 

estratégias de plano como o PME precisam estar bem elaboradas para evitar ambiguidades e 

atropelos sejam eles quais forem. Dito isso, a estratégia 8.3 do PME de Santa Luz - PI declara 

que o poder público vai: 

8.3 Ampliar e garantir a distribuição aos alunos e professores da educação de jovens e adultos 

materiais didáticos e pedagógicos, com a participação da comunidade escolar na melhora desse 

material. Ora parece que o redator pensou num primeiro momento em sondar a comunidade e 

utilizar o repertório da mesma na produção do material destinado a educação de jovens e adultos. 

Aparentemente boa, essa ideia pode incorrer em riscos ao que se ensina nesta modalidade de 
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educação, uma vez que o material didático requer em sua confecção conhecimento acadêmico 

elevado, sob pena de frustrar os usuários do referido material. Por conter essa particularidade, 

sugere-se reformular a estratégia da seguinte maneira: 8.3 Ampliar e garantir a distribuição aos 

alunos e professores da educação de jovens e adultos materiais didáticos e pedagógicos, 

suprimindo ⃰⃰ a ⃰⃰parte ⃰⃰final ⃰⃰ da ⃰⃰estratégia ⃰⃰ a ⃰⃰partir ⃰⃰ da ⃰⃰palavra ⃰⃰ ‘com’. 

 A estratégia 8.4 também se apresenta como adequada aos objetivos prenunciados pela 

meta 8, devendo apenas balizar-se ao princípio da adequação execucional do seu conteúdo pelo 

ente federado, conforme determina a legislação. Assim tem a estratégia 8.4 que prega: Mobilizar 

a comunidade escolar e a sociedade em geral através de ações específicas para estimular a 

participação efetiva de jovens e adultos nos exames de certificação (ENCEJA e ENEM) bem 

como nas avaliações externas à escola. Adequando seu conteúdo tal como acima comentado 

teremos a seguinte redação para 8.4: Mobilizar a comunidade escolar e a sociedade em geral 

através de ações específicas para estimular a participação efetiva de jovens e adultos nos 

exames de certificação (ENCEJA) bem como nas avaliações externas à escola. Pode parecer 

pouco, mas é suficiente para o enquadramento do conteúdo ao que prescreve o texto legal para a 

educação nacional.  

 A meta 8 também caracteriza-se pela preocupação em garantir a ampliação da 

escolaridade da população de jovens e adultos, para alcançar no mínimo 07 anos de estudo. 

Percebeu-se que o indicador 8E, que refere-se ao percentual da população de jovens e 

adultos com menos de 07 anos de escolaridade, não há dados disponíveis a respeito, porém se 

considerarmos os dados da região sudoeste do Piauí, na qual estamos inseridos atingimos o 

índice de 6,8% de acordo com os dados do PNE 2015. O indicador 8F, percentual da população 

de jovens e adultos, residente no campo, com menos de 07 anos de escolaridade, considerando a 

mesma região, atingiu o percentual de 7,1%. Já o indicador 8 G aponta que 95,8%, refere-se à 

razão entre a escolaridade média de negros e não negros na faixa etária de 18 a 29 anos. Este 

número, também relativo ao sudoeste piauiense, região na qual nos encontramos, apresenta os 

percentuais mais elevados desta mesma faixa etária da população negra. A melhoria dos 

indicadores da Meta 8 está vinculada a universalização da educação básica e a ampliação do 

acesso aos níveis mais elevados de ensino.  

Para atingir a Meta 8, inúmeras ações necessitam ser realizadas. As estratégias 8.1, 8.2 e 

8.3, em andamento, pois promovem ações que oportunizem o desenvolvimento do ensino e o 

acesso a programas e atividades que ajudem elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 

anos de idade. 
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IX. META SOBRE A ALFABETIZAÇÃO E ALFABETISMO FUNCIONAL DE JOVENS 

E ADULTOS JOVENS E ADULTOS 

 

META 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 95% e 

erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 90% a taxa de analfabetismo funcional até 

o último ano de vigência deste plano no município.  

Indicador 9A 
Taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais de idade 

 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

95%  

DADO OFICIAL ⃰⃰   73,6%  

PNE EM MOVIMENTO DISPONÌVEL 

EM 

http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 

ESTIMATIVA LOCAL** ___%  
 

 

DADO MUNICIPAL *** ___%    

 

Indicador 9B 
Taxa de analfabetismo funcional de pessoas de 15 anos ou mais  

  

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

90%  

DADO OFICIAL ⃰⃰   46,8%  

PNE EM MOVIMENTO DISPONÌVEL 

EM 

http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 

ESTIMATIVA LOCAL** ___%   

DADO MUNICIPAL *** ___%    

 

INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 De acordo com o diagnóstico de 2015 do PNE, percebe-se que no nosso município o 

indicador da taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais de idade, atingiu o 

percentual de 46,8%, sendo que a meta a ser atingida ainda no ano de 2025 é de 95%. Para 

universalizar a alfabetização, erradicando o analfabetismo até o fim da vigência do plano, temos 

o índice de continuar ofertando a Educação de Jovens e Adultos ininterruptamente e focando a 

eliminação do analfabetismo funcional. Aliás neste particular a meta aponta para uma redução de 

90% desse tipo de analfabetismo, porém é necessário destacar que não há dados relativos a 

analfabetismo funcional no município de Santa Luz, nem do município de Santa Luz. 

 Encontramos mais dificuldades na resolução desta meta, por este índice abranger pessoas 

com idade mais avançada, que muitas vezes recusam-se a retomar os estudos, entretanto pode-se 

observar que a taxa da alfabetização vem elevando-se através de políticas públicas adotadas. 

 Alguns dos nossos jovens e adultos são hoje encaminhados para a educação de jovens e 

adultos no município de Cristino Castro, particularmente dos povoados Ema e Cajazeiras, pois 
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devido ao número reduzido de alunos para os diferentes segmentos, não viabilidade econômica 

para a oferta no próprio município.  

 

X. META SOBRE EJA INTEGRADA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

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

forma integrada à educação profissional.  

Indicador 10A Taxa de matrículas de EJA ensino fundamental e médio integrada ao profissional   

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

25%  

DADO OFICIAL ⃰⃰   10%  

PNE EM MOVIMENTO DISPONÌVEL EM 

http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/1-

educacao-infantil/dossie-localidades  

ESTIMATIVA LOCAL**   

DADO MUNICIPAL ***   

 

 

INFORMAÇÕES RELEVANTES 

Seguindo o mesmo propósito da meta nº 8, a meta nº 10 do PME de Santa Luz - PI 

continua com o foco voltado para a educação de jovens e adultos nas suas 9 (nove) estratégias. 

De todas as estratégias analisadas somente a 10.8 requer reformulação, dado que a redação que a 

consolidou está eivada de certo grau de entropia, ferindo o princípio da objetividade própria de 

documentos oficiais. Diz o PME na estratégia 10.8:   

10.8 Fomentar a oferta pública para trabalhadores e trabalhadoras articulada à educação de 

jovens e adultos, em regime de colaboração e com o apoio de entidades privadas de formação 

profissional vinculadas ao sistema sindical e de entidades sem fins lucrativos de atendimento à 

pessoa com deficiência.  

Evidente está que onde há regime de colaboração também há apoio e, portanto, não há 

por que repetir tal ideia. Parece não ter havido uma justificativa plausível para a inserção da 

expressão ⃰⃰ linguística ⃰⃰ ‘vinculadas ⃰⃰ ao ⃰⃰ sistema ⃰⃰ sindical’ ⃰⃰ que, ⃰⃰ aliás, ⃰⃰ não ⃰⃰ deveria ⃰⃰ aparecer ⃰⃰ neste ⃰⃰

contexto, uma vez que o poder público municipal só celebra regime de colaboração com outro 

poder constituído e, ao que se sabe, sindicato não é um poder da República.   

Salta aos olhos a omissão da citação a entidades públicas na estratégia 10.8, o que em 

tese inviabiliza o cumprimento da referida estratégia, pois sem a parceria com outros órgãos 

públicos não há condições materiais de o município cumprir a meta nº 10. Portanto recomenda-

se a reformulação da estratégia da seguinte maneira:   

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/1-educacao-infantil/dossie-localidades
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/1-educacao-infantil/dossie-localidades
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10.8 Fomentar a oferta pública de educação de jovens e adultos, para trabalhadores e 

trabalhadoras, em regime de colaboração com entidades públicas e privadas de formação 

profissional sem fins lucrativos, inclusive de atendimento à pessoa com deficiência.  

A meta 10 refere-se a oferta da educação de jovens e adultos, no ensino fundamental e 

médio, integrado a educação profissional em 25% até o final da vigência do plano, embora não 

se diga com palavras tão claras. Observa-se que de acordo com o diagnóstico dos dados do 

relatório da linha de base de 2014, o estado do Piauí apresentou o percentual de apenas ____% 

atingido. 

 Não temos, no momento, a oferta deste ensino em nosso município, por não possuirmos 

condições financeiras, demanda de estudantes e também falta de profissionais. Esta meta 

necessita de muitos investimentos e uma política pública educacional que desenvolva o ensino de 

jovens e adultos integrado a educação profissional, portanto não ofertamos educação de jovens e 

adultos integrada a educação profissional. Desta forma as estratégias, 10.1, 10.2, 10.4, 10.5, 10.6, 

10.7, 10.8 e 10.9 não foram iniciadas. A única forma de oferta de educação profissional no 

município de Santa Luz – PI se deu por meio de cursos PRONATEC via convênio com a 

Universidade Federal do Piauí, mas para parte da população jovem e adulta, estudante o não, que 

se inscreveu e foi selecionada. Como as vagas eram limitadas a demanda continua.  

Ressaltando: todas as estratégias para serem realizadas necessitam da parceria do governo 

do estado e da união. Elas intensificam a participação em programas de formação, expansão de 

matrículas, ampliação das oportunidades profissionais, adesão a programas nacionais de 

reestruturação dos espaços físicos e aquisição de equipamentos para melhoria das instituições 

públicas, garantindo a acessibilidade, também desenvolver a formação continuada e tecnológica 

dos docentes e adesão a programas nacionais de assistência ao estudante. Todas requerem o 

desenvolvimento de uma política pública de educação com parcerias, pois o município é de 

pequeno porte e não tem condições de oferecer sozinho estas políticas. 

 

 

XI. META SOBRE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

META 11: Oferecer em regime de colaboração com a União e Estado matrículas da 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio, assegurando a qualidade da oferta com, no 

mínimo, 50% (cinquenta por cento) da expansão no seguimento público.  
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Indicador 11A 
Número absoluto de matrículas na Educação Profissional   

 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 

DADO OFICIAL ⃰⃰   17%  

PNE EM MOVIMENTO DISPONÌVEL EM 

http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 

http://www.observatoriodopne.org.br/metas -pne/1-

educacao-infantil/dossie-localidades 

ESTIMATIVA LOCAL** ___%   

DADO MUNICIPAL *** ___%    

 

INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 A meta 11 destaca a educação profissional, enfatizando que deve-se oferecer em regime 

de colaboração matrículas na educação profissional técnica de nível médio, assegurando a 

qualidade de oferta e, pelo menos 50% da expansão no segmento público. Ressalte-se que o 

município não apresenta nenhuma matrícula nesta modalidade de ensino na rede municipal, no 

entanto o faz por meio de convênio com a Universidade Federal do Piauí. 

 De acordo com a meta 11, as estratégias são fáceis de serem executadas, uma vez que se 

trata apenas de apoiar os demais entes na consecução das mesmas, à exceção da estratégia 11.8, 

cuja competência direta é do município. As estratégias buscam o incentivo a políticas de 

expansão das matrículas de educação profissional e técnica de nível médio, a busca da parceria 

conveniada com a União e Estado a fim de cumprir a meta proposta. 

 

 XII. PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 

 

META 12: COMO É: Elevar a taxa bruta da matrícula na educação superior para 50% 

(cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e sete por cento) da população de 

18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, 

pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público. 

META 12: COMO DEVE SER: Incentivar a população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e 

quatro) anos a matricular-se e a cursar regularmente a educação superior, visando a 

qualificação desses jovens. 

Esta meta não é da competência do município. Ela diz respeito aos demais entes 

federados.  

 

 

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/1-educacao-infantil/dossie-localidades
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/1-educacao-infantil/dossie-localidades
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META 13: COMO É: Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de 

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

educação superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 50% 

(trinta e cinco por cento) doutores. 

META 13: COMO DEVE SER: Incentivar a formação de Mestres e Doutores.  

O grosso desta meta não da competência do município. Ela diz respeito aos demais entes 

da federados. Ainda assim sugere-se alterá-la por inteiro. 

 

META 14: Elevar gratuitamente o número de matriculas na pós-graduação stricto sensu, 

de modo a atingir a titulação anual de 30% mestres e 20% doutores.  

O grosso desta meta não da competência do município. Ela diz respeito aos demais entes 

da federados.  

NOTA TÉCNICA TRIPLA 

METAS 12, 13 e 14  

 O objetivo maior de quem analisa um plano de trabalho de longo prazo é saber se tal 

plano atingiu as metas a que se propôs a cumprir. Somado a esse tem-se também o objetivo de 

avaliar se as metas e as estratégias arroladas no plano são adequadas do ponto de vista legal e da 

sua exequibilidade. Assim sendo, o PME versão 2015, de Santa Luz - PI, no que concerne às 

metas 12, 13 e 14 e respectivas estratégias, apresenta incongruências que, a rigor, devem ser 

saneadas. Eis o que diz a meta 12: 

META 12: Elevar a taxa bruta da matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por 

cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e sete por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte 

e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por 

cento) das novas matrículas, no segmento público. 

Sabe-se perfeitamente pela legislação em vigor que o município, dada a sua competência de 

atuação, não tem como elevar taxa bruta de matrícula na educação superior, nem atingir os 

percentuais apontados na meta devido a ausência de dados que lhe permitam mensurar tais 

escores. Torna-se, pois uma meta sem a mínima condição de ser executada pelos motivos acima 

apontados. Sugerimos seja a meta 12 reformulada nos seguintes termos: 

META 12: Incentivar a população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos a matricular-se e a 

cursar regularmente a educação superior, visando a qualificação desses jovens. 

Quanto às estratégias, elas podem ser sintetizadas nas proposições a seguir devido a sua 

exequibilidade. 

-Estratégias para a meta 12: 
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12.1 Otimizar a oferta de educação, promovendo a parceria entre as instituições de ensino 

especializada e o município de Santa Luz - PI; 

12.2 Possibilitar o empréstimo de salas de aula nas escolas municipais, a fim de promover a 

educação superior em ambiente educacional formal;  

12.3 Oferecer transporte coletivo para os jovens e adultos residentes no município de Santa Luz - 

PI que desejam cursar a educação superior nas cidades vizinhas.  

 Em relação a meta 13, o PME explicita-a da seguinte forma:  

META 13: Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores 

do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75% 

(setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 50% (trinta e cinco por cento) doutores. 

 Trata-se de mais uma meta copiada sem o menor respaldo no contexto do município de 

Santa Luz - PI, pois ampliar a proporção de mestres e doutores pressupõe a existência e o 

reconhecimento público via Plano de Carreira de tais qualificações, o que não é verdade em 

Santa Luz - PI até o momento, pelo menos quanto ao reconhecimento. Uma meta mais plausível 

seria: 

META 13: Incentivar a formação de Mestres e Doutores. 

 Para dar contorno realístico à supra meta 13, seguem abaixo as estratégias. 

-Estratégias: 

13.1 Incentivar a matrícula de professores com graduação a fazer curso de pós-graduação stricto 

sensu, de forma a garantir que ao menos 3% (três por centro) do número total de professores que 

atuam na rede pública de ensino no município passem a ter a referida qualificação. 

13.2 Buscar parceria para a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu utilizando, inclusive, 

metodologias, recursos e tecnologias de educação à distância; 

13.2 Incentivar os professores efetivos da rede municipal de educação a participarem de cursos 

de pós-graduação em mestrado e doutorado, presencial ou à distância, via cursos em instituições 

de ensino público, particular ou via Plataforma Freire. 

 A meta 14 já está contida na meta 13 não sendo necessário possíveis e inviáveis 

desdobramentos. Este é o nosso parecer. 

 

XIII. REGIME DE COLABORAÇÃO 
 

META 15: Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, no prazo de 1 

(um) ano de vigência deste PME, política 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. 
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Indicador 15A 
Proporção de docentes que possuem formação superior compatível com a área de 

conhecimento em que lecionam na educação básica 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

100%  

DADO OFICIAL ⃰⃰   21,8%  
http://www.observatoriodopne.org.br/metas -pne/1-

educacao-infantil/dossie-localidades 

ESTIMATIVA LOCAL** ___%   

DADO MUNICIPAL *** ___%    

 
 

INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

No início do diagnóstico do PME, no ano de 2015 o indicador 15 A da meta 15 

apresentava um percentual de 21,8% na proporção de docentes que possuem formação superior 

compatível com a área de conhecimento em que lecionam na educação básica. No momento a 

meta é garantir, em regime de colaboração entre a União, o Estado e os Municípios, no prazo de 

um ano de vigência deste Plano, formação inicial e continuada, com vista à valorização dos 

profissionais da educação, assegurando que todos os professores da educação básica e suas 

modalidades possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na 

área de conhecimento em que atuam, bem como a oportunização, pelo poder público, de 

periódica participação em cursos de formação continuada, pois: 

  É oferecido anualmente quarenta horas a mais de curso de capacitação docente para 

todos os profissionais na rede municipal de Ensino. 

 O município fez adesão ao programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa-

PNAIC e ao FORLEITURA, coordenado pelo GRELPI [Grupo de Estudos de Língua 

Portuguesa do Piauí].  

O que se pode dizer com boa dose de certeza é que o prazo estipulado não foi 

suficiente para o cumprimento da meta. 

 

 

XIV. FORMAÇÃO CONTINUADA E PÓS-GRADUAÇÃO DE PROFESSORES  

META 16: Formar 100% (cem por cento) dos professores da educação básica em nível de 

pós-graduação lato sensu e no mínimo 30% (trinta por cento) stricto sensu, até o último 

ano de vigência deste PME, considerando as necessidades, demandas e contextualização de 

cada sistema de ensino, assim como garantir formação continuada dos demais 

trabalhadores da educação. 

 

 

  

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/1-educacao-infantil/dossie-localidades
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/1-educacao-infantil/dossie-localidades


33 
 

  

Indicador 16 A Percentual de professores da educação básica com pós -graduação lato sensu ou stricto sensu. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

100%  DADO OFICIAL ⃰⃰   9,5%  
Fonte: PNE em Movimento disponível em: 

http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.ph 

 

INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

Quando se discute a qualidade da educação básica brasileira, uma das questões que logo 

vem à tona é a formação dos professores que nela atuam. Não sem razão os planos de educação 

focam também neste assunto por entenderem que boa formação docente resulta em boa educação 

oferecida nas escolas públicas. Por motivos diversos tal pressuposição não pode ser tomada com 

tanta naturalidade e urge repensar tanto a formação quanto as condições em que é ofertada a 

educação pública no Brasil.  

Na esteira desse repensar, sugere-se nova redação à estratégia 16.4, pois se já é onerosa a 

formação daqueles que lidam diretamente com o ensino, os professores, imagina se ampliada aos 

demais profissionais da educação e sem uma previsão orçamentária segura. Portanto sugere-se a 

modificação da estratégia 16.4 quando diz que vai garantir a oferta de bolsas de estudo para 

professores que desejam estudar pós-graduação stricto sensu e demais profissionais da 

educação básica para a seguinte redação: garantir a oferta de bolsas de estudo para professores 

que desejam estudar pós-graduação stricto sensu.  

 Importante destacar que os cursos de especialização e MBA são regulamentados pela Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 que, em seu Art. 44, inciso III, determina 

que a educação superior abrangerá também a pós-graduação, ⃰⃰ “compreendendo ⃰⃰ programas ⃰⃰ de ⃰⃰

mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos 

diplomados ⃰⃰ em ⃰⃰ cursos ⃰⃰ de ⃰⃰ graduação ⃰⃰ e ⃰⃰ que ⃰⃰ atendam ⃰⃰ às ⃰⃰ exigências ⃰⃰ das ⃰⃰ instituições ⃰⃰ de ⃰⃰ ensino”. ⃰⃰

Também é regulada pelas normativas do Conselho Nacional de Educação, tais como as 

Resoluções CNE/CES nº. 1/2007 (nas determinações que não foram revogadas), nº. 7/2011, e os 

instrumentos normativos nº. 1/2014 e nº 1/2015.  

No âmbito do município é possível que a Câmara Municipal institua programa de 

capacitação profissional [...] aos servidores efetivos. Para isso, deve ser editada norma legal 

específica, impessoal e autorizadora da realização do referido curso[...]. [...] deve ser exigida a 

demonstração da pertinência da atividade desempenhada pelo servidor efetivo ao conteúdo do 

curso oferecido [...]. Há de ser observada, também, a exigência de prévio processo licitatório 

para seleção da instituição promotora do curso ofertado, nos termos do art. 37, XXI, da CR/88 



34 
 

  

[...]. Tudo isso sem ferir o dever legal do município para com o nível de educação da sua 

competência. 

Destaque-se, outrossim, que devem também ser estabelecidas condições para a 

participação dos servidores, bem como critérios para aferição dos resultados, tais como a 

avaliação do conhecimento obtido e a previsão de ressarcimento ao erário dos recursos públicos 

empregados na hipótese de o servidor abandonar o curso ou pedir exoneração, seja durante a 

realização do treinamento, seja em momento posterior ao seu término. Além disso, deve ser 

observada a exigência de prévio processo licitatório para seleção da instituição promotora do 

curso ofertado, nos termos do art. 37, XXI, da CR/88, admitindo-se, excepcionalmente, a 

contratação mediante inexigibilidade de licitação, desde que devidamente comprovada, no caso 

concreto, a ocorrência dos requisitos.  

Em face do exposto, no plano da análise abstrata, respondo a possíveis consulentes nos 

seguintes termos: É possível que a Câmara Municipal institua programa de capacitação 

profissional em que haja o custeio de curso de pós-graduação ou congênere aos servidores 

efetivos. Para isso, deve ser editada norma legal específica, impessoal e autorizadora da 

realização do referido curso, sendo cabível a regulamentação mediante resolução.  

Em respeito aos princípios norteadores da atividade da Administração Pública, deve ser 

exigida a demonstração da pertinência da atividade desempenhada pelo servidor efetivo ao 

conteúdo do curso oferecido, bem como estabelecidas condições para a participação dos 

servidores e critérios para aferição dos resultados, tais como a avaliação do conhecimento obtido 

e a previsão de ressarcimento ao erário dos recursos públicos empregados na hipótese de o 

servidor abandonar o curso ou pedir exoneração, seja durante a realização do treinamento, seja 

em momento posterior ao seu término. Há de ser observada, também, a exigência de prévio 

processo licitatório para seleção da instituição promotora do curso ofertado, nos termos do art. 

37, XXI, da CR/88, admitindo-se, excepcionalmente, a contratação mediante inexigibilidade de 

licitação, desde que devidamente comprovada, no caso concreto, a ocorrência dos requisitos. 

Ademais, é possível que a Câmara Municipal, ao regulamentar a oferta de curso de 

aperfeiçoamento aos servidores efetivos, fixe limites de valor e de número de servidores que 

poderão frequentá-lo, observando-se o montante destinado a tal despesa na lei orçamentária. É o 

parecer que submeto à consideração da comissão. 

 

 XV. VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 

META 17: Valorizar os (as) profissionais do magistério da rede pública de educação básica 

de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais que atuam em 

outros mercados de trabalho, com escolaridade equivalente até o final do quinto ano de 

vigência deste PME.  
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Indicador 17A 
Razão entre o salário médio de professores da educação básica da rede pública (não 

federal) e o salário médio de não professores com escolaridade equivalente. 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

Não há 

DADO OFICIAL ⃰⃰   ___%   

ESTIMATIVA LOCAL** ___%   

DADO MUNICIPAL *** ___%   

 

INFORMAÇÕES RELEVANTES 

A Meta 17 do PME tem como objetivo central a equiparação do rendimento médio dos 

profissionais do magistério das redes públicas de educação básica ao dos demais profissionais 

com escolaridade equivalente até quinto ano de vigência do Plano, no indicador 17 A que 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, não tem dados oficias para o 

Município de Santa Luz - PI.  

As estratégias desta meta ainda não foram executadas. Para implementação de políticas de 

valorização dos(as) profissionais do magistério, em particular o piso salarial nacional 

profissional há uma dependência da União para tanto. A meta 17 ao tratar de equiparar o 

rendimento médio dos docentes ao dos(as) demais profissionais com escolaridade equivalente, 

até o final do quinto ano de vigência deste PNE, torna-se uma meta vazia e inconsistente, pois 

não temos dados sobre equiparação de salários entre diferentes categorias a serem analisados.  

A equiparação salarial depende de vários fatores relacionados aos professores, como o 

cumprimento do piso salarial que prevê um vencimento mínimo inicial para a carreira docente, 

com reajuste anual. Depende ainda de elementos relacionados às condições macroeconômicas do 

país (taxa de desemprego, taxa de câmbio e a produtividade da economia), que afetam os salários 

dos trabalhadores, principalmente da iniciativa privada. 

XVI. PLANO DE CARREIRA DOCENTE 

META 18: Assegurar, no prazo de 1 (um) ano, a execução de Planos de Carreira para os 

(as) profissionais da educação básica (da rede municipal) e, tomar como referência o piso 

salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 

da Constituição Federal.  

Indicador 18A 
Existência do Plano de Carreira e Remuneração como referência na Lei 11.738/2008 

(Piso Nacional do Magistério) equivalente. 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 

DADO OFICIAL ⃰⃰   ____%  

ESTIMATIVA LOCAL** ____%  

DADO MUNICIPAL *** ____%  
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INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

Ao longo do período de consolidação democrática no Brasil do pós-regime militar, tem-

se visto uma luta legítima da sociedade brasileira por direitos até então renegados pelo Estado 

brasileiro. Não sem razão a própria Constituição de 1988, em seu artigo 1º salienta que o Brasil 

“constitui-se ⃰⃰ em ⃰⃰ Estado ⃰⃰ Democrático ⃰⃰ de ⃰⃰ Direito”; ⃰⃰ no ⃰⃰ inciso ⃰⃰ III ⃰⃰ do ⃰⃰ mesmo ⃰⃰ artigo ⃰⃰ declara ⃰⃰ que ⃰⃰ um ⃰⃰

dos ⃰⃰ fundamentos ⃰⃰ da ⃰⃰ República ⃰⃰ é ⃰⃰ “a ⃰⃰ dignidade ⃰⃰ da ⃰⃰ pessoa ⃰⃰ humana”. ⃰⃰ Assim ⃰⃰ sendo, ⃰⃰ institui-se dois 

importantes fundamentos pátrios: a democracia e o direito que, no contexto do PME 2015, ganha 

destaque na meta nº 18, a qual pretende assegurar plano de carreira aos profissionais da educação 

básica.  

 Parece adequado destacar que, a partir de análise mais atenta, faz-se necessário substituir 

a ⃰⃰ palavra ⃰⃰ “sistema”, ⃰⃰ evidenciada ⃰⃰ na ⃰⃰ meta, ⃰⃰ pela ⃰⃰ palavra ⃰⃰ “rede”, ⃰⃰ uma ⃰⃰ vez ⃰⃰ que ⃰⃰ o ⃰⃰município ⃰⃰de ⃰⃰Santa ⃰⃰

Luz - PI não possui sistema de educação próprio, pertencendo ele ao sistema estadual. Feita esta 

adequação, convém atentar à estratégia 18.2 para proceder com a adequação a si exigida no que 

tange à incumbência do ente municipal, saber: Implantar, na rede pública de educação básica e 

superior. Como se sabe, a competência do município em matéria educacional está devidamente 

explicitada no Art. 11. da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional quando diz no seu 

inciso V que: 

Os Municípios incumbir-se-ão de: oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, 

e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente 

quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com 

recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e 

desenvolvimento do ensino. (LBD 9394/96).  

Como está na letra da Lei, o município só poderá atuar em outro nível de ensino quando 

tiver atendida a área de sua competência e ainda assim com recursos sobressalentes, o que não 

ocorre no município de Santa Luz - PI, ⃰⃰ sendo, ⃰⃰ portanto, ⃰⃰ recomendada ⃰⃰ a ⃰⃰ supressão ⃰⃰ do ⃰⃰ termo ⃰⃰ ‘e ⃰⃰

superior’ ⃰⃰ na ⃰⃰ referida ⃰⃰ estratégia. ⃰⃰ Já ⃰⃰ a ⃰⃰ estratégia ⃰⃰ 18.3 ⃰⃰ aponta ⃰⃰ que ⃰⃰ o ⃰⃰ ente ⃰⃰ municipal ⃰⃰ irá ⃰⃰ prever ⃰⃰ e ⃰⃰

garantir, nos planos de Carreira dos profissionais da educação do Município, licenças 

remuneradas e incentivos para qualificação profissional, inclusive em nível de pós-graduação 

stricto sensu. Ora, sabe-se perfeitamente as carências humanas na educação básica brasileira e o 

quanto ações mitigadoras de tais problemas são importantes, todavia prever e garantir em plano 

de ⃰⃰ carreira ⃰⃰ licenças ⃰⃰ remuneradas ⃰⃰ e ⃰⃰ incentivos ⃰⃰ aos ⃰⃰ “profissionais ⃰⃰ da ⃰⃰ educação ⃰⃰ do ⃰⃰ Município” ⃰⃰ é ⃰⃰

desconhecer tanto a abrangência desta expressão linguística quanto a realidade local. Seria mais 

crível afirmar que irá prever e garantir tal benesse aos professores efetivos para qualificação 
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profissional em nível de pós-graduação stricto sensu, já que estes estão diretamente atuando na 

ponta da educação: a sala de aula.  

O que se disse acima para a meta 18 se aplica à estratégia 18.8 no que concerne a 

substituição ⃰⃰ da ⃰⃰ palavra ⃰⃰ “sistema” ⃰⃰ pela ⃰⃰ expressão ⃰⃰ “da ⃰⃰ rede ⃰⃰ municipal”, ⃰⃰ ficando ⃰⃰ a ⃰⃰ redação ⃰⃰ como ⃰⃰ se ⃰⃰

indica abaixo: 

18.8 Estimular a existência de comissões permanentes de profissionais da educação da rede 

municipal de ensino, estimular sua efetiva participação junto aos órgãos competentes na 

elaboração, reestruturação e implementação dos Planos de Carreira. 

  As correções de inadequações serão um passo corajoso rumo àquilo que é 

exequível em matéria de gestão pública. É o que aqui recomendamos.  

  

 

XVII. META SOBRE A GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 

META 19: Assegurar, no prazo de 01 (um) ano, condições para a efetivação da gestão 

democrática da educação associada à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito 

das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União, Estado e Município. 

 Indicador 19A Efetivação da Gestão Democrática  

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 

DADO OFICIAL ⃰⃰     

ESTIMATIVA LOCAL**   

DADO MUNICIPAL ***   

 

INFORMAÇÕES RELEVANTES 

A gestão democrática da Educação está amparada na legislação educacional. O art. 206 

da Constituição Federal, reiterado no art. 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei Nº 9.394/96), ⃰⃰ menciona ⃰⃰ a ⃰⃰ “gestão ⃰⃰ democrática ⃰⃰ do ⃰⃰ ensino ⃰⃰ público, ⃰⃰ na ⃰⃰ forma ⃰⃰ desta ⃰⃰ Lei ⃰⃰ e ⃰⃰ da 

legislação dos sistemas de ensino" (inciso VIII do art.3° da LDB). O art. 14 da LDB trata 

especificamente ⃰⃰ da ⃰⃰ questão, ⃰⃰ determinando ⃰⃰ que ⃰⃰ “os ⃰⃰ sistemas ⃰⃰ de ⃰⃰ ensino ⃰⃰ definirão ⃰⃰ as ⃰⃰ normas ⃰⃰ da ⃰⃰

gestão democrática do ensino público na Educação Básica de acordo com as suas peculiaridades, 

conforme os seguintes princípios: I – participação dos profissionais da Educação na elaboração 

do projeto pedagógico da escola; II – participação das comunidades escolar e local em conselhos 

escolares ⃰⃰ ou ⃰⃰ equivalentes”. ⃰⃰ O ⃰⃰ art. ⃰⃰ 17 ⃰⃰ da ⃰⃰ LDB prevê a autonomia da escola para promover uma 

gestão ⃰⃰ participativa: ⃰⃰ “os ⃰⃰ sistemas ⃰⃰ de ⃰⃰ ensino ⃰⃰ assegurarão ⃰⃰ às ⃰⃰ unidades ⃰⃰ escolares ⃰⃰ públicas ⃰⃰ de ⃰⃰

Educação Básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa 

e de gestão financeira, observadas ⃰⃰ as ⃰⃰normas ⃰⃰ gerais ⃰⃰ de ⃰⃰direito ⃰⃰ financeiro ⃰⃰ público”.  
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Em se tratando de gestão democrática, sabe-se pela observância do Brasil real que na 

prática ela está longe de ser uma realidade. Existem dois fatores, entre muitos outros que 

impedem a gestão democrática; a indicação política, o que transforma o indicado em capacho 

daquele que o indicou em detrimento da qualidade do trabalho que deveria desenvolver; a falta 

de transparência no uso dos recursos escolares, em que diretores podem utilizar a verba da 

escola de forma pouco republicana. Ainda tem a falta da cultura de participação da comunidade a 

contribuir para tal prática, urgindo uma mudança cultural, fiscalizações de verdade dos sistemas 

escolares, a fim de que a gestão democrática não seja apenas uma fantasia.  

Em relação à meta 19, não há um indicador que permita acompanhar o cumprimento 

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

Embora a gestão democrática da Educação esteja amparada na legislação educacional, sua 

efetivação em cada uma das redes públicas de ensino é ainda um imenso desafio ao País. Nesse 

caso, por meio de indicadores auxiliares, é possível acompanhar, por exemplo, o número de 

municípios onde estão constituídos conselhos municipais de Educação ou conselhos de 

administração das verbas da Educação. Por meio das informações coletadas via questionários da 

Prova Brasil, é possível mensurar a existência dos conselhos escolares. Os dados também 

informam a quantidade de reuniões realizadas, a composição dos conselhos e as formas de 

elaboração dos projetos político-pedagógicos das escolas. Porém, a legislação é pouco 

regulamentar em relação ao funcionamento desses colegiados.  

Em relação a meta 19 do PME há que destacarmos aqui a impertinência da estratégia 

19.1, cujo corpus não se mostra adequada, em sua formulação, às necessidades locais, devendo, 

por isso, ser reformulada tal como se apresenta a seguir: 

19.1 Trabalhar em prol de uma gestão democrática da educação escolar, com foco no mérito, na 

qualificação profissional visando o sucesso da instituição escolar.  

Chamamos também a atenção para a estratégia 19.6 da referida meta, segundo a qual o 

poder ⃰⃰ público ⃰⃰ deve ⃰⃰ assegurar ⃰⃰ “espaço ⃰⃰ adequado ⃰⃰ e ⃰⃰ condições ⃰⃰ de ⃰⃰ funcionamento ⃰⃰ para ⃰⃰ entidades ⃰⃰

representativas”. ⃰⃰ Ora, ⃰⃰ fica ⃰⃰ evidente ⃰⃰ que ⃰⃰ essas ⃰⃰ “entidades ⃰⃰ representativas” ⃰⃰ não ⃰⃰ dizem ⃰⃰ respeito ⃰⃰

àquilo que a escola mais deve prestigiar em matéria de participação democrática: o Conselho 

Escolar. Por assim ser, sugere-se a supressão da parte acima destacada para que a estratégia 

figure da maneira abaixo indicada: 

19.6 Respeitar a livre organização dos trabalhadores em educação, fortalecendo a sua articulação 

orgânica com as instâncias da comunicação educacional, em especial com os espaços de 

deliberação colegiada de gestão escolar e acadêmica, por meio das expectativas representações. 

 É o que aqui se propõe para esta meta 19 do PME. 
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XIX. META SOBRE O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 

 

META 20: Ampliar do investimento público em educação pública de forma a atingir, no 

mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto – PIB do Município, 

até o 5º ano de vigência desta Lei e o mínimo o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB, 

ao final do decênio, garantindo o aumento dos percentuais vinculados à manutenção e 

desenvolvimento do ensino, de forma a atingir, no mínimo o patamar de 30% (trinta por 

cento) no 5º (quinto) ano de vigência deste PME e no mínimo, o equivalente a 35% (trinta 

de cinco por cento) ao final do decênio. 

 

INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 

A meta nº 20 do Plano Municipal de Educação 2015, de Santa Luz - PI, se mostra frágil 

em toda a sua extensão. Para comprovar isso basta atentar ao fato de que o PIB municipal foi de 

30.347.000, ano-base 2013 [dados do IBGE], e coloca a questão do financiamento da educação 

no centro do debate no ⃰⃰ final ⃰⃰ do ⃰⃰ texto ⃰⃰ do ⃰⃰ PNE: ⃰⃰ “Meta ⃰⃰ 20: ⃰⃰ ampliar ⃰⃰ o ⃰⃰ investimento ⃰⃰ público ⃰⃰ em ⃰⃰

educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto 

Interno Bruto - PIB do país no 5º (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente 

a ⃰⃰10% ⃰⃰(dez ⃰⃰por ⃰⃰cento) ⃰⃰ do ⃰⃰PIB ⃰⃰ao ⃰⃰final ⃰⃰ do ⃰⃰decênio”.  

Seguindo a lógica do PNE, o PME também fala da ampliação do investimento em 

educação, invocando os mesmos percentuais apontados no PNE. Ocorre que no âmbito 

municipal, olhando mais atentamente para o PIB local [vide acima], dificilmente se pode falar 

em aumento do investimento, o que por si só já é uma frustração. Segundo dados oficiais, a 

renda per capta local em 2013 era de 5.355,91, bem abaixo dos 26.441,76 nacionalmente. É 

importante destacar que mesmo a renda per capta nacional está bem abaixo da renda per capta 

dos países desenvolvidos.  

A Constituição de 1988 determina pisos de gastos com a educação para o Executivo 

federal, estadual e municipal. A União precisa alocar 18% de sua receita líquida para essa área, 

enquanto estados e municípios devem destinar 25% da receita líquida e transferências 

constitucionais, logo, apontar que esse investimento seja de no mínimo 35% até 2025 além de 

inconstitucional, não encontra amparo na sustentabilidade financeira do país, o qual sofre com a 

retração econômica desde 2012. 

Outra previsão de recursos para a educação é a contribuição salário-educação, cobrada de 

empresas em geral e entidades públicas e privadas vinculadas ao Regime Geral da Previdência. 

Esses recursos são investidos em projetos e ações voltadas para o financiamento da educação 

básica. Um terço dos valores fica com a União, enquanto os dois terços restantes são distribuídos 

proporcionalmente entre municípios e estados.  Em 2011, a educação teve investimento igual a 
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5,2% do PIB e 6,6% em 2016, o que é igual à média dos membros da OCDE - Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - composta em geral por países 

desenvolvidos.  

Falar em aumento de investimento é logicamente bom e agradável aos ouvidos de quem 

ouve tal promessa, mas se olharmos com os olhos da racionalidade veremos que tal discurso 

geralmente se converte em frustração para aqueles que esperavam o cumprimento ipsis litera do 

percentual apontado na meta. Chegar a 7% do PIB em 2020 se mostra possível no plano 

nacional, mas é dúvida no âmbito municipal. Atingir 10% em 2025 vai requerer uma mudança de 

rumo na economia do país, além de muita pressão popular e gestão qualificada do dinheiro 

público tanto na esfera nacional quanto na municipal. E ainda assim não é garantia o 

cumprimento desta meta. 

Considerando os dados disponíveis, um indicador revela que o país, o estado e o 

município ainda deixam muito a desejar no investimento da educação: em termos de gastos por 

aluno, o Brasil ainda está muito atrás. Segundo relatório 2016 da OCDE, gastamos 

anualmente US$ 4.318,00 por estudante (desde o ensino fundamental até o superior). A média da 

OCDE é de US$ 9.317,00. Ou seja, apesar dos recentes incrementos, ainda há espaço para 

maiores aportes para a educação brasileira, se tomarmos por base países desenvolvidos, que 

gastam proporcionalmente muito mais dinheiro em seus estudantes.  

 O que aqui se sugere é a adoção de metas mais exequíveis, embora não precisem ser 

tímidas a ponto de não instigar mudanças no paradigma vigente. E já que se fala de 

exequibilidade, é preciso uma correção na estratégia 20.2, pois a mesma diz que o município vai 

“propor e aprovar mudanças na Lei Orgânica Municipal em articulação com o Estado com vista 

a garantir a ampliação dos percentuais vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino, 

para 35%, até o penúltimo ⃰⃰ ano ⃰⃰de ⃰⃰vigência ⃰⃰ deste ⃰⃰PME”. ⃰⃰  

Considerando a necessidade de alinhamento ao texto constitucional e às normas 

infralegais, deve ser suprimida ⃰⃰ da ⃰⃰ estratégia ⃰⃰ em ⃰⃰ pauta ⃰⃰ a ⃰⃰ expressão ⃰⃰ “em ⃰⃰ articulação ⃰⃰ com ⃰⃰ o ⃰⃰

Estado”, ⃰⃰ uma ⃰⃰ vez ⃰⃰ que ⃰⃰ em ⃰⃰ matéria ⃰⃰ de ⃰⃰ Lei ⃰⃰ Orgânica ⃰⃰ Municipal ⃰⃰ o ⃰⃰ Estado ⃰⃰ não ⃰⃰ pode ⃰⃰ interferir, ⃰⃰ sob ⃰⃰

pena de infringir o princípio da autonomia dos entes federados. Outro item a ser modificado é o 

percentual ⃰⃰ “35%”, ⃰⃰ que ⃰⃰ não ⃰⃰ encontra ⃰⃰ guarida ⃰⃰ no ⃰⃰ texto ⃰⃰ constitucional, ⃰⃰ nem ⃰⃰ nas ⃰⃰ condições ⃰⃰

financeiras do município. Este é o parecer.  
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CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

O município de Santa Luz - PI elaborou o Plano Municipal de Educação com suas 

equipes responsáveis, desenvolvendo metas e estratégias, alinhadas ao Plano Nacional de 

Educação e ao Plano Estadual de Educação, considerando a realidade cultural e local do 

município, a fim de retratar a situação da educação do município com relação aos níveis e 

modalidades de ensino, aos profissionais de educação, a gestão democrática e ao financiamento 

da educação. 

Elaborado no ano de 2015, completa seu ciclo de dois anos, fazendo-se necessário seu 

monitoramento. Monitoramento este realizado com muito estudo, cautela e dedicação, para que 

este plano que completa dois anos possa ser avaliado em suas metas e estratégias.  

Através deste processo de monitoramento, observou-se que muitas metas foram 

alcançadas juntamente com suas estratégias, através de ações que trouxeram a cada dia mais 

melhorias para a educação do município em sua totalidade. Avaliou-se também que outras metas 

com suas estratégias ainda não foram alcançadas, estas precisam de mais tempo, investimentos, 

parcerias, novas ações, novos enfoques, para que até o final de vigência deste Plano Municipal 

de Educação, possam também estarem realizadas, sempre em consonância com o PNE e o PEE. 

O monitoramento anual do Plano Municipal de Educação, é uma tarefa intensa, pois 

avaliar um documento de tão grande importância, nos faz pensar nos objetivos propostos por este 

plano, bem como nas ações realizadas em prol da política de educação do nosso município. 

O PME do município de Santa Luz demonstra transparência para ser acompanhado, 

controlado e executado, por ser um documento que torna a educação para todo município uma 

prioridade. 

Segue abaixo um resumo das metas atingidas e não atingidas pelo município até o ano de 

2017. 
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QUADRO-SÍNTESE DAS METAS 

METAS ATINGIDAS PARCIALMENTE 

ATINGIDAS 

NÃO ATINGIDAS 

Meta 1  X  

Meta 2  X  

Meta 3   X 

Meta 4  X  

Meta 5   X 

Meta 6   X 

Meta 7 À espera da  Divulgação do IDEB Pelo INEP 

Meta 8 Não há dados disponíveis    

Meta 9   X 

Meta 10   X 

Meta 11  X  

Meta 15   X 

Meta 16   X 

Meta 17   X 

Meta 18   X 

Meta 19   X 

Meta 20   X 

 

 

QUADRO-SÍNTESE DAS METAS 

METAS POSICIONAMENTO NOSSO 

Meta 12 Esta meta não é de competência do município. Reformular. 

Meta 13 Esta meta não é de competência do município. Reformular. 

Meta 14 Esta meta não é de competência do município. Reformular. 
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ANEXO I 

 

Na etapa de monitoramento, 2016/2017 do PME, a equipe técnica utilizou algumas base de 

dados, analisando a parcela da população, as etapas e modalidades educacionais, as fórmulas de 

cálculo, a origem dos dados, a interpretação dos resultados e as limitações do indicador. Esses 

aspectos garantem a transparência e a replicabilidade dos cálculos, atribuindo confiabilidade às 

informações e contribuindo com o controle democrático a ser feito pelas instâncias municipais de 

avaliação do plano. 

Para monitoramento das metas, estratégias e indicadores foram usados dados de tabelas e de 

sites: 

 Para o cálculo do percentual de atendimento escolar 4 e 5 anos os dados foram retirados 

da tabela da população de estimativa 2016, a partir do crescimento da população segundo 

IBGE e dados da tabela de sinopse estatística da educação básica 2010, 2014 -, 2016.  

 Para o cálculo do percentual de atendimento escolar 0 e 3 anos os dados foram retirados 

da tabela da população de estimativa 2016, a partir do crescimento da população segundo 

IBGE e dados da tabela de sinopse estatística da educação básica 2010, 2014 -, 2016.  

 Para o cálculo do percentual de pessoas de 6 a 14 anos que frequentam ou que já 

concluíram o ensino fundamental (taxa de escolarização líquida ajustada) os dados foram 

retirados da tabela da população de estimativa 2016, a partir do crescimento da população 

segundo IBGE e dados da tabela de sinopse estatística da educação básica 2010, 2014 -, 

2016.  

 Para o cálculo do percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o ensino fundamental 

concluído os dados foram retirados da tabela da população de estimativa 2016, a partir do 

crescimento da população segundo IBGE e dados da tabela de sinopse estatística da 

educação básica 2010, 2014 -, 2016.  

 Para o cálculo do percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola ou já 

concluiu a educação básica os dados foram retirados da tabela da população de estimativa 

2016, a partir do crescimento da população segundo IBGE e dados da tabela de sinopse 

estatística da educação básica 2010, 2014 -, 2016.  

 Para o cálculo do percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta o ensino médio 

ou possui educação básica completa os dados foram retirados da tabela da população de 

estimativa 2016, a partir do crescimento da população segundo IBGE e dados da tabela 

de sinopse estatística da educação básica 2010, 2014 -, 2016.  
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 Para os demais indicadores foram retirados os dados oficiais do PNE em movimento 

disponível em: http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php, bem como foi retirado dados 

do Observatório do PNE, disponível em: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-

pne/1-educacao-infantil/dossie-localidades. Pesquisas nas Unidades Escolares, Leis e 

decretos Municipais 

 Relatório do 1º Ciclo de monitoramento das metas do PNE – Apresenta relatório – 

conforme art. 5º, §2º, da Lei no 13.005, de 2014 

http://download.inep.gov.br/outras_acoes/estudos_pne/2016/relatorio_pne_2014_a_2016.

pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/1-educacao-infantil/dossie-localidades
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/1-educacao-infantil/dossie-localidades


45 
 

  

 

SÍNTESE DAS NOTAS TÉCNICAS 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

SANTA LUZ – PI 

NOTAS TÉCNICAS 

NÚMERO: 001 a 020 de 2017 

ASSUNTO: Avaliação do PME DE Santa Luz - PI 

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:  Técnicos da Secretaria Municipal de Educação: 

José de Arimateas de Sousa Nunes e João Cleyton de Araújo Castro. 

HISTÓRICO: o Projeto de Lei Nº 173/15, de 22 de maio de 2015, dispõe sobre o PLANO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO do município de Santa Luz - PI, aprovando-o com vigência por 

10 anos, a contar da publicação desta Lei. 

ANÁLISE TÉCNICA: de acordo com o Artigo 8º da lei 13.005/2014, que institui o PNE, todos 

os estados e municípios devem elaborar ou adequar seus respectivos planos de educação. Esta 

determinação estabelece que o PME defina suas metas e estratégias sempre em alinhamento com 

o Plano Nacional de Educação – PNE e o Plano Estadual de Educação – PEE.  

CONCLUSÃO: recomenda-se que em função da duplicidade da meta 20 do PME, elimine-se a 

meta 16, por esta ter o mesmo conteúdo da meta 20, e então incorporar no PME a meta 16 do 

PNE, por meio de mecanismo legal a ser definido, encaminhado e aprovado, com adequação 

para o plano municipal. Sugere-se também a reformulação das metas 12, 13 e 14, uma vez que, 

da forma como estão, não são de competência do município. 

 

   Santa Luz - PI, 15 de dezembro de 2017. 

 

 

 

ASSINATURA DOS TÉCNICOS DA SEMEC: 

 

 

 
João Cleyton de Araújo Castro 

 

 


