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JUSTIFICATIVA

Atualmente, considera-se a educação um dos setores mais importantes para o 
desenvolvimento de uma nação. É através da produção de conhecimentos que um país 
cresce, aumentando sua renda e a qualidade de vida das pessoas.  No Brasil, a Educação 
é reconhecida atualmente como um importante instrumento de inclusão social,  
essencial  para  a  redução  das  desigualdades  e  acesso aos  demais  direitos  sociais,  
bem  como  pilar  de  sustentação  do  processo  de desenvolvimento social e econômico 
empreendido pelo país nos últimos anos.

Dessa forma as políticas públicas para garantia de uma educação de qualidade 
para todos com caráter inclusivo e para redução da desigualdade social só sortirão efeito 
se forem articuladas a outras políticas públicas no campo da saúde, habitação, social,
emprego, dentre outros, porque essas políticas dependem umas das outras, pelo estreito
relacionamento que mantêm entre si.

Embora o Brasil tenha avançado no campo educacional nas últimas décadas, 
ainda há muito para ser feito. A universalização da Educação Básica, alfabetização de 
todas as crianças na idade certa, erradicação do analfabetismo e a ampliação do acesso 
ao Ensino Superior, com a garantia de qualidade para todos, é um desafio de imensas 
proporções dadas à trajetória histórica da educação no país, marcada pela lógica
patrimonialista, descontinuidade e fragilidade de políticas públicas, inexistência de
planejamento e investimentos significativos, redundando em exclusão e fracasso
escolar.  Não obstante, esforços em nível das três esferas governamentais já revelam
importantes avanços: os indicadores mais recentes confirmam a ampliação e o alcance
de melhores resultados em diversos níveis e dimensões da educação, demonstrando um 
maior empenho e compromisso de Governos e da sociedade com a educação.

Com a promulgação do Plano Nacional de Educação – PNE, Lei 13.005/2014,
cabe aos estados e municípios, de acordo com a Emenda Constitucional 59/2009, 
elaborarem seus planos de educação, alinhados ao PNE, resguardando o diagnóstico e 
especificidades locais.

A Secretaria Municipal de Educação de Prata do Piauí em conjunto com o
Fórum Municipal de Educação, fundamentados nas suas responsabilidades como órgãos 
gestores do Sistema Municipal de Ensino, assumiram a tarefa de elaborar um texto base
para a análise da comunidade educacional do município, cujo conteúdo foi debatido 
com representantes da Secretaria Estadual de Educação e da Secretaria Municipal de 
Educação, as comunidades escolares, pais e responsáveis dos alunos, conselhos 
escolares, além de representantes de entidades e instituições.

O texto-base do Plano Municipal de Educação– PME ora apresentado se 
referenciam na legislação vigente, bem como no alinhamento com as diretrizes
expressas no Plano Nacional de Educação, atualizando localmente metas e estratégias
de acordo com o território municipal da cidade de Prata do Piauí. Trazem os referenciais 
teórico-conceituais do campo educacional, a descrição analítica do perfil do município, 
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o diagnóstico da educação e, por fim, as metas e estratégias para a educação municipal
no próximo decênio.

Como Plano articulado ao PNE, pautou-se pelos seguintes princípios:

I. Erradicação do analfabetismo.
II. Universalização do atendimento escolar.
III. Superação das desigualdades educacionais.
IV. Melhoria da qualidade do ensino.
V. Formação para o trabalho e para a cidadania.
VI. Promoção do princípio da gestão democrática da educação.
VII. Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país.
VIII.  Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação em 
proporção ao produto interno bruto, que assegure atendimento às necessidades de 
expansão com padrão de qualidade e equidade.
IX. Valorização dos profissionais da educação.
X.  Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos e à sustentabilidade 
socioambiental.

O Plano Municipal de Educação que resultou das discussões com a sociedade 
deve ser um plano de Estado, para além dos governos, pois projeta suas metas para um 
período de 10 anos.  Destina-se, prioritariamente, aos poderes públicos municipal, 
estadual e as instituições mantenedoras, mas deve ser resultado dos debates 
democráticos produzidos na sociedade, traduzindo na sua historicidade seus pactos e 
perspectivas; conforme disposição legal está articulada ao Plano Nacional, ao Plano 
Estadual e em conformidade com os princípios emanados dos Congressos Municipais 
de Educação; portanto, não é um Plano somente da Secretaria Municipal de Educação, 
da Rede Municipal de Ensino, e/ou do Sistema Municipal, pois a sua abrangência, 
objetivos e metas são as da educação para o território municipal.

O primeiro movimento para a elaboração do PME foi à criação da Comissão 
Coordenadora, através da Portaria nº 008/2015, para coordenar o processo de discussão
e elaboração participativa do Plano Municipal de Educação– PME, da qual participam 
representantes da Secretaria Municipal de Educação e do Fórum Municipal de 
Educação.

A Comissão Coordenadora, por sua vez, convocou outros componentes para 
organizar e elaborar o plano os quais trabalharam a partir dos seguintes eixos:

Eixo I– Eixo I - DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA
Educação Infantil
Ensino Fundamental 
Ensino Médio
Educação Especial/Inclusiva

Eixo II– QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA
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Alfabetização até oito anos de idade
Educação Integral
Fluxo e Qualidade

Eixo III– COMBATE À DESIGUALDADE
Escolaridade
Alfabetização 15 anos ou mais
Educação de Jovens e Adultos
Educação profissional

Eixo IV– ACESSO AO ENSINO SUPERIOR
Educação Superior

Eixo V– FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES
Formação de Professores
Professores - Remuneração e Carreira

Eixo VI– GESTÃO E FINANCIAMENTO
Gestão Democrática 
Financiamento

O resultado deste trabalho é um documento que traz a caracterização do 
município, histórico, análise situacional, metas e estratégias para proporcionar a 
contextualização das metas e favorecer os debates, com elementos da realidade do 
município.

A prática de planejamentos educacionais de longo prazo é um fenômeno inédito
em nosso país, que é marcado pela fragmentação e desarticulação das políticas 
educacionais.  Portanto, envolver e comprometer toda a sociedade municipal com metas 
e estratégias projetadas para uma década é um grande desafio em um contexto de 
mudanças paradigmáticas no campo educacional, quando o direito à educação com 
qualidade social para todos é afirmado nas concepções e legislações condensadas na 
sociedade.

Nesse sentido, apresentamos a LEI Nº 290/2015 que foi discutida com toda a
comunidade de Prata do Piauí com a expectativa de que iniciemos uma nova década de 
acontecimentos positivos na área educacional do município, contando com a
participação coletiva também no acompanhamento e viabilização das metas e
estratégias, alcançando, assim, avanços para a educação municipal.

Esta LEI está composta todo o Plano Municipal de Educação 2015-2025 e em 
especial o DOCUMENTO BASE onde possui o diagnóstico do município que foram 
discutidas as melhores Metas e Estrategias para o desenvolvimento da Educação 
Municipal.
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LEI Nº 290/2015                                                Prata do Piauí, 22 de Junho de 2015.

Aprova o Plano Municipal de Educação de 
Prata do Piauí – PI e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Prata do Piauí, Estado do Piauí, Srº Antonio Gomes de Sousa, 
faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte lei.

Art. 1º É aprovado o Plano Municipal de Educação - PME, em conformidade com os 

Planos Nacional e Estadual, com vigência por 10 (dez) anos, a contar da publicação 

desta Lei, na forma do Anexo, com vistas ao cumprimento do disposto no art. 214 da 

Constituição Federal.

Art. 2º São diretrizes do PME:

I - erradicação do analfabetismo;

II - universalização do atendimento escolar;

III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e 

na erradicação de todas as formas de discriminação;

IV - melhoria da qualidade da educação;

V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos 

em que se fundamenta a sociedade;

VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;

VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do Município;

VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 

proporção do Produto Interno Bruto – PIB Municipal, que assegure atendimento às 

necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade;

IX - valorização dos (as) profissionais da educação;

X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à 

sustentabilidade socioambiental.

Art. 3º As metas previstas no Anexo desta Lei serão cumpridas no prazo de vigência 

deste PME, desde que não haja prazo inferior definido para metas e estratégias 

específicas.

Art. 4º As metas previstas no Anexo desta Lei deverão ter como referência a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, o censo demográfico e os 
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censos nacionais da educação básica e superior mais atualizados, disponíveis na data da 

publicação desta Lei.

Parágrafo único. O poder público buscará ampliar o escopo das pesquisas com fins 

estatísticos de forma a incluir informação detalhada sobre o perfil das populações de 4 

(quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência.

Art. 5º A execução do PME e o cumprimento de suas metas serão objeto de 

monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, realizados pelas seguintes 

instâncias cada um com 1 (um) titular e seus respectivos suplentes, totalizando 9 (nove) 

representações:

I – Gestores Escolares;

II – Trabalhadores em Educação;

III - Professores;

IV – Pais de alunos;

V – Estudantes;

VI – Movimento Social;

VII – Parlamentares;

VIII – Órgão de fiscalização e controle

XIX – Movimento sindical.

§ 1º Compete, ainda, às instâncias referidas no caput:

I - divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sítios 

institucionais da internet;

II - analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e 

o cumprimento das metas;

III - analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação.

§ 2º A cada 2 (dois) anos, ao longo do período de vigência deste PME, a Secretaria 

Municipal de Educação publicará estudo oficiais, especialmente realizados pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, para 

aferir a evolução no cumprimento das metas estabelecidas no Anexo desta Lei, com 

informações locais consolidadas, tendo como referência os estudos e as pesquisas de 

que trata o art. 4º, sem prejuízo de outras fontes e informações relevantes.
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§ 3º A meta progressiva do investimento público em educação será avaliada no quarto 

ano de vigência do PME e poderá ser ampliada por meio de lei para atender às 

necessidades financeiras do cumprimento das demais metas.

§ 4º O investimento público em educação a que se referem o inciso VI do art. 214 da 

Constituição Federal e a meta 20 do Anexo desta Lei engloba os recursos aplicados na 

forma do art. 212 da Constituição Federal e do art. 60 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias.

§ 5º Será destinada à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos 

recursos vinculados nos termos do art. 212 da Constituição Federal, além de outros 

recursos previstos em lei, a parcela da participação no resultado ou da compensação 

financeira pela exploração de petróleo e de gás natural, na forma de lei específica, com 

a finalidade de assegurar o cumprimento da meta prevista no inciso VI do art. 214 da 

Constituição Federal.

Art. 6º A União promoverá a realização de pelo menos 2 (duas) conferências municipais 

de educação até o final do decênio, articuladas e coordenadas pelo Fórum Municipal de 

Educação, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação.

§ 1º O Fórum Municipal de Educação, além da atribuição referida no caput:

I - acompanhará a execução do PME e o cumprimento de suas metas;

II - promoverá a articulação das Conferências Municipais de Educação.

§ 2º As conferências municipais de educação realizar-se-ão com intervalo de até 4 

(quatro) anos entre elas, com o objetivo de avaliar a execução deste PME e subsidiar a 

elaboração do Plano Municipal de Educação para o decênio subsequente.

Art. 7º O Município atuará em regime de colaboração com a União e o Estado do Piauí, 

visando ao alcance das metas e à implementação das estratégias objeto deste Plano.

§ 1º Caberá ao gestor municipal a adoção das medidas governamentais necessárias ao 

alcance das metas previstas neste PME.

§ 2º As estratégias definidas no Anexo desta Lei não elidem a adoção de medidas 

adicionais em âmbito local ou de instrumentos jurídicos que formalizem a cooperação 

entre os entes federados, podendo ser complementadas por mecanismos nacionais e 

locais de coordenação e colaboração recíproca.
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§ 3º O sistema de ensino municipal criará mecanismos para o acompanhamento local da 

consecução das metas deste PME e dos planos previstos no art. 8º.

§ 4º Haverá regime de colaboração específico para a implementação de modalidades de 

educação escolar que necessitem considerar territórios étnico-educacionais e a 

utilização de estratégias que levem em conta as identidades e especificidades 

socioculturais e linguísticas de cada comunidade envolvida, assegurada a consulta 

prévia e informada a essa comunidade.

§ 5º Será criada uma instância permanente de negociação e cooperação do Município 

com a União, o Estado do Piauí, e demais Municípios do Estado.

§ 6º O fortalecimento do regime de colaboração entre o Município e o Estado do Piauí 

incluirá a instituição de instâncias permanentes de negociação, cooperação e pactuação.

§ 7º O fortalecimento do regime de colaboração dar-se-á, inclusive, mediante a adoção 

de arranjos de desenvolvimento da educação.

Art. 8º Ficam garantidas como estratégias obrigatórias do PME as que:

I - assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais, 

particularmente as culturais;

II - considerem as necessidades específicas das populações do campo e das 

comunidades indígenas e quilombolas, asseguradas a equidade educacional e a 

diversidade cultural;

III - garantam o atendimento das necessidades específicas na educação especial, 

assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades;

IV - promovam a articulação Inter federativa na implementação das políticas 

educacionais.

Art. 9º O Município deverá aprovar lei específica para a criação e implantação de seu 

sistema de ensino, disciplinando a gestão democrática da educação pública nos 

respectivos âmbitos de atuação, no prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta 

Lei, adequando, quando for o caso, a legislação local já adotada com essa finalidade.

Art. 10. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais do 

Município serão formulados de maneira a assegurar a consignação de dotações 

orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias deste PME e com os 

respectivos planos de educação, a fim de viabilizar sua plena execução.
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Art. 11. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, coordenado pela União, 

em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, constituirá fonte de 

informação para a avaliação da qualidade da educação básica e para a orientação das 

políticas públicas desse nível de ensino, nos termos da Lei nº 13.005/2014.

Art. 12. Até o final do primeiro semestre do nono ano de vigência deste PME, o Poder 

Executivo encaminhará à Câmara Legislativa, sem prejuízo das prerrogativas deste 

Poder, o projeto de lei referente ao Plano Municipal de Educação a vigorar no período 

subsequente, que incluirá diagnóstico, diretrizes, metas e estratégias para o próximo 

decênio.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, aos 22 dias do mês de junho de dois mil e quinze.
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APRESENTAÇÃO

O Fórum Municipal de Educação – FME, espaço de interlocução entre a 
sociedade civil e o município, é uma reivindicação histórica da comunidade educacional 
e fruto de deliberação da Conferência Nacional de Educação-CONAE-2013. A 
atribuição precípua do FME é propor, monitorar e avaliar a execução de políticas 
públicas de educação no município. 

Dentre as atribuições do Fórum, está à elaboração do Plano Municipal de 
Educação-PME, definindo Diretrizes, Metas e Estratégias para a educação do município 
para a próxima década. O referido Plano Municipal, alinhado às metas do Plano 
Nacional de Educação-PNE  (Lei nº 13.005/2014, de 25 de junho de 2014), será 
referência para os Planos Municipais de Educação do Piauí. 

A construção do Plano Municipal de Educação teve início no ano de 2014 por 
meio da constituição de uma comissão, com representantes do Fórum, técnicos da 
Secretaria Municipal de Educação de Prata do Piauí-SEMEDU/PI, Conselhos  
Escolares, Conselho Tutelar, Poder legislativo e Executivo, Movimentos Sociais e
Sociedade Civil que se responsabilizou por traçar um diagnóstico educacional do 
município e apresentar uma minuta do documento para discussão junto ao Fórum, 
Comunidade escolar e Sociedade civil. 

A referida Comissão se encarregou de coordenar, fazer levantamento de dados, 
elaborar diagnóstico e a estruturação do Documento Base, tendo como referência as 20 
(vinte) metas do PNE. Na elaboração do diagnóstico das metas e das estratégias  foi 
compreendido os seguintes aspectos: I Caracterização do Estado do Piauí; II. Educação 
Infantil; III. Ensino Fundamental; IV. Ensino Médio; V. Educação de Jovens e Adultos; 
VI. Educação Profissional; VII. Inclusão e Diversidade; VIII. Educação Superior; IX. 
Valorização do Magistério; X. Gestão e Financiamento e XI Avaliação e 
Monitoramento. 

Após elaboração do diagnóstico, metas, estratégias e a estruturação do Documento 
Base, foi realizada a Conferência Municipal para discussão e aprovação das metas e 
estratégias para o PME, onde os participantes e convidados puderam colaborar com o 
aprimoramento do diagnóstico, das metas e estratégias, processo que contribuiu para o 
caráter de produção coletiva, aspecto fundamental para um documento de tão grande 
interesse social, como é o PME. 

Assim, o Fórum Municipal de Educação – PME traz à sociedade pratense o 
Documento Base Plano Municipal de Educação – PME na certeza de seu valor e de sua 
contribuição para a gestão democrática e responsável da educação ofertada aos 
piauienses e do seu potencial de impacto na melhoria da qualidade social desta 
educação.

Fórum Municipal de Educação
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1. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

IDENTIFICAÇÃO

O município de Prata do Piauí foi emancipado em 01 de janeiro de 1962 através 
de Lei Estadual N° 2.253, desmembrando do município de São Félix do Piauí, está 
localizado na Microrregião de Valença do Piauí, distante da Capital Teresina 165 km, 
tendo por via de acesso BR – 316 e PI 224/354.

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

DEMOGRAFIA

A população do município reduziu, entre os Censos Demográficos de 2000 e
2010, à taxa de -0,09% ao ano, passando de 3.113 para 3.085 habitantes. Essa taxa foi
inferior àquela registrada no Estado, que ficou em 0,94% ao ano e inferior à cifra de
1,08% ao ano da Região Nordeste.

A taxa de urbanização apresentou alteração no mesmo período. A população
urbana em 2000 representava 76,81% e em 2010 a passou a representar 82,72% do
total.

A estrutura demográfica também apresentou mudanças no município. Entre
2000 e 2010 foi verificada ampliação da população idosa que cresceu 1,7% em
média ao ano. Em 2000, este grupo representava 13,2% da população, já em 2010
detinha 15,7% do total da população municipal.

O segmento etário de 0 a 14 anos registrou crescimento negativo entre 2000 e
2010, com média de -2,9% ao ano. Crianças e jovens detinham 35,7% do
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contingente populacional em 2000, o que correspondia a 1.110 habitantes. Em 2010,
a participação deste grupo reduziu para 26,7% da população, totalizando 825 
habitantes.

Fonte: IBGE – Censos Demográficos 2000 e 2010.

A população residente no município na faixa etária de 15 a 59 anos exibiu
crescimento populacional (em média 1,06% ao ano), passando de 1.597 habitantes em
2000 para 1.775 em 2010. Em 2010, este grupo representava 57,5% da população do
município.

Para saber mais acerca da temática demográfica do seu município, consulte o 
aplicativo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome:
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php

ASPECTOS ECONÔMICOS

PRODUÇÃO ECONÔMICA

Entre 2005 e 2010, segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) do
município cresceu 78,3%, passando de R$ 06,0 milhões para R$ 10,7 milhões. O
crescimento percentual foi superior ao verificado no Estado, que foi de 71,0%. A
participação do PIB do município na composição do PIB estadual aumentou de 0,05% 
para 0,06% no período de 2005 a 2010.

0 a 14 anos 15 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 59 anos
60 anos ou

mais
Total

2000 1.110 720 330 547 410 3.117

2010 825 804 333 638 485 3.085
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População residente no municipio por faixa etária - 2000 e 2010
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A estrutura econômica municipal demonstrava participação expressiva do setor
de Serviços, o qual respondia por 79,4% do PIB municipal. Cabe destacar o setor
secundário ou industrial, cuja participação no PIB era de 8,1% em 2010, contra 8,9%
em 2005. Variação essa similar à verificada no Estado, em que a participação industrial
cresceu de 8,9% em 2005 para 15,2% em 2010.

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Quando analisamos os aspectos econômicos do município, é importante levar
em consideração, dentre outros fatores, a sua capacidade de geração de renda através
de atividades nas áreas da pecuária e agricultura. No caso da pecuária, dados
coletados da Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE, referentes a 2011, apontam que
as 5 (cinco) principais culturas de rebanho local são as indicadas no gráfico abaixo:
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Além do campo da pecuária, a supracitada pesquisa também fornece dados
acerca da área de agricultura local. Neste caso, foram coletados  dados acerca das 5 
(cinco) principais  culturas de agricultura  do município, divididas entre aquelas
permanentes e aquelas temporárias, conforme demonstrado no gráfico que segue:

Para maiores informações sobre os programas de apoio à produção
agropecuária e aos assentados da reforma agrária, acesse a Pesquisa Agrícola Mensal:
http://www.ibge.gov.br/home/

AGRICULTURA FAMILIAR

O município possuía 129 agricultores familiares em 2006, que correspondia a
81% dos seus produtores. Esses agricultores familiares acessavam a 45% da área,
ocupavam 80% da mão-de-obra do setor e participavam com 75% do valor da produção
agropecuária municipal.
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Atualmente, temos 257 agricultores familiares cadastrados com DAP
(Declaração de Aptidão ao Pronaf) neste município. A tabela abaixo apresenta esses
dados relativos também ao seu Estado e ao Brasil:

Quantidade de agricultores
cadastrados com DAP

(Declaração de Aptidão ao
Pronaf)

Município                                            257
Estado                                           278.820
Brasil                                           4.395.395

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário

Para maiores informações sobre os programas de apoio à agricultura familiar e
aos assentados da reforma agrária, acesse: www.mda.gov.br e www.incra.gov.br

Para uma síntese de ações neste município, acesse:
http://sistemas.mda.gov.br/encontro_prefeitos/

MERCADO DE TRABALHO

Conforme dados do último Censo Demográfico, o município, em agosto de
2010, possuía 774 pessoas com 10 anos ou mais de idade economicamente ativas,
sendo que 674 estavam ocupadas e 101 desocupadas. A taxa de participação ficou em
30,1% e a taxa de desocupação municipal foi de 13,0%.

No tocante à taxa de desemprego, o gráfico abaixo fornece indicativos de 
maneira comparativa:
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A distribuição das pessoas ocupadas por posição na ocupação mostra que
18,2% tinham carteira assinada, 31,9% não tinham carteira assinada, 15,1% atuam
por conta própria e 0,4% de empregadores. Servidores públicos representavam 0,4%
do total ocupado e trabalhadores sem rendimentos e na produção para o próprio
consumo representavam 33,7% dos ocupados.

Das pessoas ocupadas, 41,2% não tinham rendimentos e 83,6% ganhavam até
um salário mínimo por mês.

O valor do rendimento médio mensal das pessoas ocupadas era de R$
467,16. Entre os homens, o rendimento era de R$ 647,50 e entre as mulheres de R$
355,41, apontando uma diferença de 82,18% maior para os homens.

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o mercado de trabalho
formal do município apresentou, por cinco anos, saldo positivo na geração de novas
ocupações entre 2005 e 2012. O número de vagas criadas neste período foi de 01. No
último ano, as admissões registraram 06 contratações, contra 03 demissões.
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O mercado de trabalho formal em 2010 totalizava 124 postos, 2380,0% a mais
em relação a 2004. O desempenho do município ficou acima da média verificada para
o Estado, que cresceu 43,4% no mesmo período.

Para saber mais acerca da temática mercado de trabalho do seu município,
consulte o aplicativo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: 
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php

ASPECTOS SOCIAIS

POBREZA E TRANSFERÊNCIA DE RENDA*
*O município não possui todas as informações disponíveis

Conforme dados do último Censo Demográfico, no município, em agosto de
2010, a população total era de 3.085 residentes, dos quais 1.024 se encontravam em
situação de extrema pobreza, ou seja, com renda domiciliar per capita abaixo de R$
70,00. Isso significa que 33,2% da população municipal vivia nessa situação. Do total
de extremamente pobres, 190 (18,6%) viviam no meio rural e 834 (81,4%) no meio 
urbano.

No acompanhamento do Plano Brasil Sem Miséria, o Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) utiliza as informações do
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Ele provê dados
individualizados, atualizados no máximo a cada dois anos, sobre os brasileiros com
renda familiar de até meio salário mínimo per capita, permitindo saber quem são, onde
moram, o perfil de cada um dos membros das famílias e as características dos seus
domicílios.

De acordo com os registros de março de 2013 do Cadastro Único e com a folha
de pagamentos de abril de 2013 do Programa Bolsa Família, o município conta com
900 famílias registradas no Cadastro Único e 620 famílias beneficiárias do Programa
Bolsa Família (68,89% do total de cadastrados). O gráfico mostra a evolução desses
cadastros para o seu município:
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O município apresenta uma cobertura cadastral que supera as estimativas oficiais,
de maneira que a gestão municipal do Cadastro Único deve concentrar esforços na
qualificação das informações registradas e na atualização dos dados familiares. Com
isso, o município poderá abrir espaço para incluir no Bolsa Família as famílias em
extrema pobreza já cadastradas e que ainda não recebem os benefícios.

De junho de 2011 a janeiro de 2013, o município inscreveu no Cadastro Único e
incluiu no Programa Bolsa Família 35 famílias em situação de extrema pobreza.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Os atendimentos realizados no âmbito da rede sócio assistencial também são
importantes elementos para o diagnóstico do perfil social do município. O Benefício
de Prestação Continuada (BPC) constitui uma das mais importantes ferramentas de
distribuição de renda no âmbito da assistência social, tendo sido instituído ainda na
Constituição Federal de 1988. No município, o gráfico abaixo confere informações 
acerca da quantidade de beneficiários de BPC considerando o período de 2004 a 
2013, por  tipo de beneficiário:
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Além do BPC, a Assistência Social desenvolve diversos tipos de programas,
ações e atendimentos, especialmente considerando seus espaços institucionais, como é
o caso dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e o Programa de
Atenção Integral à Família (PAIF). O gráfico abaixo apresenta os principais
indicadores de atendimento nesse âmbito, considerando os dados coletados no Censo
SUAS do MDS para o ano de 2012:

INCLUSÃO PRODUTIVA

Além dos aspectos de cadastramento no Cadastro Único, no Bolsa Família e 
de atendimento  sócio assistencial, é importante analisar, também, o perfil ocupacional
dos indivíduos que fazem parte desse conjunto. Para isso, foram analisados os dados
mais atualizados do programa de Microempreendedores Individuais (MEI). Em
fevereiro de 2013, o município contava com 05 pessoas cadastradas como MEI. Desse 
total, foi possível encontrar, também, indivíduos cadastrados simultaneamente no 
Cadastro Único. O gráfico abaixo mostra a evolução do total destes indivíduos, que
estão cadastrados tanto no Cadastro Único, quanto no MEI, para os meses de junho de
2012, novembro de 2012 e fevereiro de 2013:
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Quando consideramos os indivíduos cadastrados simultaneamente no Cadastro
Único e no programa MEI, foi possível observar, para o seu município, as 5 (cinco)
principais atividades econômicas por eles desenvolvidas, conforme demonstrado no
gráfico abaixo:

Para saber mais acerca da temática perfil social do seu município, consulte o
aplicativo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome:
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php

EDUCAÇÃO

Conforme dados do último Censo Demográfico, no município, em agosto de
2010, a taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais era de 32,2%. Na área
urbana, a taxa era de 28,7% e na zona rural era de 48,7%. Entre adolescentes de 10 a
14 anos, a taxa de analfabetismo era de 9,8%.

No que concerne à taxa de atendimento da rede educacional do município,
os dados do Censo foram calculados por faixa etária, conforme se observa no gráfico
abaixo:
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Foram calculadas, também, metas para o Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB), conforme se observa no gráfico abaixo:

Para saber mais acerca da temática educação do seu município, consulte o
website do Ministério da Educação: http://www.mec.gov.br/

SAÚDE

Os dados do Ministério da Saúde são importantes para diagnosticar a situação da
área no seu município. No tocante à mortalidade infantil, o número de óbitos infantis
foi de 1 criança, ao passo que no Estado o número de óbitos infantis foi de 833
crianças e a taxa de mortalidade infantil foi de 16,69 crianças a cada mil nascimentos.

No que concerne à morbidade hospitalar, as 5 (cinco) principais causas de
internação são as listadas no gráfico abaixo:
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Além da morbidade hospitalar, é importante, também, assinalar as principais 
causas externas de óbito relatadas pelo município. De acordo com o Censo
Demográfico 2010, o total da população de 15 a 29 anos era de 804 indivíduos, sendo
que 04 faleceram em função de eventos e/ou causas externas.

Quando analisamos de maneira mais detida essas informações, notamos que as 
causas de morte variam por município. No município, as 3 (três) principais causas
externas de óbito dos indivíduos na faixa etária de 15 a 29 anos são, de acordo com
dados do Ministério da Saúde, as que seguem no gráfico abaixo, tomando por base os
anos de 2005 e 2010: 

Não há dados disponíveis
para esse município
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Por fim, é importante ressaltar as condições de saneamento e serviços correlatos
do município, que interferem nas condições de saúde da população. Dados do Censo 
Demográfico de 2010 revelaram que na área rural do município, a coleta de lixo
atendia 100,0% dos domicílios. Quanto à cobertura da rede de abastecimento de água, o
acesso nessa área estava em 43,4% dos domicílios particulares permanentes e - das
residências dispunham de esgotamento sanitário adequado. No caso da área urbana, o
gráfico abaixo fornece a distribuição desses serviços para os domicílios particulares
permanentes:

Para saber mais acerca da temática saúde do seu município, consulte o website
do Ministério da Saúde: http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/index.cfm

ASPECTOS DE GESTÃO MUNICIPAL

FINANÇAS PÚBLICAS

A receita orçamentária do município passou de R$ 3,4 milhões em 2005 para
R$ 5,3 milhões em 2011, o que retrata uma alta de 53,4% no período ou 11,28% ao
ano.

A proporção das receitas próprias, ou seja, geradas a partir das atividades
econômicas do município, em relação à receita orçamentária total, passou de 1,61% em
2005 para 3,27% em 2011, e quando se analisa todos os municípios juntos do estado, a 
proporção aumentou de 14,30% para 10,52%.

A dependência em relação ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM) 
diminuiu no município, passando de 67,85% da receita  orçamentária em 2005 para 
67,18% em 2011.  Essa dependência foi superior àquela registrada para todos os
municípios do Estado, que ficou em 36,24% em 2011.
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As despesas com educação, administração, saúde, encargos especiais e
saneamento foram responsáveis por 80,04% das despesas municipais. Em assistência
social, as despesas alcançaram 6,55% do orçamento total, valor esse superior à média
de todos os municípios do estado, de 4,60%.

Para saber mais acerca da temática finanças públicas do seu município, consulte 
o aplicativo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome:
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php

RECURSOS HUMANOS

A Administração Municipal conta com 310 servidores, entre os quais 54,5%
são estatutários. Entre 2009 e 2010 o município realizou concurso público.

Para saber mais acerca da temática recursos humanos do seu município,
consulte a pesquisa MUNIC no website do IBGE: http://www.ibge.gov.br/home/
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2. DIAGNÓSTICO

2.1 EDUCAÇÃO INFANTIL

META 01 - UNIVERSALIZAR, ATÉ 2017, A EDUCAÇÃO INFANTIL NA 
PRÉ-ESCOLA PARA AS CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS DE IDADE, E 
AMPLIAR A OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM CRECHES, DE 
FORMA A ATENDER, NO MÍNIMO, 50% DAS CRIANÇAS DE ATÉ 3 
ANOS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA DO PNE.

2.1.1 INTRODUÇÃO

Nenhuma nação pode aspirar ao desenvolvimento e independência se não adotar 
como base a educação. No mundo contemporâneo em que o conhecimento sobrepuja os 
recursos materiais como fator de desenvolvimento humano, a Educação Infantil, 
primeira etapa da educação básica direito da criança e dever do Estado conforme a 
Constituição Federal de 1988 merece fundamental relevância.

A Educação Infantil se caracteriza por espaços institucionais não domésticos que 
constituem estabelecimentos educacionais público ou privados que educam e cuidam de 
crianças de 0 a 5 anos no período diurno, em jornada integral ou parcial; regulados e 
supervisionados por órgãos competentes do sistema de ensino e submetidos a controle 
social. (Diretrizes Curriculares Nacionais Para a Educação Infantil- MEC,2010).

Conforme assegura a LDB 9394/96, a Educação Infantil tem como objetivo o 
pleno desenvolvimento da criança de 0 a 6 anos, exercendo uma ação pedagógica capaz 
de contribuir para o seu crescimento físico, psicológico, intelectual e social 
estabelecendo uma ação educativa complementar a família e constituindo um direito 
social básico.

A Constituição Federal em sua emeda constitucional nº 59 de novembro de 
2009, determina que a obrigatoriedade desse ensino passe a vigorar para as crianças a 
partir de 4 a 5 anos de idade e para as crianças de 0 a 3 mesmo sem caráter obrigatório. 
A efetiva garantia do ensino infantil é obrigação, prioritariamente do município em 
corresponsabilidade com as demais esferas do governo estadual e federal e por outro 
lado da família que é quem deve procurar.

Com a inclusão da Educação Infantil no conjunto da educação básica e com a 
sua inserção como segmento integrante dos demais segmentos de ensino que são 
subsidiados pelo FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos profissionais da Educação) que está em vigor desde 2007 e 
se estenderá até 2020, foi estabelecido um importante compromisso da União com a 
Educação Infantil à medida que aumentou para esta, o volume anual dos recursos 
federais fato que está diretamente relacionado ao grau de importância que esse 
segmento passa a representar para o desenvolvimento da sociedade.
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É dever do Estado garantir a oferta de Educação Infantil pública, gratuita e de 
qualidade, sem requisito de seleção.

2.1.2 O ENSINO INFANTIL EM PRATA DO PIAUÍ-PI

O atendimento a crianças de 04 a 06 anos (jardim de infância ), estabelecido em 
dispositivo na Lei nº 5.692/71 – Reforma do Ensino de 1º e 2º graus, foi iniciado  no 
município de Prata do Piauí em 1982 na gestão do Prefeito Antonio Maria da Silva, com 
o nome de Projeto Casulo, implantado pela LBA – Legião Brasileira de Assistência, 
órgão federal da Assistência Social, para atender somente às crianças de famílias 
carentes, onde sua finalidade era focada apenas na parte nutricional, social e recreativa, 
ou seja, tinha caráter assistencialista.

A compreensão e separação entre crianças de creche e crianças de Pré- escola só 
veio acontecer a partir de 2003 quando as crianças de 03 e 04 anos passaram a ser 
atendidas num outro prédio construído para esse fim, denominado creche Benedita 
Rodrigues do Nascimento e as crianças de pré-escola, 05 e 06 anos, passaram a serem
atendidas na Unidade Escolar Nossa Senhora da Conceição prédio este, cedido em 
regime de comodato com o governo do estado. Em 2010 com a implantação do ensino 
de 09 anos a referida escola passou a atender apenas as crianças de 05 anos.

No ano de 2007 o município foi contemplado com uma creche pelo 
PROINFÂNCIA, Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos 
para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil. E em 07 de maio de 2012 na gestão 
do prefeito Fransuêlio Melão da Silva e do Secretário de Educação Sebastião Hubaldo 
de Andrade Silva (in memória) foi inaugurada a creche Proinfância, localizada na Rua: 
Cinéas Marreiros de Melo, S/N, Bairro Chapadinha, em uma área um pouco afastada do 
centro da cidade com o nome de Creche Proinfância Consuêlo Melo e registrada no 
INEP com o N° 22141907.

A Instituição tem como finalidade desenvolver integralmente crianças de 0 a 5 
anos e 11 meses, a princípio está atendendo crianças de 01 ano e 11 meses a 05 anos e 
11 meses de idade, com um trabalho voltado à socialização, ao cuidar e ao educar 
simultaneamente, priorizando todos os aspectos, desde o físico, o psicológico, o 
intelectual ao social, e ainda complementando-se com a ação familiar e comunidade, 
conforme a Lei de Diretrizes e Bases – LDB, em seu Art. 29. Nesse sentido, temos 
como principio compreender a infância e reconhecer a criança, numa perspectiva de 
educação para a cidadania que reflita na qualidade de formação do ser humano que 
interage ativamente com o meio em que vive.

A referida Instituição utiliza-se de teorias pedagógicas, em seu processo de 
ensino e aprendizagem, tendo como parâmetro a linha socioconstrutivista e 
interacionista.
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Contamos com uma clientela escolar composta de 154 crianças, funcionando em 
dois (02) turnos, por médias iguais de idades, distribuídas em duas etapas: Creche, que 
compreende a creche II e III com clientela de 02 e 3 anos e Pré-Escola, compreendendo 
o Pré I e II com clientela de 4 e 5 anos respectivamente.

As escolas de Prata do Piauí, tem como órgãos mantenedores, a Prefeitura 
Municipal CNPJ nº. 06.554.901/0005-35. É órgão integrante da estruturação da 
Secretaria da Educação e Cultura do Estado Piauí – SEDUC e estão jurisdicionados à 
18ª GRE – Gerência Regional de Ensino do Estado. A resolução do Conselho Estadual 
de Educação nº 015/2008 determina que o dever do município com educação será 
efetivado mediante a garantia do atendimento prioritário em creche e pré-escola às 
crianças de 0 (zero) a 5(cinco) anos com profissionais habilitados na área.

Assim, faz-se obrigatório a matrícula em pré-escola de crianças que completam 
4 ou 5 anos até 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula.(Diretrizes Curriculares 
Nacionais Para Educação Infantil- MEC, 2010).

2.1.3 ANÁLISE DE DADOS

A educação infantil vive um momento ímpar na sua história, uma vez que 
mediante as conquistas já alcançadas, fruto de debates e movimentos sociais realizados 
nas últimas décadas, vê se o reconhecimento da sua importância para a formação 
humana. No entanto para que todas as conquistas sejam de fato efetivadas faz-se 
necessário o poder público municipal por estar mais próximo das reais necessidades, 
definir ações concretas que garantam realmente um atendimento de qualidade.

  Os números gerais da Educação Infantil do município de Prata do Piauí, segundo 
os dados do IBGE- INEP/ MEC-Pnad.

                 Tabela 1 - Taxa de matrícula em creches e pré – escola/2013 

Fonte: IBGE/Censo populacional MEC/Inep

                 
    

Tabela 2 - Taxa de matrícula em creche e pré-escola/ 2012

Período
Dependência 

administrativa

Creche Pré – Escola

Matriculados 
Taxa de 

matrícula 
Matriculados 

Taxa de 
matrícula 

2013

Federal 0 0,0 0 0,0

Estadual 0 0,0 0 0,0

Municipal 62 34,25 105 105%

Privada 0 0,0 0 0,0

Total 62 34,25 105 119,32%

População  de 0 a 3 anos:   181              População  de 4 e 5 anos : 100         

Período Dependência Creche Pré – Escola
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Fonte: IBGE/Censo populacional MEC/Inep

Tabela 3 -Taxa de matrícula em creche e pré-escola/2011

Fonte: IBGE/censo populacional MEC/Inep

         

  Tabela 4 - Taxa de matrícula em creches e pré – escola/2010

Fonte: IBGE/Censo Populacional e MEC/Inep

Os dados das tabelas 1, 2, 3 e 4 nos mostram que o município atende crianças de 
0 a 3 anos, matriculados na escola. No período de 2010 atendia somente a partir dos 3 
(três) anos e desde 2012 passou a oferecer a creche a partir dos 2 (dois) anos. De acordo 
com as estatísticas, percebe-se que o município possui um imenso  desafio de criar 
mecanismo para a oferta do atendimento de crianças de 0 a 2 anos para ofertar o mínimo 

administrativa
Matriculados 

Taxa de 
matrícula 

Matriculados 
Taxa de 

matrícula 

2012

Federal 0 0,0 0 0,0

Estadual 0 0,0 0 0,0

Municipal 74 40,88% 100 100%

Privada 0 0,0 0 0,0

Total 74 40,88% 100 100%

População  de 0 a 3 anos:  181                   População  de 4 e 5 anos :  100            

Período
Dependência 

administrativa

Creche Pré – Escola

Matriculados 
Taxa de 

matrícula 
Matriculados 

Taxa de 
matrícula 

2011

Federal 0 0,0 0 0,0

Estadual 0 0,0 0 0,0

Municipal 54 29,83% 129 129%

Privada 0 0,0 0 0,0

Total 54 29,83% 129 129%

População  de 0 a 3 anos: 181                     População  de 4 e 5 anos : 100     

Período
Dependência 

administrativa

Creche Pré - Escola

Matriculados 
Taxa de 

matrícula 
Matriculados 

Taxa de 
matrícula 

2010

Federal 0 0,0 0 0,0

Estadual 0 0,0 0 0,0

Municipal 85 46,96% 52 52%

Privada 0 0,0 0 0,0

Total 85 46,96% 52 52%

População  de 0 a 3 anos: 181               População  de 4 e 5 anos :  100           
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previsto no PNE, que é 50% devendo ampliar seu atendimento para os menores de 2 
anos até o final da vigência do plano.

No Brasil, esse indicador também é baixo uma vez que das 7.295.511 crianças 
matriculadas na Educação Infantil, somente 2.540.791 se concentram em creche. Sendo 
que 4.754.721 estão na Pré- Escola. Desse total 36,6 % da população de creche 
encontra-se na rede privada. ( MEC/Inep/DEED – Sinopse Estatística da Educação 
Básica).

Assim, em todo o País, persistem filas à espera de vagas em muitas cidades, e a 
maioria dos gestores locais necessitam de um dimensionamento realista da demanda 
para planejar a ampliação (ou a criação) da rede. Além disso, à medida que o 
atendimento é ampliado, ganham destaque as desigualdades, que ficam evidentes 
quando os números se desdobram pelos critérios de renda, raça/cor e regiões. 
(IBGE/Pnad- Elaboração Todos Pela Educação).

O município de Prata do Piauí possui o espaço suficiente para atender a 
demanda, necessitando apenas de reformas na parte hidráulica, elétrica e sanitária, no 
entanto não atendemos a todas as crianças de 0 a 03 anos, pois não possuímos material 
de apoio suficiente e pessoal qualificado para o melhor atendimento. 

No que diz respeito à matrícula de crianças de 4 (quatro) e 5(cinco) anos, em 
Prata do Piauí, notamos que houve um aumento de 50% neste atendimento, onde o 
município apresenta vantagem significativa no que se refere ao número de matrículas, 
havendo a necessidade da qualificação do atendimento.

Tabela 5 – Crianças que Frequenta e Não frequenta a escola – Censo IBGE 2010

Situação Total
0 a 3 anos 4 a 5 anos

Número % Número %

Frequenta a Escola 89 0 0,0 89 95,9

Não frequenta a escola 3 0 0,0 3 4,1

Total 92 0 0,0 92 100,0
Fonte: SIDRA/IBGE-2010/ Fora da escola não pode

Com relação ao número de crianças que frequentam a escola de acordo com 
censo do IBGE-2010, conforme demonstra à tabela 5, Prata do Piauí encontra-se acima 
da média nacional, pois 95,9% das crianças de 4 e 5 anos estão na escola. No Brasil esse 
percentual é de apenas 81,4%, no Nordeste 87,0% e o Piauí com 93,9 % de crianças na 
escola o que demonstra que o município está atendendo praticamente toda a demanda 
municipal.

No Brasil segundo o IBGE/Pnad, entre 2011 e 2012, a porcentagem de crianças 
de 4 e 5 anos que frequentaram a escola cresceu apenas 0,5 ponto percentual. O ritmo é 
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lento, e isso fica ainda mais evidente diante da meta de universalização do acesso à Pré-
Escola, que deve ser cumprida no prazo de dois anos, segundo o Plano Nacional de 
Educação (PNE) e conforme a Emenda Constitucional nº 59, aprovada em novembro de 
2009.

Tabela 6 – Escolas da Educação Infantil por dependência administrativa - 2013
Dependência 
administrativa

Total Zona Urbana Zona Rural

Número % Número %

Federal 0 0 0,0 0 0,0

Estadual 0 0 0,0 0 0,0

Municipal 1 100% 0 0,0

Privada 0 0 0,0 0 0,0

Total

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

      
É relevante destacar que no Município de Prata do Piauí, toda a população 

escolar da primeira infância (2 a 5) anos congrega-se unicamente em escola da rede 
municipal conforme expressa a tabela 6. Sendo que toda demanda é atendida na zona 
urbana em prédio próprio e que em 2013 eram atendidos: no Pré- Escolar 105 e na 
Creche  62 alunos.

            Até 2007, na esfera estadual também era ministrado o ensino infantil, no entanto 
com a inclusão desse nível no conjunto da educação básica, subsidiado pelo FUNDEB, 
a oferta ficou sob a responsabilidade somente do município. 

Tabela 7 - Infraestrutura por dependência administrativa - 2013
Recurso disponível

Alimentação %

 Escola que fornece alimentação 100

 Escola que fornece água filtrada 100

Serviços

 Água via rede pública 100

 Energia via rede pública 100

 Esgoto via rede pública 0

 Coleta de lixo periódica 100
Dependência

 Biblioteca 0

 Cozinha 100

 Laboratório de informática 100

 Laboratório de ciências 0

 Quadra de esportes 0

 Sala para leitura 0

 Sala para a diretoria 100

 Sala para os professores 100

 Sala para atendimento especial 0
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 Sanitário dentro do prédio da escola 100

 Sanitário fora do prédio da escola 0
Equipamentos

 Aparelho de DVD 0

 Impressora 0

 Antena parabólica 0

 Máquina Copiadora 0

 Retroprojetor 0

 Televisão 100
Tecnologia

 Internet 0

 Banda larga 0

 Computadores uso dos alunos 0

 Computadores uso administrativo 0
Acessibilidade

 Escolas com dependências acessíveis aos portadores de deficiência 0

 Escolas com sanitários acessíveis aos portadores de deficiência 0

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

A tabela 7 revela que a infraestrutura da educação infantil no que se refere a 
dependências para estudo e desenvolvimento de pesquisas; espaço para lazer e 
recreação; equipamentos tecnológicos; recursos pedagógicos e de acessibilidade de 
acordo com o que esta previsto na legislação educacional é insuficiente para o 
município oferecer uma educação de qualidade.

2.1.4 CONCLUSÃO

Grandes são os desafios a serem superados na educação infantil, em especial  no 
atendimento de crianças 0 a 3 anos. 

    É importante destacar que o atendimento em creche difere da Pré- Escola. No 
ponto de vista conceitual, creche é o atendimento à criança logo nos primeiros anos de 
vida e em estabelecimento adequado. Pré – escola é o que vem imediatamente antes da 
escola. 

     No município de Prata do Piauí, os professores de Creche (crianças de 2 e 3 
anos) encontram bastantes obstáculos com essa clientela, dentre estes, podem-se 
destacar:

 Há ausência de brinquedos e equipamentos adequados às características da faixa 
etária;

 Dificuldade com a adaptação da criança ao novo mundo, longe dos familiares 
que têm como referência, estas crianças necessitam de atenção minuciosa, e o professor 
é único para assistir a todas, mesmo porque é ele que se torna responsável pelo cuidado 
e a educação destas, que envolve entre outras as diversas ações relacionadas à saúde, 
segurança, higiene, cultura, lazer e educação. Sendo, portanto necessário determinar a 
quantidade de crianças por professores.
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 A falta de preparo específico da maioria dos professores, embora sejam 
graduados em pedagogia.

 A falta de uma formação especifica para os monitores que muitas vezes possuem 
apenas o Ensino Médio.

 A ausência de acompanhamento de muitos pais (principalmente os de poder 
aquisitivo mais baixo e oriundo de regiões mais afastadas) consequência muitas vezes 
do analfabetismo e que entregam seus filhos à escola por preocupação apenas com os 
benefícios do governo.

 A cobrança de certos pais por escolarização (pois desconhecem que nessa fase o 
mais importante é o professor  apoiar seus  filhos no seu desenvolvimento).

 Dificuldade de lidar com crianças especiais e ausência de infraestrutura para tal 
atendimento.

 A falta de ambiente físico adequado  para realização de estudos e pesquisas, 
como também materiais e equipamentos pedagógicos e tecnológicos para planejamento 
de práticas pedagógica que venham de encontro a melhoria do atendimento na educação 
infantil.

No Pré- Escolar as dificuldades se assemelham. Compreende-se que a qualidade 
do atendimento em educação infantil está também relacionada ao quadro de 
funcionários que compreendem a equipe de apoio. É importante salientar a necessária 
baixa rotatividade quando se quer uma formação educativa e um nível de participação 
efetiva deste segmento no interior das instituições escolares.

Outra questão que envolve a qualidade de atendimento e o quadro de 
funcionários da esfera infantil municipal está relacionada com a condição de supervisão 
das crianças que residem em regiões distantes das escolas. Devido à logística do 
transporte os alunos chegam com muita antecedência e saem muito após o horário das 
aulas, isso porque o transporte é o mesmo para o ensino infantil e fundamental, sendo 
necessário um planejamento para uma melhor organização nesse setor.

Sabe-se que a infância é decisiva na formação da personalidade de cada ser 
humano, experiências positivas ou negativas repercutem uma vida inteira, nesse âmbito, 
há que se oferecer um trabalho de excelência.
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2.2 ENSINO FUNDAMENTAL

META 02 - UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE 
ANOS PARA TODA A POPULAÇÃO DE 6 A 14 ANOS E GARANTIR QUE 
PELO MENOS 95% DOS ALUNOS CONCLUAM ESTA ETAPA NA IDADE 
RECOMENDADA, ATÉ O ÚLTIMO ANO DE VIGÊNCIA DO PNE.

2.2.1  INTRODUÇÃO

O ensino fundamental de 9 anos (que mudou a faixa etária dessa etapa para 6 a 
14 anos) constitui medida de política educacional e meta do PNE, que se insere nas 
decisões voltadas à melhoria da qualidade dos processos de escolarização. Articula-se 
diretamente à meta que estabelece a alfabetização das crianças, no máximo, até o fim do 
terceiro ano do ensino fundamental. Fator decisivo para a implantação de tal medida são 
resultados de pesquisas revelando que, quando as crianças ingressam na instituição 
escolar antes dos 7 anos de idade, apresentam, em sua maioria, resultados superiores em 
relação àquelas que ingressam somente aos 7 anos.

Como se sabe, as crianças de 6 anos pertencentes às classes média e alta há 
muito já se encontram na escola, frequentando o pré-escolar ou o primeiro ano do 
ensino fundamental. Assim, o ensino de 9 anos tem, nos segmentos das classes 
populares, os seus principais beneficiários.

O objetivo da Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre a 
duração de 9 anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 
anos de idade, foi assegurar a todos um tempo mais prolongado de permanência na 
escola, oferecendo maiores oportunidades de aprendizagem, de modo que os alunos 
prossigam nos seus estudos e concluam, com qualidade, a educação básica. Essa 
qualidade implica assegurar um processo educativo respeitoso e construído com base 
nas múltiplas dimensões e na especificidade do tempo da infância.

É preciso, no entanto, ter em conta que a melhor aprendizagem não resulta 
apenas do tempo de permanência na escola, mas do modo adequado da sua utilização. 
Portanto, o ingresso aos 6 anos no ensino fundamental não pode ser uma medida apenas 
de ordem administrativa. Nesse sentido, faz-se necessário atentar para o processo de 
desenvolvimento e aprendizagem, o que significa respeitar as características etárias, 
sociais, psicológicas e cognitivas das crianças, bem como adotar orientações 
pedagógicas que levem em consideração essas características, para que elas sejam 
respeitadas como sujeitos do aprendizado.

Ao adotar o ensino fundamental de 9 anos, o governo brasileiro alinhou-se à 
realidade mundialmente predominante, inclusive em vários países da América Latina, 
em que há muito o ingresso aos 6 anos de idade nessa etapa de ensino com 9 anos de 
duração vem tendo vigência. 
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De acordo com a Constituição Federal de 1988, os artigos 6º e 208 §§ 1º e 2º, 
respectivamente, preconizam que: 

Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 
o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, 
a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição.  

Art. 208 - §1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito 
público subjetivo. §2º O não oferecimento do ensino obrigatório 
pelo Poder Público ou sua oferta irregular, importa 
responsabilidade da autoridade competente. 

Infere-se, portanto, a partir do exposto, a importância que a educação exerce na 
formação e construção dos indivíduos. A LDB nº 9394/96 também estabelece em seu 
artigo 2º que “a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho". 

O artigo 6º da mesma lei preconiza que “é dever dos pais ou responsáveis efetuar 
a matrícula dos menores, a partir dos sete anos de idade, no Ensino Fundamental”. 
Porém, em 2005, a Lei nº 11.114 torna obrigatória a matrícula das crianças de seis anos 
de idade no Ensino Fundamental, mas somente a Lei nº 11.274/06, estabelece prazo de 
implantação do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos de duração, com a inclusão das 
crianças de 6 (seis) anos de idade pelos sistemas de ensino até 2010.

2.2.2 O ENSINO FUNDAMENTAL EM PRATA DO PIAUÍ-PI

Como no restante do Brasil, a oferta universal da Educação Básica em Prata do 
Piauí, de forma sistemática, institucionalmente estruturada pelo poder público, é parte 
de uma história recente. Apesar desta haver no município, desde a década de 1930, 
sendo oferecido pela esfera estadual (o ensino primário), antes mesmo da emancipação 
política do município.

Na década de 1980 o município contava com 7 escolas que ofereciam os anos 
iniciais (ensino primário – 1ª a 4ª série ), sendo que das 06 escolas, 05 estavam 
localizadas na zona rural mantida pelo poder público municipal e só atendiam  1ª e 2ª 
série primária. E uma na zona urbana pertencente a rede estadual, que atendia de 1ª a 4ª 
série com o nome de Unidade Escolar Amando Moura. 

Entre 1979 e 1991 o município contou com um curso ginasial ministrado por 
uma entidade filantrópica, Campanha Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC. 

Com a extinção do ginásio filantrópico em 1991, a escola do estado, Unidade 
Escolar Amando Moura iniciou o atendimento em 1992 com a modalidade ensino 
fundamental anos iniciais e finais. 
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Em 1997 foi realizado o 1º concurso público municipal para professores de 1ª a 
4ª para atender o ensino fundamental (anos iniciais) na zona urbana e rural.

No ano 2000, município construiu a primeira escola municipal da zona urbana 
com o nome de Escola Municipal Ana de Azevedo Campelo, com isso, passou a 
oferecer o Ensino Fundamental, anos finais. Posteriormente, em 2002 construiu mais 
uma escola que passou a atender todo ensino fundamental, inclusive a Educação de 
Jovens e Adultos-EJA.

No ano de 2012 o estado deixou de oferecer o ensino fundamental (anos iniciais) 
ficando na responsabilidade do município esse atendimento.

Objetivando o acompanhamento das determinações do Ministério da Educação –
MEC, sobre a implantação do Ensino Fundamental de nove anos e seguindo orientações 
do Plano Nacional de Educação - PNE, cabendo ao município assegurar a todas as 
crianças um tempo mais longo no convívio escolar, o que configura mais oportunidades 
de aprendizagem, Prata do Piauí, passou a atender o ensino de 9 anos a partir de 2010, 
onde está sendo implantado gradativamente encerrando o ensino seriado em 2018. 

Assim, contemplando os princípios educacionais, busca-se garantir a efetiva 
universalização do Ensino Fundamental promovendo acesso à educação, 
proporcionando condições adequadas para que possa apresentar resultados positivos 
garantindo a permanência e êxito na aprendizagem dos estudantes. 

2.2.3 ANALISE DOS DADOS

A Rede Municipal de Ensino de Prata do Piauí, segundo as tabelas 8 e 9 no que 
diz respeito ao desenvolvimento de políticas da oferta de matrículas no Ensino 
Fundamental nos Anos Iniciais, alcançou 109,60% de cobertura deste nível de ensino. 
Nos Anos Finais a rede municipal atendeu 56,30% das matriculas e a rede estadual 
22,80%, conforme Censo Escolar 2013, o que demonstra predominância significativa da 
atuação municipal nesse compromisso social, vale ressaltar que a Rede Estadual desde 
2010 vinha excluindo uma série de sua rede, onde em 2012 deixou de atender os Anos 
Iniciais, conforme disposto nas tabelas abaixo. 

Considerando que estamos trabalhando com a população de 2010, acreditamos 
que o município deixou de atender 20,9% de sua população de 11 a 14 anos por conta 
de que muitas famílias não procurarem a escola para fazer matricula e outras foram 
embora em busca  de meios de sobrevivência. 
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Tabela 8  - Matrícula nos anos iniciais do Ensino Fundamental 
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2010 - - 55 18,8 325 111,5 - - 380 130,3

2011 - - 44 15,1 309 105,8 - - 353 120,9

2012 - - 14 4,8 326 111,6 - - 340 116,4

2013 - - - - 320 109,6 - - 320 109,6

População de 6 a 10 anos: 292 
Fonte:http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-matricula http://www.foradaescolanaopode.org.br/exclusao-escolar-por-
municipio/PI/2208601-Prata_do_Piauí

Tabela 9  - Matrícula nos anos finais do Ensino Fundamental 
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2010 - 86 33,9 161 63,4 - 247 97,3

2011 - 74 29,1 140 55,1 - 214 84,2

2012 - 71 28,0 140 55,1 - 211 83,1

2013 - 58 22,8 143 56,3 - 201 79,1

População de 11 a 14 anos: 247

Fonte:http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-matricula http://www.foradaescolanaopode.org.br/exclusao-escolar-por-
municipio/PI/2208601-Prata_do_Piauí

O Ensino Fundamental conjuntamente com a Educação Infantil e o Ensino 
Médio, passaram a compor a Educação Básica, condição essa alterada pela Emenda 
Constitucional nº 59/2009, que amplia o dever do Estado em relação à educação ao 
modificar a faixa de escolarização obrigatória que passa a ser dos 4 (quatro) aos 17 
(dezessete) anos. 

No Brasil, a busca da universalização do ensino obrigatório tem favorecido, nas 
últimas décadas, políticas educacionais no sentido de garantir a democratização da 
educação pública e de qualidade para todos, onde 98,6% das crianças de 6 a 14 anos 
estão frequentando a escola conforme dados do PNAD/IBGE – Pesquisa Nacional por 
Amostragem de Domicílio/IBGE. Quanto à universalização em Prata do Piauí, os 
resultados têm apontado uma taxa de atendimento escolar que chega, segundo o Censo 
Demográfico de 2010, a 98,6% do total de crianças de 6 a 14 anos. 

Essa universalização no Ensino Fundamental ocorreu gradativamente, entretanto 
nos anos subsequentes houve uma queda no número de matrículas. Essa análise pode 
ser observada no tocante ao número total de estudantes matriculados na rede Municipal 
de Ensino quando, nesses últimos quatro anos ocorreram uma oscilação no número de 
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matrículas, esta diminuição pode ter ocorrido também pelo fato de alguns estudantes de 
outras localidades estarem sendo atendidos em seu próprio município.

Tabela 10 – Crianças que Frequentam e Não frequentam a escola  

Situação Total
6 a 10 anos 11 a 14 anos

Número % Número %

Frequenta a Escola 539 292 100 247 97,00

Não frequenta a escola 7 0 - 7 3,00

Total 546 292 100,00 254 100,00

Fonte: http://www.foradaescolanaopode.org.br/exclusao-escolar-por-municipio/PI/2208601-Prata_do_Piauí#

De acordo com a tabela 10 a demanda de crianças na faixa etária de 6 a 10 anos 
em 2013 totalizava 292 alunos para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, conforme 
tabela 10. Ao estabelecer análise comparativa com as matrículas efetivadas em 2013, 
observa-se o atendimento de mais de 100% nos Anos Iniciais. Desse modo, pode-se 
inferir que o quantitativo excedente evidencia a distorção idade-série, decorrente 
principalmente do não desenvolvimento das competências e habilidades na idade certa e 
da reprovação.

É válido destacar que a distorção idade/série nos Anos Finais do Ensino 
Fundamental revela outro problema além da reprovação, que é a evasão escolar, pois os 
estudantes acabam repetindo o ano e/ou retornando ao ensino regular, já que não podem 
ingressar na EJA devido à idade, pois a mesma só atende estudantes a partir dos 15 
anos. 

Diante dessa realidade, faz-se necessário programar ações que visem à correção 
da distorção idade/série na Rede Municipal de Ensino tanto nos Anos Iniciais como nos 
Anos Finais. 

Tabela 11 – Escolas de Ensino Fundamental em Prata do Piauí-PI por dependência administrativa -
2013

Dependencia 
administrativa

Total
Zona Urbana Zona Rural

Número % Número %

Federal 0 0 0 0 0

Estadual 1 1 100 0 0

Municipal 3 2 66,66 1 33,33

Privada 0 0 0 0 0

Total 4 3 0 1 0
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Fonte: http://www.qedu.org.br/cidade/4777-prata-do-piaui/censo-escolar?year=2013&dependence=0&localization=0&item=. 

Outro ponto relevante a ser destacado que afeta o funcionamento da Rede 
Pública Municipal de Ensino de Prata do Piauí, diz respeito à insuficiência de 
infraestrutura física escolar, pois possuímos 3 (três) escolas que atuam com o Ensino 
Fundamental, sendo que uma delas na zona rural com a modalidade multiseriado, 
apenas uma com quadra poliesportiva, porém sem cobertura e em todas é necessária 
uma reforma na parte elétrica, hidráulica e sanitária, conforme nos demonstram as 
tabelas 11 e 12.

Tabela 12 – Infraestrutura por dependência administrativa 
Recurso disponível

Serviços %
 Água via rede pública 100
 Energia via rede pública 100
 Esgoto via rede pública 20
 Coleta de lixo periódica 80

Dependência
 Biblioteca 20
 Cozinha 100

 Laboratório de informática 60
 Laboratório de ciências 0

 Quadra de esportes 40
 Sala para leitura 0
 Sala para a diretoria 80
 Sala para os professores 40
 Sala para atendimento especial 0

 Sanitário dentro do prédio da escola 60
 Sanitário fora do prédio da escola 20

Equipamentos
 Aparelho de DVD 60

 Impressora 60
 Antena parabólica 20

Tecnologia
 Internet 60
 Banda larga 60

 Computadores uso dos alunos 20
 Computadores uso administrativo 3

Acessibilidade
 Escolas com dependências acessíveis aos portadores de deficiência 0

 Escolas com sanitários acessíveis aos portadores de deficiência 0
Fonte: http://www.qedu.org.br

2.2.4 CONCLUSÃO

Acreditamos que a relação escola-família-comunidade seja essencial para a 
construção de um ambiente propicio ao processo de ensino e aprendizagem. Entretanto, 
sabemos que outras variáveis, como carência de infraestrutura física e/ou pedagógica, as 
poucas oportunidades de desenvolvimento das capacidades intelectuais do aluno, os 
conteúdos curriculares inadequados às verdadeiras necessidades do aluno, a sobrecarga
de trabalho dos professores dificultando o planejamento e o preparo das aulas, o meio o 
qual o aluno vive, além do nível cultural dos pais e alunos dificultando assim a 
assistência e o acompanhamento da família nos deveres de casa, sem contar com a falta 
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de habilidades e aptidão do aluno e seu desinteresse e até mesmo falta de esforço 
decorrentes da indisciplina em sala de aula e demais aspectos do cotidiano escolar são 
fundamentais para que possamos pensar na construção da escola de qualidade para 
todos.

2.3 ENSINO MÉDIO 

META 03 - UNIVERSALIZAR, ATÉ 2016, O ATENDIMENTO ESCOLAR 
PARA TODA A POPULAÇÃO DE 15 A 17 ANOS E ELEVAR, ATÉ O FINAL 
DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PNE, A TAXA LÍQUIDA DE 
MATRÍCULAS NO ENSINO MÉDIO PARA 85%.

2.3.1 INTRODUÇÃO

A LDB nº 9394/96 ao situar o Ensino Médio como etapa final da Educação 
Básica, define-a como conclusão de um período de estudos de caráter geral. Neste 
sentido, o reconhece como parte de uma etapa da escolarização que tem por objetivo o 
desenvolvimento do indivíduo, assegurando-lhe a formação comum indispensável para 
o exercício da cidadania, fornecendo-lhe os meios para prosperar no trabalho e em 
estudos posteriores (art. 22).  

Segundo a mesma lei, os Estados são responsáveis por progressivamente, tornar 
o Ensino Médio obrigatório. Para tanto, devem aumentar o número de vagas disponíveis 
de forma a atender a todos os concluintes do Ensino Fundamental. Paralelamente à 
expansão do atendimento, as políticas públicas educacionais devem também se 
concentrar em aspectos relacionados à permanência do estudante na escola e à oferta de 
educação de qualidade. O currículo do Ensino Médio deve, portanto, de acordo com as 
Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio, “organizar-se de modo a assegurar 
a integração entre os seus sujeitos, o trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura, tendo o 
trabalho como princípio educativo”.

Ao observarmos os dados do Censo da Educação Básica de 2013 – que indicam 
que o Brasil possui 41.141.620 alunos matriculados nas redes publicas estaduais e 
municipais de ensino, nas áreas urbanas e rurais, e que, desse total, apenas 7.109.582 
estão no ensino médio, o que representa 17,3% do total das matrículas –, é possível 
constatar o tamanho do desafio para  o atendimento da meta  em questão. Para entender 
melhor esse desafio, basta olhar os dados  do Censo Escolar de  2011, que apontam que, 
de 2007 a  2011 , o número de alunos  matriculados no ensino  médio,  na  idade 
adequada , era  de  8,4  milhões , enquanto o  número daqueles  com  idade entre 15 e 17  
anos era de 10,4 milhões.

Essa dinâmica precisa ser monitorada e acelerada para que haja ampliação da 
demanda para o ensino médio, especialmente se o aluno potencial do ensino médio é o 
concluinte do ensino fundamental, o  que significa que a melhoria do atendimento e da 
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taxa de conclusão na idade adequada no ensino fundamental requer uma expansão 
significativa da ofertado ensino médio para o alcance do que prevê a meta.  

Assim, os desafios colocados são muitos e passam pela efetivação do regime de 
colaboração, como definido no §4º do art. 211 da Constituição Federal, que determina 
que na “organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização 
do ensino obrigatório”.

2.3.2 O ENSINO MÉDIO EM PRATA DO PIAUÍ-PI

Em 1999 o Ensino Médio foi implantado em Prata do Piauí, sendo oferecido 
pelo próprio município na gestão do prefeito Sebastião Hubaldo de Andrade Silva (in 
memória), durante 2 (dois) anos o município arcou com todas as despesas decorrentes, 
inclusive com compras de livros, sendo atendidos na Escola Municipal Ana de Azevedo 
Campelo no turno da noite.

Em 2002 passou a ser oferecido unicamente pela rede estadual de ensino na 
Unidade Escolar Amando Moura, contando com 1 (uma) dependência administrativa e 8 
(oito) salas de aulas em funcionamento.

2.3.3. ANÁLISE DOS DADOS

Em relação ao número de matrículas no município de Prata do Piauí, no período de 
2010 a 2013, observa-se uma queda considerável na rede pública estadual, único sistema 
atualmente no município que atua nesta modalidade, conforme tabela 13 abaixo:

Tabela 13 – Número e taxa de matrículas no Ensino Médio
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2013 -
-

147 66,82
- - - -

147 66,82

2012 - -
152 69,09

- - - -
152 69,09

2011 - -
162 73,64

- - - -
162 73,64

2010 - -
178 80,91

- - - -
178 80,91

População de 15 a 17 anos: 220

Fonte: Fonte:http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-matricula
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Podemos analisar que o atendimento é inferior a população, ou seja, temos 
muitos jovens que não estão na sua modalidade de ensino adequada o que deveria 
acontecer desde o ensino fundamental uma correção de fluxo para a ampliação da oferta 
no ensino médio. 

Tabela 14 – Taxas de rendimento do Ensino Médio

SÉRIE/ANO ANO
TAXA DE 

APROVAÇÃO
TAXA DE 

REPROVAÇÃO
TAXA DE 

ABANDONO

URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL

1º ANO DO 
EM

2008 50,00 - 21,80 - 28,20 -

2009 56,40 - 16,70 - 26,90 -

2010 58,30 - 14,30 - 27,40 -

2011 59,50 - 17,60 - 23,00 -

2012 68,80 - 18,80 - 12,50 -

2º ANO DO 
EM

2008 82,40 - 2,00 - 15,60 -

2009 88,10 - 0,00 - 11,90 -

2010 68,90 - 17,80 - 13,30 -

2011 86,00 - 4,00 - 10,00 -

2012 58,30 - 8,30 - 33,30 -

3º ANO DO 
EM

2008 89,80 - 6,10 - 4,10 -

2009 97,70 - 0,00 - 2,30 -

2010 90,70 - 4,70 - 4,60 -

2011 84,80 - 6,10 - 9,10 -

2012 79,20 - 2,10 - 18,80 -

http://ide.mec.gov.br/2014/municipios/relatorio/coibge/2208601

Na tabela 14, percebe-se que há um número significativo de jovens que 
abandonam a escola em todos os anos do Ensino Médio, como também de reprovação, 
sendo maior no 1º ano. Apenas no ano de 2009, obtivemos no 3º ano uma taxa 0% (zero 
por cento) de reprovação, porém a taxa de abandono vem caindo.
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Gráfico 1 – Porcentagem de aprovação, reprovação e abandono - 3º ano Ensino Médio

Fonte: http://ide.mec.gov.br/2014/municipios/relatorio/coibge/2208601

Observando os dados do gráfico que representa o 3º ano do Ensino Médio, vemos 
que nos últimos 4 (quatro) anos, o número de aprovados vem caindo e o de reprovação 
subiu em 2011 para 6,1%, mas em 2012 caiu para 2,1, porém os números em porcentagem 
de abandono no último ano do curso é muito grande onde em 2010 era 4,6 e passou em 
2012 para 18,2 o que nos mostra claramente que a taxa de reprovação deu uma baixa 
porque certamente estes alunos não chegaram sequer a frequentar todo o ano letivo.

Gráfico 2 – Taxas da população entre 15 e 17 anos que frequentam a escola no Ensino Médio 
ou outra modalidade e que não frequentam a escola.

Fonte: http://ide.mec.gov.br/2014/municipios/relatorio/coibge/2208601
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php
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http://www.foradaescolanaopode.org.br/exclusao-escolar-por-municipio/PI/2208601-Prata_do_Piau%C3%AD

O gráfico 2 nos revela que 83,2% da população entre 15 e 17 anos estão na escola, 
porém apenas 33,1% no Ensino Médio, ou seja, 50,1% estão frequentando o Ensino 
Regular ou a EJA o que nos  mostra um número bastante considerável que não estão no 
ensino correspondente a sua idade.

Tabela 15 - Escolas do Ensino Médio por dependência administrativa – 2013

Dependência 
administrativa

Total
Zona Urbana Zona Rural

Número % Número %
Federal 0 0 0 0 0
Estadual 1 1 100 0 0
Municipal 0 0 0 0 0
Privada 0 0 0 0 0

Total 1 1 100 0 0
Fonte: http://portal.inep.gov.br/basica-censo

Como já falado, a Rede Estadual possui uma única escola atendendo toda a 
demanda de alunos para o ensino médio.

Tabela 16 - Infraestrutura por dependência administrativa - 2013

Recurso disponível
Alimentação %

 Escolas que fornecem alimentação 100

 Escolas que fornecem água filtrada 100

Serviços
 Água via rede pública 100

 Energia via rede pública 100

 Esgoto via rede pública 100

 Coleta de lixo periódica 100

Dependência
 Biblioteca 100

 Cozinha 100

 Laboratório de informática 100

 Laboratório de ciências 0

 Quadra de esportes 100

 Sala para leitura 0

 Sala para a diretoria 100

 Sala para os professores 0

 Sala para atendimento especial 0

 Sanitário dentro do prédio da escola 100

 Sanitário fora do prédio da escola 0

Equipamentos
 Aparelho de DVD 100

 Impressora 100
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 Antena parabólica 100

 Retroprojetor 100

 Televissão 100

Tecnologia
 Internet 100

 Banda larga 100

 Computadores uso dos alunos 10

 Computadores uso administrativo 1

Acessibilidade
 Escolas com dependências acessíveis aos portadores de deficiência 0

 Escolas com sanitários acessíveis aos portadores de deficiência 0
Fonte: http://qedu.org.br

Notamos segundo a tabela 16, que a escola atinge os 100% no que diz respeito à 
infraestrutura, com alimentação e água filtrada, porém não possui o laboratório de 
ciências, sala de leitura, e uma sala para os professores estarem realizando suas 
atividades extraclasses. Um único computador para o uso administrativo também 
dificulta o trabalho interno da escola. Sem contar que a escola não possui nenhuma 
acessibilidade para portadores de deficiência.

Tabela 17 – População de 15 a 17 anos que Frequentam e Não frequentam a escola – Censo IBGE 
2010

Situação Total
15 a 17 anos

Masculino Feminino

Frequenta a Escola 177 64 113

Não frequenta a escola 34 22 12

Total 211 86 125

http://www.foradaescolanaopode.org.br/exclusao-escolar-por-municipio/PI/2208601-Prata_do_Piau%C3%AD

A tabela acima nos revela que 16,12% dos jovens entre 15 e 17 anos não 
frequentam a escola, maior parte do sexo masculino totalizando 10,43% fora da escola, 
dado este preocupante, pois não se sabe ao certo o por que deste fato, mas é provável 
que muitos estão no mundo da marginalização.

2.3.5 CONCLUSÃO

Ressalta-se que apenas ampliar a oferta do Ensino Médio de forma expressiva, 
sem garantir democraticamente a permanência e, principalmente, um currículo capaz de 
promover uma aprendizagem que faça sentido para os adolescentes e jovens, continuará 
deixando uma lacuna provocada pela falta de programas consistentes no âmbito 
curricular para essa etapa intermediária entre o Ensino Fundamental e Superior. A 
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escola juntamente com outros órgãos devem promover politicas públicas capazes de 
promover a recuperação dos jovens fora da escola.

2.4 EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA 

META 04 - UNIVERSALIZAR, PARA A POPULAÇÃO DE 4 A 17 ANOS, O 
ATENDIMENTO ESCOLAR AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, 
TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO E ALTAS 
HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO, PREFERENCIALMENTE NA 
REDE REGULAR DE ENSINO, GARANTINDO O ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PÚBLICOS OU COMUNITÁRIOS, NAS 
FORMAS COMPLEMENTAR E SUPLEMENTAR EM SALAS DE 
RECURSOS MULTIFUNCIONAIS, CLASSES, ESCOLAS OU SERVIÇOS, 
EM ESCOLAS OU SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PÚBLICOS OU 
CONVENIADOS.

2.4.1 INTRODUÇÃO 

Compreende-se por educação inclusiva, uma proposta que objetiva igualdade de 
acesso e permanência a todos que dela fizerem uso, desenvolvida com suporte técnico, 
pedagógico, didático, metodológico necessários ao fortalecimento e garantias que 
assegurem esta permanência bem como o sucesso escolar. 

Tais direitos encontram-se definidos nos documentos oficiais de modo que a 
Constituição Federal (CF) no Art. 205, afirma:

“a educação, direito de todos e dever do 
Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho”. 

Nesta perspectiva, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 
9394/96, responsabiliza o Estado em ofertar educação em diversas modalidades e 
acrescenta a família como coparticipe na educação das crianças e adolescentes, através 
da obrigatoriedade da matrícula.  Segundo o art. 3º do mesmo documento, o ensino será 
ministrado com base na: “Igualdade de condições para o acesso e permanência na 
escola” (Brasil, 1988). 

Compreende-se que o compromisso de assegurar o desenvolvimento de um 
sistema educacional que contemple a todos os cidadãos e cidadãs brasileiros deve 
pautar-se no princípio da igualdade de direitos, com o devido respeito às singularidades 
dos sujeitos, conforme Boaventura Santos (2013, p.56): 

“Temos o direito de ser iguais quando a nossa 
diferença nos inferioriza; e temos o direito de 
ser diferentes quando a nossa igualdade nos 
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descaracteriza. Daí a necessidade de uma 
igualdade que reconheça as diferenças e de 
uma diferença que não produza, alimente ou 
reproduza as desigualdades.” 

A CF brasileira de 1988 é clara ao eleger como fundamentos da República a 
cidadania e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, incisos II e III), e como um dos seus 
objetivos fundamentais, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, inciso IV). Ela 
ainda garante o direito à igualdade (art. 5º), e trata no art. 205, dentre outros, do direito 
de todos à educação. 

A Constituição é, pois, um marco na defesa da inclusão escolar. Ela institui 
como um dos princípios do ensino a igualdade de condições de acesso e permanência na 
escola (art. 206, inciso I), acrescentando que “o dever do Estado com a educação será 
efetivado mediante a garantia de [...] acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 
pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um” (art. 208, inciso V). 

No que tange à Educação Especial, a Convenção Interamericana para a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Pessoa com Deficiência, 
documento celebrado na Guatemala em 05/1999, e do qual o Brasil é signatário, foi 
aprovado pelo Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo nº 198, de 
13/06/01 e promulgado pelo Decreto nº 3.956, de 08/10/01, da Presidência da 
República. 

A importância da Convenção no entendimento e na defesa da inclusão está no 
fato de que deixa clara a impossibilidade de diferenciação com base na deficiência, 
definindo a discriminação contra a pessoa com deficiência como:

"[...] toda diferenciação, exclusão ou 
restrição baseada em deficiência, antecedente 
de deficiência, consequência de deficiência 
anterior ou percepção de deficiência presente 
ou passada, que tenha o efeito ou propósito de 
impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou 
exercício por parte das pessoas com 
deficiência de seus direitos humanos e suas 
liberdades fundamentais” (art. I, nº 2 "a"). 

O texto da Convenção (art. I, nº 2,"b") esclarece que não constitui discriminação: 

"[...] a diferenciação ou preferência adotada 
para promover a integração social ou o 
desenvolvimento pessoal dos portadores de 
deficiência, desde que a diferenciação ou 
preferência não limite em si mesma o direito à 
igualdade dessas pessoas e que elas não sejam 
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obrigadas a aceitar tal diferenciação ou 
preferência". 

Como a educação deve visar ao pleno desenvolvimento humano e ao preparo 
para o exercício da cidadania, qualquer restrição ao acesso a um ambiente, que reflita a 
sociedade em suas diferenças/diversidade como meio de preparar a pessoa para a 
cidadania, seria uma "diferenciação ou preferência" que estaria limitando, "em si mesma 
o direito à igualdade dessas pessoas". 

Conforme documento editado pelo Ministério Público Federal por meio da 
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, denominado “O Acesso de Alunos com 
Deficiência às Classes e Escolas Comuns da Rede Regular de Ensino”, e de acordo com o 
novo parâmetro relacionado ao princípio da não-discriminação trazido pela Convenção da 
Guatemala, só se admite as diferenciações com base na deficiência para permitir o acesso 
das pessoas com deficiências aos seus direitos, e não para negar-lhes o exercício deles.  

No Capítulo III, Da Educação, da Cultura e do Desporto, da Constituição brasileira 
pode se perceber a ressignificação da Educação Especial, quando o mesmo diz em seu art. 
208 que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 
"atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente 
na rede regular de ensino”.  

Uma das inovações trazidas pela Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva é o Atendimento Educacional Especializado - AEE, 
que é um serviço da educação especial que "[...] identifica, elabora e organiza recursos 
pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos 
estudantes, considerando suas necessidades específicas" (SEESP/MEC, 2008). O AEE 
complementa e/ou suplementa a formação do estudante, visando a sua autonomia na 
escola e fora dela, constituindo oferta obrigatória pelos sistemas de ensino. 

Esse atendimento é um serviço complementar e necessariamente diferente do 
ensino escolar e se destina a atender às especificidades dos estudantes com deficiência, 
abrangendo principalmente instrumentos necessários à eliminação das barreiras que as 
pessoas com deficiência naturalmente têm para relacionarem-se com o ambiente externo, 
tais como: ensino da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS; ensino de Língua Portuguesa 
para surdos; Sistema Braille; orientação e mobilidade para pessoas cegas; Soroban; ajudas 
técnicas, incluindo informática; mobilidade e comunicação alternativa/aumentativa; 
tecnologia assistida, educação física especializada; enriquecimento e aprofundamento 
curricular; atividades da vida autônoma e social. 

O direito ao atendimento educacional especializado está igualmente previsto na 
LDB, art. 58, parágrafo 1º que determina: “haverá, quando necessário, serviços de apoio 
especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação 
especial”.  
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Compreende-se uma nova interpretação, pois a Educação Especial sempre foi vista 
como a modalidade de ensino que substituía a escolaridade regular para estudantes com 
deficiência. Porém, na nova concepção, perpassa e complementa as etapas da Educação 
Básica e Superior. Por esse motivo, os estudantes com deficiência, especialmente os que 
estão em idade de cursar o Ensino Fundamental e Médio (dos 06 aos 17 anos de idade), 
não podem frequentar unicamente os serviços de Educação Especial (classes especiais, 
salas de recursos e outros), devendo estar matriculados e frequentando regularmente as 
turmas de sua faixa etária, nas escolas comuns. 

No que concerne à Educação Infantil a LDB institui que “a oferta de educação 
especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de zero a seis anos, 
durante a educação infantil” (art. 58, § 3º). Trata-se de cumprir uma prerrogativa legal, 
que diz respeito ao direito indispensável de toda e qualquer pessoa à educação e que, não 
sendo acatada, pode acarretar às famílias penalidades decorrentes do crime de abandono 
intelectual de seus filhos/as (Código Penal, artigo 246). 

Para atuar no AEE, os professores devem ter formação específica que atenda aos 
objetivos da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva e formação 
continuada, em cursos de aperfeiçoamento ou de especialização, enquanto que os 
professores do ensino regular devem ser capacitados para a integração desses estudantes 
nas classes comuns (LDB, art. 59, inciso III).  

Como já acima citado, o AEE tem como objetivo atender de modo a complementar 
e/ou suplementar as necessidades de estudantes com as seguintes características: 

• Estudantes com deficiência: aqueles/as [...] que têm impedimentos de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais em interação com diversas 
barreiras podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas (ONU, 2006).    

• Estudantes com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles/as que apresentam 
alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e, na comunicação, um repertório 
de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo 
alunos com autismo, síndromes do espectro do autismo e psicose infantil. (MEC/SEESP, 
2008).  

• Estudantes com altas habilidades/superdotação: aqueles/as que demonstram potencial 
elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, 
acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes, além de apresentar grande criatividade, 
envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse 
(MEC/SEESP, 2008).  

Esse atendimento também poderá ser oferecido em Centros de Atendimento 
Educacional Especializado da rede pública ou privada, sem fins lucrativos. Tais centros, 
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contudo, devem estar de acordo com as orientações da Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) e com as Diretrizes Operacionais da 
Educação Especial para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica 
(MEC/SEESP, 2009).  

Na perspectiva da Educação Inclusiva, o processo de reorientação de escolas 
especiais e centros especializados requer a construção de uma proposta pedagógica que 
institua nestes espaços, principalmente serviços de apoio às escolas para a organização 
das salas de recursos multifuncionais e para a formação continuada dos professores do 
AEE.  

2.4.2 ANÁLISE DOS DADOS

O município de Prata do Piauí não apresenta nenhuma estrutura de oferta e 
permanência em Educação Especial/Inclusiva. Percebe-se assim, que as famílias não 
possuem a oportunidade de escolha em matricular seu filho, onde acredita ser o melhor 
espaço para a aprendizagem.  Para o estudante com deficiência inserido na rede regular 
municipal não lhe é ofertado nenhum atendimento educacional especializado, sendo que 
não existe a matrícula no AEE, a mesma sendo condicionada à matrícula no ensino 
regular, e o aluno não é sequer identificado como especial, pois as famílias não 
apresentam nenhum laudo exigido no ato de inserção de dados no Censo Escolar para 
identificar tal deficiência. 

O atendimento se existisse teria como objetivo auxiliar o estudante, na 
construção/desenvolvimento das habilidades e competências para sua inserção no 
mundo social e do trabalho, assegurando assim a sua autonomia.  Nesse contexto, 
evidencia-se ser um desafio ao município, e principalmente, à rede municipal a 
integralização desse atendimento, com a real implantação dos espaços necessários. 
Devido a tais impedimentos apesar de serem atendidos alunos com algum tipo de 
deficiência não consta, segundo o Educacenso-2013, nenhuma escola da rede pública 
que oferte este serviço como também matrículas de alunos deficientes, portanto a tabela 
14 não possui nenhum dado. 

Tabela 18 – Número de Matriculados na Educação Especial de pessoas com algum dos tipos de 
deficiências investigadas 

Período Dependência
Total de 

Matrículas

Educação Especial (Alunos de Escolas Especiais, Classes Especiais e Incluídos)

Creche
Pré-

Escola

Anos

Médio

Ed Prof. EJA EJA

Iniciais Finais
Nível

Técnico
Fund Médio

Federal 
- - - - - - - - -

Estadual
- - - - - - - - -

Municipal
- - - - - - - - -

Privada
- - - - - - - - -
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Total

Fonte:

Tabela 19A – População por tipos de deficiência e localidade – 2010

Tipo de deficiência
Urbano Rural

2010 2010

Deficiência visual - não consegue de modo algum - -

Deficiência visual - grande dificuldade 214 22

Deficiência visual - alguma dificuldade 495 158

Deficiência auditiva - não consegue de modo algum - -

Deficiência auditiva - grande dificuldade 76 2

Deficiência auditiva - alguma dificuldade 184 31

Deficiência motora - não consegue de modo algum 13 -

Deficiência motora - grande dificuldade 110 13

Deficiência motora - alguma dificuldade 194 49

Mental/intelectual 36 6

Nenhuma dessas deficiências 1.654 336

Sem declaração - -

População geral: 3.085

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

Tabela 19B – População por tipos de deficiência e localidade – 2000 

Tipo de deficiência
Urbano Rural

2000 2000

Deficiência mental permanente 7 -
Deficiência física - tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia 
permanente - -

Deficiência física - falta de membro ou de parte dele 
(perna, braço, mão, pé ou dedo polegar) - -

Deficiência visual - incapaz, com alguma ou grande 
dificuldade permanente de enxergar 73 -

Deficiência auditiva - incapaz, com alguma ou grande 
dificuldade permanente de ouvir 24 -

Deficiência motora - incapaz, com alguma ou grande 
dificuldade permanente de caminhar ou subir 
escadas

51 -

Nenhuma dessas deficiências 941 393

Sem declaração - -

População geral: 3.117

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

Visualizando as tabelas 19A e 19B, percebemos que o próprio censo do IBGE 
mudou a sua forma de apuração de dados. Partindo para a análise da deficiência visual 
percebemos que em 2000 ele nos dava apenas um tipo tendo este que se enquadrar 
como incapaz, com alguma ou grande dificuldade permanente de enxergar, onde no 
município 73 (setenta e três) pessoas se declararam com tal deficiência, já o censo de 
2010 foi dividido em três tipos: deficiência visual - não consegue de modo algum, com 
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grande dificuldade e com alguma dificuldade totalizando 889 declarados, ou seja, 
55,45% da população com deficiência.

Nota-se também que em 2010, houve um aumento significativo nas declarações 
de pessoas com algum tipo de deficiência no total de 1.603 perfazendo 51,96% da 
população total, onde em 2000 a população era de 3.117 e 4,97% da população com 
algum tipo de deficiência.

Tabela 20 – Infraestrutura por dependência administrativa 
Recurso disponível

Serviços %
 Água via rede pública 100

 Energia via rede pública 100

 Esgoto via rede pública 20

 Coleta de lixo periódica 80

Dependência
 Biblioteca 20

 Cozinha 100

 Laboratório de informática 60

 Laboratório de ciências 0

 Quadra de esportes 40

 Sala para leitura 0

 Sala para a diretoria 80

 Sala para os professores 40

 Sala para atendimento especial 0

 Sanitário dentro do prédio da escola 60

 Sanitário fora do prédio da escola 20

Equipamentos
 Aparelho de DVD 60

 Impressora 60

 Antena parabólica 20

Tecnologia
 Internet 60

 Banda larga 60

 Computadores uso dos alunos 20

 Computadores uso administrativo 3

Acessibilidade
 Escolas com dependências acessíveis aos portadores de deficiência 0

 Escolas com sanitários acessíveis aos portadores de deficiência 0

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

Observando a tabela 20, percebemos que a rede pública de ensino não oferece 
acessibilidade com escolas com dependências e sanitários acessíveis aos portadores de 
deficiência trazendo consigo um grande desafio para quem procura o sistema, pois o 
mesmo não tem condições adequadas para atendê-lo, tais fatores só diminuem a procura 
e até mesmo a evasão destes alunos.

Tabela 21 – Pessoas com deficiência que Frequentam e Não Frequentam a escola

Faixa etária Período
Fequentam a escola Não frequentam a escola

Masculino Feminino Masculino Feminino
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0 a 4 anos
2010 4 - - -

2000 - - 14 27

5 a 9 anos
2010 13 19 - -

2000 14 19 - 20

10 a 14 anos
2010 27 12 - -

2000 4 18 13 7

15 a 19 anos
2010 4 23 8 22

2000 8 11 - 7

Fonte:

Analisando a tabela 21, verificamos que em Prata do Piauí, existem segundo o 
censo demográfico do IBGE de 2010, 132 pessoas de 0 a 19 anos com algum tipo de 
deficiência, sendo que destes, 102 estão frequentando a escola, e o atendimento em 
relação a 2000 que era de 45,68% cresceu 31,59%, pois de acordo com o censo 
demográfico de 2010 o atendimento foi de 77,27%. Contudo, diante de tantas dificuldades 
a procura pela escola partiu diretamente da população e o município infelizmente não 
adequou seu sistema de ensino as necessidades, ficando limitados simplesmente a fazerem 
rampas para atenderem cadeirantes em algumas escolas.

Gráfico 3 – População entre 0 a 19 anos que frequentam e não frequentam a escola

Segundo o gráfico de dados obtidos pelo censo demográfico do IBGE (2010), 
notamos que a população que mais deixa de frequentar a escola devido ao não 
oferecimento adequado do atendimento é a população de 15 a 19 anos, pois das 57 
pessoas apenas 47,37% frequentam a escola, enquanto a população de 0 a 14 anos, 
todos estão frequentando a escola. No entanto, sabemos que na realidade este número é 
ainda maior e que existem crianças de 0 a 14 anos residentes no município que estão 
fora da escola.

2.4.3 CONCLUSÃO

Diante disto notamos que as famílias têm procurado se qualificar, mas não 
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recebem o atendimento necessário que lhes propicie uma experiência inclusiva de 
desenvolvimento e de escolarização de seus filhos, sem ter de recorrer a atendimentos 
exteriores à escola, isso nos mostra ser imprescindível o trabalho de construção de redes 
de inclusão capazes de encontrar caminhos para desburocratização de serviços de modo 
que as crianças e adolescentes com deficiência ou outras limitações, tenham acesso aos 
meios favoráveis ao desenvolvimento da aprendizagem.

Todos os seres humanos são capazes de aprender. Tal premissa sugere ser a 
aprendizagem um processo permeado pelas relações. Pode-se dizer que são os seres 
humanos processuais e relacionais. Nesta perspectiva, deve-se segundo a CF e demais 
documentos norteadores, assegurar a todos, as condições para a plena participação na vida 
social. 

Embora existam pessoas com deficiências bastante significativas, deve-se lembrar 
de que, como estudantes, elas têm o mesmo direito de acesso à educação que as demais, 
com ou sem deficiência, em ambiente escolar não segregado. 

2.5 ALFABETIZAÇÃO ATÉ 8 ANOS DE IDADE

META 05 – ALFABETIZAR TODAS AS CRIANÇAS NO MÁXIMO, ATÉ O 
FINAL DO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

2.5.1 INTRODUÇÃO

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal 
assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios de 
assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final 
do 3º ano do ensino fundamental.

Aos oito anos de idade, as crianças precisam ter a compreensão do 
funcionamento do sistema de escrita; o domínio das correspondências grafofônicas, 
mesmo que dominem poucas convenções ortográficas irregulares e poucas 
regularidades que exijam conhecimentos morfológicos mais complexos; a fluência de 
leitura e o domínio de estratégias de compreensão e de produção de textos escritos.

No Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, quatro princípios centrais 
serão considerados ao longo do desenvolvimento do trabalho pedagógico:

1. o Sistema de Escrita Alfabética é complexo e exige um ensino sistemático e 
problematizador;
2. o desenvolvimento das capacidades de leitura e de produção de textos ocorre durante 
todo o processo de escolarização, mas deve ser iniciado logo no início da Educação 
Básica, garantindo acesso precoce a gêneros discursivos de circulação social e a 
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situações de interação em que as crianças se reconheçam como protagonistas de suas 
próprias histórias;
3. conhecimentos oriundos das diferentes áreas podem e devem ser apropriados pelas 
crianças, de modo que elas possam ouvir, falar, ler, escrever sobre temas diversos e agir 
na sociedade;
4. a ludicidade e o cuidado com as crianças são condições básicas nos processos de 
ensino e de aprendizagem.

Dentro dessa visão, a alfabetização é, sem dúvida, uma das prioridades nacionais 
no contexto atual, pois o professor alfabetizador tem a função de auxiliar na formação 
para o bom exercício da cidadania. Para exercer sua função de forma plena é preciso ter 
clareza do que ensina e como ensina. Para isso, não basta ser um reprodutor de métodos 
que objetivem apenas o domínio de um código linguístico. É preciso ter clareza sobre 
qual concepção de alfabetização está subjacente à sua prática.

2.5.2 ANALISE DOS DADOS

O município de Prata do Piauí deu inicio à implantação do ensino de 9 anos no 
ano de 2010. Implantando inicialmente o 1º ano para atender às crianças de 6 anos. Esse 
processo de implantação irá perdurar até 2018, quando o sistema seriado usado 
anteriormente será substituído. Esse processo está sendo feito gradativamente, 
atualmente o município já atende de 1º a 6º ano, os demais continuam no sistema 
seriado. 

Em 2013, com o lançamento do PNAIC o município fez a adesão e realizou o 
lançamento do referido programa no dia 13 (treze) de março de 2013 (dois mil e treze). 
Desde a implantação do PNAIC no município os indícios de aprovação das crianças do 
3º ano do Ensino Fundamental têm melhorado consideravelmente.

Tabela 22 – Condição de alfabetização de crianças até 8 anos de idade –2010

Período
Localiza

ção

Masculino Feminino
Total 
AlfabAlfab

Não 
Alfab

% 
Alfab

Alfab
Não

Alfab
% 

Alfab

2010
Urbana 10 14 41,67 9 11 45 43,18%

Rural 1 2 33,34 2 1 66,67 50,00%
     Fonte: http://www.sidra.ibge.gov.br

Observando a tabela 22, vemos que em 2010 haviam mais crianças de 8 anos do 
sexo masculino não alfabetizadas com 58,33% que do sexo feminino com 55%, como 
também a taxa de não alfabetizadas é maior na zona urbana. O que demonstra que deve-
se haver uma olhar maior em relação aos  meninos da zona urbana que podem estar 
usando os meios tecnológicos que poderiam está os ajudando na alfabetização para 
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outros fins, cabendo as famílias uma atenção maior em relação ao uso ou não desses 
equipamentos. 

Tabela 23 – Índices de aprovação no 3º ano 2010-2014

Ano Nº de alunos Matriculados Taxa de Aprovação Taxa de Reprovação

2010 72 59,7% 34,7%
2011 91 66% 26,4%
2012 96 62,5% 33,5%
2013 78 79,49 12,82
2014 77 65% 31%
Fonte: SEMEDU/Prata do Piauí-Pi

Analisando a tabela 23 percebemos que houve oscilação na quantidade de 
matrículas, porém nos últimos 2 (dois) anos elas veem diminuindo. Comparando o 
número de alunos de 2014 com 2012 observa-se uma queda de 19 alunos o que 
demonstra que a população nesta idade diminuiu, pois não temos nenhum aluno fora da 
escola correspondente aos 8 anos de idade, porém possuímos pessoas que ainda não 
concluíram o 3º ano do EF ou mesmo não alfabetizadas. Em relação a taxa de 
aprovação, observa-se que ela também oscilou, porém está maior que em 2010 que era 
de 59,7% e em 2014 passou para 65%. Mas, em relação a taxa de reprovação vemos que 
houve uma queda considerável em 2013 ficando com 12,82%, porém em 2014 ela 
voltou a crescer para 31%. Temos também a questão da evasão caso este que deve ser 
levado em consideração, pois com 8 anos de idade é inadmissível uma criança 
abandonar a escola.

Gráfico 4 – Resultado das Escolas Municipais na Prova ANA 2013

O gráfico 4 nos mostra que os alunos apesar de já possuírem algumas 
habilidades que a prova ANA requer, ainda encontram-se em nível baixo no tocante que 
poucos alunos estão enquadrados no nível 4, seja em leitura, escrita ou matemática.

Fazendo uma analise no que diz respeito aos níveis em proficiência em leitura 
observamos que a maioria encontram-se no nível II, totalizando 62,46%, ou seja a 
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maioria dos alunos conseguem identificar a finalidade de textos como convite, cartaz, 
texto instrucional (receita) e bilhete, localizar informação explícita em textos curtos 
(com até cinco linhas) em gêneros como piada, parlenda, poema, tirinha (história em 
quadrinhos em até três quadros), texto informativo e texto narrativo, identificar o 
assunto de textos, cujo assunto pode ser identificado no título ou na primeira linha em 
gêneros como poema e texto informativo e inferir o assunto de um cartaz apresentado 
em sua forma estável, com letras grandes e mensagem curta e articulação da linguagem 
verbal e não verbal. Ainda na habilidade de leitura temos 29,04% dos alunos que
encontram-se no nível I, ou seja, conseguem ler palavras dissílabas, trissílabas e 
polissílabas com estruturas silábicas canônicas, com base em imagem, como também 
não canônicas.

Analisando os dados em proficiência em escrita temos 39,83% dos alunos no 
nível III, ou seja, uma das habilidades desenvolvidas é conseguir escrever textos 
narrativos com mais de uma frase, a partir de uma situação dada; e 26,19% no nível I 
onde são capazes de escrever palavras com sílabas canônicas (consoante e vogal) e não 
canônicas, com alguma dificuldade, pela omissão e/ou troca de letras;

E com proficiência em matemática temos 51,06% no nível II, ou seja,
reconhecem nomenclatura de figura geométrica plana; valor monetário de cédula; figura 
geométrica plana em uma composição com várias outras, problema de adição sem 
reagrupamento. E 34,54 no nível I que conseguem reconhecer representação de figura 
geométrica plana ou espacial em objetos de uso cotidiano, entre outras habilidades.

2.5.3 CONCLUSÃO

Uma criança pode ser considerada alfabetizada quando se apropria da leitura e 
da escrita como ferramentas essenciais para seguir aprendendo, buscando informação, 
desenvolvendo sua capacidade de se expressar, de desfrutar a literatura, de ler e de 
produzir textos em diferentes gêneros, de participar do mundo cultural no qual está 
inserido. Para cada ano de escolaridade, há diferentes expectativas em relação a essas 
capacidades, que precisam ser consideradas nos momentos de planejamento e de análise 
do desempenho de alunos e da escola. 

A meta 5 colocada pelo Plano Nacional de Educação e seguida pelo Plano 
Municipal de Educação em relação à alfabetização são ambiciosas, se considerados os 
atuais resultados das avaliações externas. Mas são viáveis, desde que haja um trabalho 
intencional e sistemático visando a melhoria da qualidade da formação inicial e 
continuada dos professores, acompanhado, entre outras, de políticas de distribuição de 
livros, de formação de bibliotecas acessíveis a todos as crianças e jovens em idade 
escolar e de fortalecimento de comunidades leitoras nas instituições.

O maior desafio é a matrícula desses alunos com a garantia da permanência com 
qualidade de modo a cumprir com o objetivo de alfabetizar todas as crianças até os 08 
anos e para isto é imprescindível que se crie políticas públicas municipais para 
complementar as federais, como por exemplo, as formações, projetos que servem de 
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base para o professores. Um dos grandes avanços foram a iniciativa da construção das 
creches modelo e principalmente as formações continuadas para os professores o que 
garante uma educação de qualidade e é um passo importante para se alcançar o objetivo 
de alfabetizar todas as crianças até os 08 anos de idade.

Tendo como base os dados apurados, vemos que as crianças têm acesso a escola, 
porém sua permanência ainda não é garantida, pois apesar de já haver uma preocupação 
no momento da lotação dos professores, priorizando em lotar de 1º a 3º ano os que estão 
em formações do PNAIC, temos ainda no quadro aqueles que não se identificam com a 
alfabetização e a questão do êxodo que é um dos grandes agravantes neste processo. 

Consideramos, porém que um dos grandes problemas encontrados é a situação 
financeira do município que infelizmente ainda se configura em um entrave para o 
avanço da educação, pois para que se avance faz-se necessário o uso de recursos 
financeiros para capacitar não só o professor, mas todos que fazem parte da comunidade 
escolar. Esta situação acaba por aumentar o grau de dificuldade pra se alfabetizar o 
aluno na idade determinada.

2.6. EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL

META 06 - OFERECER EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL EM, NO 
MÍNIMO, 50% DAS ESCOLAS PÚBLICAS, DE FORMA A ATENDER, 
PELO MENOS, 25% DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

2.6.1. INTRODUÇÂO

As condições para o avanço da educação integral vêm se forjando desde a 
Constituição Federal (1988), que fortaleceu a percepção da educação como um direito 
social fundamental e estabeleceu uma ampla rede de proteção à criança e ao 
adolescente, regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990) A seguir, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDB (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) indicou o aumento 
progressivo da jornada escolar para 7 horas diárias como horizonte da política pública 
educacional; e o Plano Nacional da Educação – PNE (10.172, de 9 de janeiro de 2001  ) 
a ampliação da jornada escolar como um avanço significativo para diminuir as 
desigualdades sociais e ampliar democraticamente as oportunidades de aprendizagem. 
Além dos marcos legais, destacam-se avanços educacionais como a quase 
universalização do acesso ao ensino fundamental para praticamente toda a população de 
7 a 14 anos (98%); a ampliação do tempo de escolaridade do ensino fundamental de 8 
para 9 anos; o aumento nos recursos para o atendimento ao ensino básico, distribuídos 
por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação – Fundeb, que 
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abarca da educação infantil ao ensino médio, e mais recentemente, a ampliação da 
obrigatoriedade da educação para a faixa etária de 4 a 17 anos.

Atualmente no Brasil existem mais de 61 mil escolas que ofertam educação em 
tempo integral. O Mais Educação é um indutor da agenda da educação integral em 
jornada ampliada no Brasil (…). Entre as possibilidades para esse atendimento podemos 
citar o § 1º do Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010, que dispõe sobre o programa 
Mais Educação e define educação em tempo integral como a jornada escolar com 
duração igual ou superior a sete horas diárias, durante todo o período letivo, 
compreendendo o tempo total em que o aluno permanece na escola ou em atividades 
escolares em outros espaços educacionais.

O decreto define ainda que a ampliação da jornada escolar diária se dará por 
meio do desenvolvimento de atividades de acompanhamento pedagógico, 
experimentação e investigação científica, cultura e artes, esporte e lazer, cultura digital, 
educação econômica, comunicação e uso de mídias, meio ambiente, direitos humanos, 
práticas de prevenção aos agravos à saúde, promoção da saúde e da alimentação 
saudável, entre outras atividades, podendo ser desenvolvidas dentro do espaço escolar, 
de acordo com a disponibilidade da escola; ou fora dele, sob orientação pedagógica da 
escola, mediante o uso dos equipamentos públicos e o estabelecimento de parcerias com 
órgãos ou instituições locais.

Nesse sentido, garantir educação integral requer mais que simplesmente a 
ampliação da jornada escolar diária, exigindo dos sistemas de ensino e seus 
profissionais, da sociedade em geral e das diferentes esferas de governo não só um 
compromisso para que a educação seja de tempo integral, mas também um projeto 
pedagógico diferenciado, a formação de seus agentes, a infraestrutura e os meios para 
sua implantação. Assim, as orientações do Ministério da Educação para a educação 
integral apontam que ela será o resultado daquilo que for criado e construído em cada 
escola, em cada rede de ensino, com a participação dos educadores, educandos e das 
comunidades que podem e devem contribuir para ampliar os tempos e os espaços de 
formação das crianças, adolescentes e jovens na perspectiva de que o acesso à educação 
pública seja complementado pelos processos de permanência e aprendizagem.

Conforme os dados do Censo do Inep de 2012, o Brasil possuía 3.439.980 
alunos matriculados em educação de tempo integral nas escolas públicas estaduais e 
municipais de educação básica. Desse total, a educação infantil, especialmente as 
creches, e o ensino fundamental são responsáveis pela grande maioria dos matriculados, 
com 1.313.415 e 1.878.301 respectivamente. Apenas 229.073 alunos do ensino médio 
tinham acesso a educação de tempo integral e ainda 19.191 alunos a educação de jovens 
e adultos.

O programa Mais Educação tem sido uma das principais ações do governo 
federal para ampliar a oferta de educação em tempo integral, por meio de uma ação 
intersetorial entre as políticas públicas educacionais e sociais, contribuindo desse modo 
tanto para a diminuição das desigualdades educacionais quanto para a valorização da 
diversidade cultural brasileira. Conta com a participação dos Ministérios da Educação, 
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do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Ciência e Tecnologia, do Esporte, do 
Meio Ambiente, da Cultura, da Defesa e também da Controladoria-Geral da União.
Oferecer a educação de tempo integral em, no mínimo 50% das escolas públicas, de 
forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica é um desafio para toda 
nação brasileira porque envolve vários fatores para que esse tempo ampliado, na escola, 
seja de qualidade para o aluno como, recursos, infraestrutura que atenda a demanda, 
tempo integral para o professor, currículo conectado, alimentação, formação dos 
profissionais, dentre outros elementos que se fazem necessários. 

2.6.2 A EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL EM PRATA DO PIAUÍ

No município de Prata do Piauí a educação de tempo integral é promovida como 
já se vem falando pelo Programa Mais Educação.  No município é oferecida pela escola 
estadual, Unidade escolar Amando Moura, que atendeu no ano de 2014 58 alunos ( 
Educacenso ), desenvolvendo as atividades: reforço escolar em Português e 
Matemática,Vídeo, Ciências, Economia Solidária ( esporte ) e Tecnologias 
Educacionais. 

2.6.3 ANÁLISE DE DADOS

As escolas municipais foram contempladas com o Programa Mais Educação no 
ano de 2012, mas até o ano de 2014 as mesmas não desenvolveram o programa como 
podemos observar na tabela abaixo, porque as escolas não puderam receber os recursos 
oriundos do MEC, através do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE para 
desenvolver as ações, isso por conta da inadimplência do município perante o MEC nos 
programas federais ( PDDE, PDE, Mais Educação ), devido não haver prestação de 
conta dos recursos recebidos pelas escolas no ano de 2010.

2.6.4 CONCLUSÃO

No estado do Piauí, já são mais de 245 escolas que desenvolvem o Programa 
Mais Educação. De acordo com o Censo Escolar de 2013, o estado atende 9.957 mil 
estudantes na modalidade ensino integral (http://www.seduc.pi.gov.br/Piaui-se-destaca-
no-ensino-de-Tempo-Integral-no-Brasil/1909), sendo que as escolas municipais de Prata 
do Piauí não contribuíram para esse número, não porque o município não apresente 
necessidade de desenvolver dentro de seus espaços escolares esse tipo de educação
porque tem e muita, devido apresentar um IDEB de (3.9) abaixo da meta projetada, 
(4.2) para o ano de 2013, isso por conta das crianças e jovens do município 
apresentarem um déficit de aprendizagem bastante acentuado no que diz respeito ao 
desenvolvimento de habilidades de leitura, escrita e matemática. Outro dado que o faz 
prioritário nesse tipo de atendimento é muita de suas crianças e jovens já estarem 
vivendo em situações de vulnerabilidade. Então esse atendimento se faz necessário o 
que requer recursos, a ampliação da infraestrutura e haver docentes preparados para as 
atividades regulares e para as oferecidas aos alunos, como reforços escolares, artes, 
música, esportes e outras.
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2.7 - FLUXO E QUALIDADE

META 07 - FOMENTAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM 
TODAS AS ETAPAS E MODALIDADES, COM MELHORIA DO FLUXO 
ESCOLAR E DA APRENDIZAGEM.

2.7.1. INTRODUÇÃO

Na última década, o país deu uma grande importância a elevação da qualidade 
da educação básica, em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e 
da aprendizagem, mas mesmo assim no  Brasil,  as  taxas  de  reprovação  ainda  são  
muito  elevadas, atingindo  9,1%  dos alunos  de  Ensino  Fundamental  e  12,2%  do 
Ensino Médio.

As séries com  maiores  taxas  são  aquelas  que  caracterizam transição, ou seja, 
o 6º ano do Ensino Fundamental e o 1º ano do Ensino Médio ( Anuário Brasileiro da 
Educação Básica – 2014 ).

Ofertar uma educação básica de qualidade para todos de modo a mudar esses 
índices é um complexo e grande desafio para as políticas públicas sociais e educacionais 
e para o conjunto dos agentes institucionais e individuais que atuam no campo da 
educação, sobretudo nas escolas públicas. Nas duas últimas décadas, registram-se 
avanços no acesso, cobertura e melhoria da aprendizagem na educação básica, como 
revela o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). O Ideb é o indicador 
criado pelo Inep, a partir de dados do Censo, Saeb e Prova Brasil, considerando o fluxo 
escolar e desempenho nos exames, para fazer o acompanhamento da evolução da 
educação e para estabelecer o padrão de qualidade que o Ministério da Educação definiu 
como meta a ser atingida.

É importante ressaltar que cabe também analisar e monitorar especificamente o 
comportamento de seus componentes, especialmente o desempenho dos estudantes nos 
exames padronizados. Além disso, ainda há um esforço a ser construído em termos de 
articulação das avaliações nacionais com as iniciativas subnacionais.

Precisamos continuar ampliando progressivamente as médias do Ideb em cada 
escola, município, DF e estado, tendo em vista alcançar as médias nacionais projetadas 
bienalmente, como resultado da melhoria do fluxo escolar e, sobretudo, da 
aprendizagem dos estudantes, em conformidade com os padrões internacionais. Por essa 
razão, é de grande importância que os gestores educacionais e os professores busquem 
monitorar e acompanhar os resultados do Ideb, em cada escola, município, DF, estado e 
União, procurando implementar ações que superem as fragilidades identificadas na 
busca pela qualidade da aprendizagem. Cada escola e cada sistema tem uma realidade 
que precisa ser examinada, tendo em vista a superação articulada das fragilidades 
encontradas.
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O objetivo do MEC é que o Brasil alcance, até 2021, o Ideb 6, nos Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental; o Ideb 5,5, nos Anos Finais do Ensino Fundamental, e o Ideb 
5,2, no Ensino Médio. 

Tabela 24 – IDEB nos anos iniciais

IDEB 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano
Anos 
Iniciais

4,9 5,2 5,5 5,7 6,0

Anos Finais
4,4 4,7 5,0 5,2

5,5

Ensino 
Médio

3,9 4,3 4,7 5,O 5,2

Fonte:Planejando a Próxima Década: Conhecendo as 20 Metas do Plano Nacional de Educação

De modo geral, fomentar a qualidade da educação básica implicará enfrentar a 
desigualdade social existente no país, além de ampliar o direito social à educação. 
Implicará ainda a melhor definição e articulação entre os sistemas de ensino e unidades 
escolares, processos de organização e gestão do trabalho escolar, melhoria das 
condições de trabalho e valorização, formação e desenvolvimento profissional de todos 
aqueles que atuam na educação escolar. É fundamental ainda definir e implementar 
dinâmicas curriculares de formação e de avaliação que favoreçam uma aprendizagem 
mais significativa.

Um dos objetivos do Projeto Político Pedagógico das escolas municipais de 
Prata do Piauí, reformulado em 2011, é oferecer um ensino de qualidade, motivando o 
domínio da leitura, da escrita, produção e interpretação de textos e operações 
matemáticas, além do domínio nas outras áreas do conhecimento, elevando o índice de 
aprovação dos alunos do 1º ano a 8ª série do Ensino Fundamental, como também a 
redução do abandono e da distorção idade/série na modalidade regular e EJA.

2.7.2. ANÁLISE DOS DADOS

Tabela 25 – Taxa de rendimento por dependência administrativa e etapas de educação - 2010 a 
2012.

Depend. 
Administ.

Etapas

2010 2011 2012

% Aprov.
% 

Reprov.
% 

Aband.
% 

Aprov.
% 

Reprov.
% 

Aband.
% 

Aprov.
% 

Reprov.
% 

Aband.

U R. U R. U. R U R. U R. U. R U R. U R. U. R

Federal

Anos 
iniciais

Anos 
finais
Ensino 
Médio

Estadual

Anos 
iniciais

72,
6

-
25,
6

- 1,8 -
68,
2

-
27,
3

- 4,5 -
78,
6

-
21,
4

- 0,0 -

Anos 
finais

75,
3

-
18,
5

- 6,2 -
64,
0

-
30,
4

- 5,6 -
62,
5

-
34,
3

- 3,1 -

Ensino 69, - 12, - 17, - 73, - 10. - 15, - 72, - 5,6 - 22, -
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Fonte: http://www.qedu.org.br/      
Legenda: (U) urbana; (R) rural

A Tabela 25 explicita, respectivamente, as porcentagens de aprovação,
reprovação e abandono da rede estadual e municipal de ensino Fundamental e Médio de 
Prata do Piauí. Observa-se, na rede estadual nos anos iniciais uma elevação na taxa de 
aprovação com consequente declínio na taxa de reprovação e zero abandono. Na rede 
municipal ocorre o contrário, declina a taxa de aprovação, sobe a taxa de reprovação e 
declina a taxa de abandona. Nos anos finais na rede estadual percebe-se que a taxa de 
aprovação e de abandono declinam gradativamente com o passar dos anos, enquanto 
que, sobe os percentuais dos  alunos  reprovados e, na rede municipal há um declínio 
com uma posterior elevação na taxa de reprovação e da mesma forma acontece com a 
taxa de abandono, declina e depois sobe. Já no Ensino Médio, percebe-se uma evolução 
seguida de um declínio nas porcentagens de aprovação como também observamos um 
declínio no percentual de reprovação ao lado de uma alta porcentagem de abandono.

Tabela 26 – Taxa de distorção Idade-Série por dependência administrativa e etapas da educação 
básica – 2010 a 2013
Dependência 
Administrativa

Etapas
2010 2011 2012 2013

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural

Federal

Anos 
iniciais E. 
F.

- - - - - - - -

Anos finais 
E.F

- - - - - - - -

Ensino 
Médio

- - - - - - - -

Estadual

Anos 
iniciais E. 
F.

45% - 57% - 50% - - -

Anos finais 
E.F

41% - 49% - 48% - 57% -

Ensino 
Médio

64% - 54% - 58% - 57% -

Municipal

Anos 
iniciais E. 
F.

30% 16% 31% - 34% 13% 33% -

Anos finais 
E.F

42% - 39% - 36% - 45% -

Ensino 
Médio

- - - - - - - -

Médio 4 7 9 3 8 9 1 3

Municipal

Anos 
iniciais

77,
5

10
0
%

20,
9

0,0 1,6 0,0
77,
5

!0
0
%

20,
6

0,0 1,9 0,0
72,
9

10
0
%

26,
1

0,0 1,0 0,0

Anos 
finais

69,

4

- 28,

7

- 1,9 - 58,
5

- 40,
8

- 0,7 - 76,
0

- 21,
9

- 2,2 -

Ensino 
Médio

Privada

Anos 
iniciais
Anos 
finais
Ensino 
Médio
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Privada

Anos 
iniciais E. 
F.

- - - - - - - -

Anos finais 
E.F

- - - - - - - -

Ensino 
Médio

- - - - - - - -

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

Para efeito de estudo do fluxo escolar, considera-se em defasagem o aluno cujo 
ano de nascimento é igual ou superior a dois anos em relação ao de outra criança ou 
adolescente com idade apropriada para cada série. O descompasso entre a idade 
cronológica do aluno e a série cursada ocorre devido ao ingresso tardio e à retenção. 
Segundo dados oficiais do Ministério.
Percebe-se que a distorção idade/série no município apresenta-se de forma oscilante em 
todos os níveis de ensino e bastante elevada, principalmente nos anos finais e no ensino 
médio.

Tabela 27– Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – 2005/2011

Município Dependência 
Administrativa

Ensino Fundamental –
Anos Iniciais

Ensino Fundamental –
Anos Finais

Ensino Médio

2005 2011 2013 2005 2011 2013 2005 2011 2013

VALENÇA 
DO PIAUÍ

Federal - - - - - - - - -

Estadual 2.8 4,4 - 3,1 3,7 3,5 - - -
Municipal 2.3 3,4 4,2 3,4 3,8 4.1 - - -
Privada - - - - - - - - -

PRATA 
DO PIAUÍ

Federal - - - - - - - - -

Estadual - 2,7 - - - - - - -
Municipal 3,1 3,7 3,9 3,1 2,6 3,9 - - -
Privada - - - - - - - - -

SÃO 
FÉLIX

Federal - - - - - - - - -

Estadual - - - - - - - - -
Municipal

- 3,7 3,7 3,0 3,3 - - -
-

Privada - - - - - - - - -

Fonte:  http://ideb.inep.gov.br/resultado/

O IDEB tem sido calculado bienalmente, com base nos dados do desempenho 
obtidos nas avalições da Prova Brasil e SAEB e também na taxa de rendimento escolar 
(aprovação e evasão) dos alunos.

A tabela 27 revela que só foi medido o IDEB na rede estadual em 2011, nos anos 
iniciais. Na rede municipal o IDEB entre 2005 e 2013 revelou comportamentos 
diferentes entre os anos iniciais e os anos finais, sendo que o primeiro cresceu 0,8 e o 
segundo sofreu uma queda em 2011 de (0,5) e depois cresceu em 2013 (1,3), mesmo 
assim ambos não atingiram a meta projetada para 2013, que era para o primeiro de (4.2) 
e para o segundo de (5,1). Comparando Prata do Piauí com o município de Valença do 
Piauí e o Município vizinho, São Félix, Prata esta com o IDEB abaixo de Valença (0,2) 
e com São Félix não dar para comparar porque não consta no INEP a média do IDEB  
do município em 2013.
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2.7.3. CONCLUSÃO

Finalizando a análise dos gráficos observa-se que os indicadores de qualidade da 
educação das escolas de Prata do Piauí, principalmente, pelos índices oficiais do IDEB, 
INEP e QEdu evidenciam um alto índice de reprovação, abandono,  distorção 
idade/série e baixo IDEB. Os dados também revelam a necessidade de prosseguir 
trabalhando pela redução das taxas de distorção idade-série, reprovação e abandono, 
elevando-se, consequentemente, os índices de promoção, em particular na etapa do 
Ensino Médio. Esse trabalho objetiva, também elevar o IDEB de todas as escolas do 
município. Sabendo que a meta projeta para 2021 é de 5.4 para os anos iniciais e de 5.1 
para os anos finais. 

2.8 ESCOLARIDADE 

META 08 - ELEVAR A ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO DE 18 A 
29 ANOS, DE MODO A ALCANÇAR NO MÍNIMO 12 ANOS DE ESTUDO 
NO ÚLTIMO ANO, PARA AS POPULAÇÕES DO CAMPO, DA REGIÃO DE 
MENOR ESCOLARIDADE NO PAÍS E DOS 25% MAIS POBRES, E 
IGUALAR A ESCOLARIDADE MÉDIA ENTRE NEGROS E NÃO NEGROS 
DECLARADOS À FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 
E ESTATÍSTICA (IBGE).

2.8.1 INTRODUÇÃO

As diferentes políticas, programas e ações implementadas pelo governo federal, 
em articulação com os sistemas de ensino, voltados para a garantia e universalização do 
pleno acesso à educação escolar para todos, valorizando as diferenças e respeitando 
necessidades educacionais, tem-se refletido no aumento das taxas de escolarização da 
população brasileira acima dos 17 anos. O esforço tem sido coletivo, com a participação 
das diversas instâncias da Federação.

Contudo, faz-se necessário ampliar mais efetivamente a escolaridade média da 
população entre 18 e 29 anos. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad/IBGE, 2011), a taxa nacional de escolarização das pessoas entre 18 e 
24 anos é de 28,9% e das pessoas com 25 ou mais anos é de apenas 4,5%.

Em 2011 também foi registrado um leve aumento no número médio de anos de 
estudo em relação a 2009. Na população com 18 ou 19 anos, o número médio de anos 
de estudo passou de 9,0, em 2009, para 9,1 anos, em 2011, enquanto na população entre 
25 e 29 anos essa média passou de 7,2 para 7,4 anos, respectivamente.

Um grande esforço ainda precisa ser empreendido para o atendimento desta 
meta, particularmente quando observados os dados educacionais das populações do 
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campo nas diferentes regiões do país. Segundo apurado pelo Censo Demográfico de 
2010, 15,65% da população brasileira encontra-se no campo, sendo que a região 
Nordeste concentra 26,87% desse total, seguida da região Norte, com 26,49%. Quanto 
aos anos de escolaridade da população de 18 a 24 anos, na população urbana a média é 
de 9,8 anos de estudo e na população do campo a média é de 7,7 anos, uma diferença de 
2,1 anos. Essa diferença também se evidencia nas iferentes regiões do país, com 
destaque para a região Norte, em que a diferença de tempo de escolaridade chega a 2,4 
anos entre a população urbana e do campo.

Apesar do aumento expressivo da população negra na sociedade brasileira, outro 
grande desafio é igualar a média de escolaridade entre negros e não negros. Como 
mostra o Ipea, na população negra, entre 18 e 24 anos, 1,1% não tem nenhum nível de 
escolaridade, 70,7% estão fora da escola e apenas 1,4% tem o ensino superior completo, 
sendo que na população não negra essas taxas são de 0,6%, 64,5% e 4,5%, 
respectivamente. No que se refere à população negra entre 25 e 29 anos, 1,5% não conta 
com nenhum nível de escolaridade, 84,1% estão fora da escola e apenas 5,7% possuem 
o ensino superior completo. 

Essas desigualdades também se refletem na participação e rendimento no 
mercado de trabalho. Considerando a desigualdade de gênero, a população negra 
apresenta as mais elevadas taxas de 32 desocupação e de rendimento, ainda que 
disponham do mesmo nível de escolaridade. Segundo estudo do Ipea (2012), a taxa de 
desocupação do homem negro é de 6,7% e da mulher negra de 12,6%, enquanto que do 
homem e mulher não negros é de 5,4% e 9,3%, respectivamente.

Esse conjunto de dados revela que é necessário, no que se refere à educação, um 
esforço concentrado e articulado entre os entes federados e respectivos sistemas de 
ensino para a promoção de uma política pública voltada para a igualdade social, de 
modo a garantir a elevação dos anos de escolarização da população brasileira, entre 18 e 
29 anos, com atenção especial à população do campo, negra e mais pobre, que apresenta 
maior vulnerabilidade social.

2.8.2 ANÁLISE DOS DADOS

Tabela 28 – Escolaridade média da população de 18 a 29 anos por Raça/Cor
Raça/Cor Censo 2000 Censo 2010
Branca 213 112
Parda 446 448
Preta 49 11
Amarela - 12
Indígena - -
Não declarada 14 -
Total 722 584
Fonte: IBGE

Comparando os anos 2000 e 2010 percebe-se que a raça branca que frequentava 
a escola em 2000 era 29%, sofreu um declínio de 10% e no ano de 2010  só era 19%. A 
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raça preta que frequentava a escola em 2000 era 6% passou para 1% em 2010 o que 
representa uma redução quase que total  de acesso da raça  a escola e, já a raça parda, a 
que predomina no município, aumentou nos anos de escolaridade, passou de 61% para 
76%. Destaca- se na tabela um número significativo de cor/etnia sem declaração. Os 
dados revelam que existe a necessidade de um trabalho voltado a garantir o acesso e a 
permanência dos afro-descendentes, respeitando sua cultura.

Tabela 29 – Escolaridade média da população de 18 a 29 anos por localidade
Localização Censo 2000 Censo 2010
Urbana 383 487
Rural 61 97
Total 444 584
Fonte: IBGE

De acordo com a tabela a escolaridade média da população de 18 a 29 anos da  
zona urbana em  2000 era 86% e em 2010  era 83%,  podendo se observar  uma redução  
de 3% em 10 anos, enquanto que a média de escolaridade da população da zona rural  
no ano de 2000 era 13,7% e no ano de 2010 era de 16,6%, havendo uma evolução de 
2,9% no número pessoas com escolaridade nessa população. revelando

Gráfico 5 - Escolaridade Mèdia da população de 18 a 29 anos por raça/cor

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

O gráfico mostra que a escolaridade média de 12 anos de estudo da população 
do município de Prata do Piauí de 18 a 29 anos é  maior que  a do Piauí em 2% e menor 
que a nacional em 6%, indicando que o município precisa desenvolver um trabalho 
efetivo na busca dessa população para voltar ou ingressar a escola garantindo o respeito 
as peculiaridades próprias do público, um currículo que contemple administrativa e 
pedagogicamente a população de forma a elevar a escolaridade e a população alcance 
no mínimo 12 anos de estudo no último ano, conforme proposto pela meta nacional.
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2.8.3 CONCLUSÃO

Diversos problemas foram detectados acerca da meta 8, tais como: perca de 
identidade da EJA por conta do recebimento dos jovens de 15 do ensino regular, 
abandono da escola para procurar meios de sobrevivência em outros lugares 
(localidades), curriculo desconectado com a realidade do público, incentivo a emprego 
sem uma escolaridade.

2.9. – ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

META 09 – ELEVAR A TAXA DE ALFABETIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 
COM 15 ANOS OU MAIS PARA 93,5% ATÉ 2015 E, ATÉ O FINAL DA 
VIGÊNCIA DO PNE, ERRADICAR O ANALFABETISMO ABSOLUTO E 
REDUZIR EM 50% EM TAXA DE ANALFABETISMO FUNCIONAL.

2.9.1 INTRODUÇÃO 

Não existem definições universais e padrões de alfabetização. Salvo indicação 
em contrário, todas as taxas são baseadas na definição mais comum - a capacidade de 
ler e escrever em uma determinada idade. Informações sobre a alfabetização, enquanto 
não uma medida perfeita de resultados educacionais, é provavelmente a medida de mais 
facilmente disponíveis e válidos para comparações internacionais. Baixos níveis de 
alfabetização e educação em geral, pode impedir o desenvolvimento econômico de um 
país, especialmente em um mundo em rápida transformação, impulsionada pela 
tecnologia.

No Censo 2010, 13,9 milhões de brasileiros acima dos 15 anos declararam-se 
analfabetos, o que corresponde a 10% da população nessa faixa etária. Se bem é verdade 
que 39% destes têm acima de 60 anos e outros 36% estão entre os 40 e os 59 anos, 
ainda temos quase 3,5 milhões de analfabetos com menos de 40 anos, ou seja, no 
período mais produtivo de seu ciclo de vida. E diferentemente do que costumamos ter 
em nosso imaginário, 2,0 milhões vivem na zona urbana.

Mais preocupantes, no entanto, são os mais de 27 milhões de brasileiros entre os 
15 e os 64 anos classificados, segundo o Inaf – Indicador de Alfabetismo Funcional, 
como alfabetizados em nível rudimentar, em função de suas limitações no uso da 
leitura, da escrita e dos conceitos básicos da matemática. Considerando os dois grupos –
analfabetos absolutos e alfabetizados em nível rudimentar – o Inaf estima um 
contingente de 35 milhões de analfabetos funcionais no país.
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2.9.2 - ANALISE DE DADOS

A alfabetização de Jovens e adultos é uma forma de viabilizar e garantir o direito 
de quem não teve a oportunidade de frequentar uma escola ou que não concluiu a 
trajetória, sendo também um processo de inclusão, socialização e democratização do 
ensino.

Tabela 30 - Alfabetização 15 anos ou mais.
BRASIL NORDESTE PIAUÍ PRATA DO 

PIAUÍ
2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010

TAXA DE 
ALFABETI
ZAÇÃO

86,37
%

91,5%
72,58

%
83,1%

69,49
%

80,3% 62,1% 64,7%

RENDA 
FAMILIAR

592,46 
R$

793,87 
R$

303,85 
R$

470,6
8 R$

254,7
8 R$

416,9
3 R$

137,7
5 R$

212,6
4 R$

RAÇA/COR 118.80
8.008

144.47
1.512

31.994
.856

38.90
3.714

1.888.
770

2.281.
164

2.007 2.260

ANALFAB
ETISMO
FAMILIAR

50,96
%

29,4%
69,22

%
40,8%

63,37
%

45% 58,2% 51,9%

A tabela acima demonstra dados entre os anos de 2000 e 2010, sobre a taxa de 
alfabetização da população com 15 anos ou mais, renda familiar, raça/cor e 
analfabetismo funcional.
  

No Censo 2010, 13,9 milhões de brasileiros acima dos 15 anos declararam-se 
analfabetos, o que corresponde a 10% da população nessa faixa etária. Se bem é verdade 
que 39% destes têm acima de 60 anos e outros 36% estão entre os 40 e os 59 anos, 
ainda temos quase 3,5 milhões de analfabetos com menos de 40 anos, ou seja, no 
período mais produtivo de seu ciclo de vida.

A renda per capita média de Prata do Piauí cresceu 143,02% nas últimas duas 
décadas, passando de R$ 87,50, em 1991, para R$ 137,75, em 2000, e para R$ 212,64, 
em 2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 4,78%. 
A taxa média anual de crescimento foi de 5,17%, entre 1991 e 2000, e 4,44%, entre 
2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita 
inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 87,09%, em 1991, para 
67,51%, em 2000, e para 52,59%, em 2010. A evolução da desigualdade de renda 
nesses dois períodos pode ser descrita através do Índice de Gini, que passou de 0,51, em 
1991, para 0,58, em 2000, e para 0,54, em 2010.

A definição sobre o que é analfabetismo vem, ao longo das últimas décadas, 
sofrendo revisões significativas, como reflexo das próprias mudanças sociais. Em 1958, 
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a UNESCO definia como alfabetizada uma pessoa capaz de ler ou escrever um 
enunciado simples, relacionado a sua vida diária. Vinte anos depois, a UNESCO sugeriu 
a adoção do conceito de alfabetismo funcional. É considerada alfabetizada funcional a 
pessoa capaz de utilizar a leitura e escrita para fazer frente às demandas de seu contexto 
social e usar essas habilidades para continuar aprendendo e se desenvolvendo ao longo 
da vida.

Mais de 20 milhões de brasileiros e brasileiras entre os 15 e os 64 anos -
praticamente 2 em cada 3 (65%) analfabetos funcionais - têm até no máximo 4 anos de 
estudo (aí incluídos aqueles que nunca frequentaram a escola) e requerem 
uma OFERTA educacional compatível com suas habilidades de letramento e 
numeramento mas que, ao mesmo tempo, levem em conta seus saberes construídos ao 
longo da vida e que estimulem e viabilizem a continuidade dos estudos, após a 
alfabetização inicial.

Pouco menos de 10 milhões de analfabetos funcionais acima dos 15 anos 
chegaram a frequentar ou até mesmo concluíram o ensino fundamental. Para estes 
indivíduos, as demandas de aprendizagem são outras e estão muitas vezes associadas à 
expectativa de processos de avaliação e certificação que abra maiores perspectivas de 
inserção no mundo do trabalho e na continuidade dos estudos.

Pelos dados do Inaf pode-se ainda projetar um contingente de pouco menos de 4 
milhões de jovens e adultos que frequentam ou frequentaram o ensino médio ou até 
mesmo ensino superior que podem ser considerados funcionalmente analfabetos. 
Muitos destes indivíduos ainda estão inseridos, mesmo que de forma não contínua, no 
sistema educacional tanto na modalidade regular quanto na EJA. Com efeito, os dados 
preliminares do Censo Escolar 2013 apontam que 31% das mais de 3,1 milhões de 
matrículas de EJA são destinadas a alunos do ensino médio.

2.9.3 CONCLUSÃO

A realidade demanda, portanto, propostas pedagógicas distintas e 
complementares, inclusive integradas à educação profissional ou que tornem possível a 
retomada e conclusão com êxito da trajetória educacional destes sujeitos.

2.10 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

META 10 - OFERECER, NO MÍNIMO, 25% DAS MATRÍCULAS DE 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA FORMA INTEGRADA À 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, NOS ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO.

2.10.1 INTRODUÇÃO
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A meta do Plano Nacional de Educação (PNE) referente à Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) difere das demais por sua especificidade, ao abordar particularmente as 
matrículas em cursos que integram Educação Profissional. Talvez seja uma forma de 
apontar um caminho para essa modalidade de ensino, cujo total de matrículas vem 
caindo nos últimos anos em todas as regiões. Embora algumas experiências ligadas ao 
mundo do trabalho se destaquem no País, a opção da EJA integrada à Educação 
Profissional ainda registra números pouco expressivos, tanto no Ensino Fundamental 
como no Ensino Médio. 

O atendimento que a meta prevê dependerá não só da superação de um problema 
crucial na educação brasileira, qual seja sanar a dívida histórica que o País tem com um 
número grande de pessoas que não tiveram acesso à educação na idade certa, como 
também impedir que este tipo de exclusão continue se repetindo ao longo do tempo.

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE, 
2012), o Brasil tinha uma população de 45,8 milhões de pessoas com 18 anos ou mais 
que não frequentavam a escola e não tinham o ensino fundamental completo. Esse 
contingente poderia ser considerado uma parcela da população a ser atendida pela EJA. 
Isso significa que o atendimento de EJA está muito aquém do que poderia e deveria ser.
Por outro lado, dados do Censo da Educação Básica, realizado pelo INEP, apontam que 
a educação de jovens e adultos (EJA) apresentou queda de 3,7% (141.055), totalizando 
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3.711.207 matrículas em 2013. Desse total, 2.427.598 (65,4%) estavam no ensino 
fundamental e 1.283.609 (34,6%) no ensino médio.

O Censo Escolar da Educação Básica daquele ano mostra ainda que os alunos 
que frequentavam os anos iniciais do ensino fundamental da EJA tinham idade muito 
superior aos que frequentam os anos finais e o ensino médio dessa modalidade. Esse 
fato sugere que os anos iniciais não estão produzindo demanda para os anos finais do 
ensino fundamental de EJA, além de ser uma forte evidência de que essa modalidade 
está recebendo alunos mais jovens, provenientes do ensino regular. Outro fator a ser 
considerado nessa modalidade é o elevado índice de abandono, ocasionado, entre outros 
motivos, pela inadequação das propostas curriculares às especificidades dessa faixa 
etária.

A educação de pessoas jovens e adultos no Estado do Piauí e no município de 
Prata do Piauí refletem a problemática da educação brasileira, retratando as dificuldades 
enfrentadas desde os primórdios da colonização, perdurando no Império e chegando ao 
período republicano sem apresentar mudanças significativas capazes de redefinir o 
desenho que, por vezes, nos parece improvisada, da educação oferecida a esta parcela da 
população delineada ao longo da história do país e  como tal enfrenta sérios problemas 
no que diz respeito à matriculas para esta modalidade, pois no Piauí a Educação de 
Jovens e Adultos vem sofrendo uma queda constante no número de matrículas para este 
público como mostram os dados do Portal Inep nos últimos anos. 

2.10.2 ANÁLISE DE DADOS

Tabela 31 - Resultados Finais do Censo Escolar 2011 - PIAUI

Número de Alunos Matriculados

Muni
cípio

Depen
dência

Matrícula Inicial

Ed.Infan
til

Ensino 
Fundam

ental

Ens
ino
Mé
dio

Educa
ção

Profis
sional
(Nível
Técnic

o)

EJA
(presenci

al)

EJA
(semi-

presenci
al)

Educação Especial (Alunos de Escolas 
Especiais, Classes Especiais e Incluidos)

Cre
che

Pré
-

Esc
ola

1ª a 
4ª

séri
e e
An
os

Inic
iais

5ª a 
8ª

séri
e e
An
os

Fin
ais

Fun
da-
men
tal2

Mé
dio2

Fun
da-
me
ntal

Mé
dio

Cre
che

Pré
-

Esc
ola

An
os

Inic
iais

An
os

Fin
ais

Mé
dio

Ed
Prof

.
Nív
el

Téc
nico

EJ
A

Fun
d1,2

EJA
Méd
io1,2

TOT
AL

Estadu
al

37 84
364

17
608

49
137
866

6278
246

58
107

11
482

9
956

2
0 1 927

40
0

411 11 375 71

Federal 66 0 9 0
399

2
4390 35 507 0 0 0 0 1 0 6 30 0 0

Munici
pal

280
16

812
14

246
987

150
454

164
1

216
436

21
270 390 0 98 578

516
0

11
11

19 0
113

4
0

Privada
281

6
184

16
358

96
277

04
180

69
3108

117
9

158
9

0 52 16 125 329 71 23 31 79 10
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Número de Alunos Matriculados

Total
309

35
997

14
319
309

239
007

161
568

13992
694

93
130

77
521

9
961

4
114 704

641
7

15
82

459 72
158

8
81

Tabela 32 - Resultados Finais do Censo Escolar 2012 - PIAUI

Número de Alunos Matriculados

Muni
cípio

Depen
dência

Matrícula Inicial

Ed.Infan
til

Ensino 
Fundam

ental

Ens
ino
Mé
dio

Educa
ção

Profis
sional
(Nível
Técnic

o)

EJA
(presenci

al)

EJA
(semi-

presenci
al)

Educação Especial(Alunos de Escolas 
Especiais, Classes Especiais e

Incluidos)

Cre
che

Pré
-

Esc
ola

1ª a 
4ª

séri
e e
An
os

Inic
iais

5ª a 
8ª

séri
e e
An
os

Fin
ais

Fun
da-
men
tal2

Mé
dio2

Fun
da-
me
ntal

Mé
dio

Cre
che

Pré
-

Esc
ola

An
os

Inic
iais

An
os

Fin
ais

Mé
dio

Ed
Prof

.
Nív
el

Téc
nico

EJ
A

Fun
d1,2

EJA
Méd
io1,2

TOT
AL

Estadu
al

66 5
272

56
599

19
131
983

5179
217

43
152

94
418

9
993

5
0 0 790

49
4

509 5 322 55

Federal 0 78 20 0
411

6
4165 150 261 0 0 0 1 0 0 9 21 0 0

Munici
pal

306
42

794
77

239
095

152
054

116
6

310
420

57
185 530 0 81 550

523
6

12
90

5 1
107

7
0

Privada
365

2
176

00
359

57
276

33
181

85
3239

117
0

124
6

0 22 13 117 426 72 25 11 60 9

Total
343

60
971

60
302
328

239
606

155
450

12893
651

20
169

86
471

9
995

7
94 668

645
2

18
56

548 38
145

9
64

Tabela 33 - Resultados Finais do Censo Escolar 2013 - PIAUI

Número de Alunos Matriculados

Muni
cípio

Depen
dência

Matrícula Inicial

Ed.Infan
til

Ensino 
Fundam

ental

Ens
ino
Mé
dio

Educa
ção

Profis
sional
(Nível
Técnic

o)

EJA
(presenci

al)

EJA
(semi-

presenci
al)

Educação Especial(Alunos de Escolas 
Especiais, Classes Especiais e

Incluidos)

Cre
che

Pré
-

Esc
ola

1ª a 
4ª

séri
e e
An
os

Inic
iais

5ª a 
8ª

séri
e e
An
os

Fin
ais

Fun
da-
men
tal2

Mé
dio2

Fun
da-
me
ntal

Mé
dio

Cre
che

Pré
-

Esc
ola

An
os

Inic
iais

An
os

Fin
ais

Mé
dio

Ed
Prof

.
Nív
el

Téc
nico

EJ
A

Fun
d1,2

EJA
Méd
io1,2

TOT
AL

Estadu
al

0 0
859

5
530

63
124
731

3514
162

24
175

63
397

3
880

7
0 0 291

49
9

465 10 249 85

Federal 0 57 0 0
428

7
4392 0 225 0 0 0 0 0 0 21 13 0 1

Munici
pal

314
11

818
92

244
603

153
684

817 158
474

88
441 343 0 120 577

599
5

15
92

1 1 961 6
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Número de Alunos Matriculados

Privada
466

2
179

47
369

44
276

36
178

01
3382 865 958 0 0 29 106 301 76 27 14 92 9

Total
360

73
998

96
290
142

234
383

147
636

11446
645

77
191

87
431

6
880

7
149 683

658
7

21
67

514 38
130

2
101

Se analisarmos os dados coletados no Portal Inep observamos que no Piauí a 
Educação de Jovens e Adultos vem decrescendo a cada ano, salvo no Ensino Médio na 
modalidade Presencial onde observamos que o número de matrículas vem mostrando 
um crescimento satisfatório para esta modalidade.

Tabela 34 - Resultados Finais do Censo Escolar 2011 - PRATA DO PIAUI

Número de Alunos Matriculados

Muni
cípio

Depen
dência

Matrícula Inicial

Ed.Infan
til

Ensino 
Fundam

ental

Ens
ino
Mé
dio

Educa
ção

Profis
sional
(Nível
Técnic

o)

EJA
(presenci

al)

EJA
(semi-

presenci
al)

Educação Especial(Alunos de Escolas 
Especiais, Classes Especiais e

Incluidos)

Cre
che

Pré
-

Esc
ola

1ª a 
4ª

séri
e e

Ano
s

Inic
iais

5ª 
a 
8ª
sér
ie e
An
os

Fin
ais

Fun
da-
men
tal2

Mé
dio2

Fun
da-
me
ntal

Mé
dio

Cre
che

Pré
-

Esc
ola

Ano
s

Inic
iais

An
os

Fin
ais

Mé
dio

Ed
Prof

.
Nív
el

Téc
nico

EJ
A

Fun
d1,2

EJA
Méd
io1,2

PRA
TA 
DO 
PIAU
I

Estadu
al

0 0 44 74 162 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Munici
pal

0 142 309 140 0 0 78 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Total 0 142 353 214 162 0 126 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Tabela 36 - Resultados Finais do Censo Escolar 2012 - PRATA DO PIAUI

Número de Alunos Matriculados

Muni
cípio

Depen
dência

Matrícula Inicial

Ed.Infan
til

Ensino 
Fundam

ental

Ens
ino
Mé
dio

Educa
ção

Profis
sional
(Nível
Técnic

o)

EJA
(presenci

al)

EJA
(semi-

presenci
al)

Educação Especial(Alunos de Escolas 
Especiais, Classes Especiais e

Incluidos)

Cre
che

Pré
-

Esc
ola

1ª a 
4ª

séri
e e

Ano
s

Inic
iais

5ª 
a 
8ª
sér
ie e
An
os

Fin
ais

Fun
da-
men
tal2

Mé
dio2

Fun
da-
me
ntal

Mé
dio

Cre
che

Pré
-

Esc
ola

Ano
s

Inic
iais

An
os

Fin
ais

Mé
dio

Ed
Prof

.
Nív
el

Téc
nico

EJ
A

Fun
d1,2

EJA
Méd
io1,2
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Número de Alunos Matriculados

PRA
TA 
DO 
PIAU
I

Estadu
al

0 0 14 71 152 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Munici
pal

74 100 326 140 0 0 76 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Total 74 100 340 211 152 0 115 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Tabela 37 - Resultados Finais do Censo Escolar 2013 - PRATA DO PIAUI

Número de Alunos Matriculados

Muni
cípio

Depen
dência

Matrícula Inicial

Ed.Infan
til

Ensino 
Fundam

ental

Ens
ino
Mé
dio

Educa
ção

Profis
sional
(Nível
Técnic

o)

EJA
(presenci

al)

EJA
(semi-

presenci
al)

Educação Especial(Alunos de Escolas 
Especiais, Classes Especiais e

Incluidos)

Cre
che

Pré
-

Esc
ola

1ª a 
4ª

séri
e e

Ano
s

Inic
iais

5ª 
a 
8ª
sér
ie e
An
os

Fin
ais

Fun
da-
men
tal2

Mé
dio2

Fun
da-
me
ntal

Mé
dio

Cre
che

Pré
-

Esc
ola

Ano
s

Inic
iais

An
os

Fin
ais

Mé
dio

Ed
Prof

.
Nív
el
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Total 62 105 320 201 147 0 116 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Quando analisamos os dados do Inep na Educação de jovens e Adultos no 
município de Prata do Piauí observamos que a matrícula para EJA na modalidade 
Presencial caiu no ano de 2012 e teve um crescimento quase insignificante em 2013, já 
na modalidade Semi Presencial observa-se que o município não apresenta matrículas 
para esta modalidade.

2.10.3 CONCLUSÃO

Após a análise dos dados coletados conclui-se que nas esferas nacional, estadual 
e municipal as matrículas para esta modalidade de ensino vem regredindo 
gradativamente ano após ano nos distanciando ainda mais do que reza a Meta 10 do 
PNE que Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de Educação de Jovens e Adultos 
na forma integrada à Educação Profissional, nos ensinos Fundamental e Médio e 
muitos são os problemas que o município de Prata do Piauí enfrenta em relação à meta 



                           ESTADO DO PIAUÍ
                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA DO PIAUÍ                                                             
                                 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
                                 RUA: PRINCESA ISABEL
                                    CNPJ (MF) 06.554.901/0005-35

79

A Educação de Prata do Piauí nos 
próximos 10 anos está aqui.

10, pois observa-se que a EJA está perdendo a sua identidade, ou seja, está deixando de 
atender o seu público alvo para atender alunos do ensino regular que se encontram em 
distorção idade/série. Outro fator que contribui e muito para estes problemas é o alto 
índice de abandono, ocasionado por muitos fatores, como a migração, falta de fonte de 
renda e empregos, falta de proposta curricular específica para a EJA que tenha a 
perspectiva de integrar a educação profissional à educação básica. 

2.11 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

META 11 - TRIPLICAR AS MATRÍCULAS DA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, ASSEGURANDO A 
QUALIDADE DA OFERTA E PELO MENOS 50% DA EXPANSÃO NO 
SEGMENTO PÚBLICO.

2.11.1 INTRODUÇÃO 

A educação profissional no Brasil possui uma história muito produtiva. Desde a 
formação colonial do país a produção técnica era a base da construção da economia 
através da formação dos negros escravizados e índios. Com uma economia baseada na 
exploração dos recursos naturais e minerais os primeiros “trabalhadores” eram formados 
de modo a perceber o modo de produção europeu. Como a produção era exclusivamente 
primitiva as técnicas aplicadas eram rudimentares, mas já assinalava para uma intenção 
técnica cientifica no futuro (FONSECA 1961).

Com o passar do tempo as técnicas de produção exigiram mais potencial técnico 
dos trabalhadores. Isso se deu com o advento da mineração em Minas Gerais com as 
Casas de Fundição. Esse tipo de formação mais especializada foi dedicado aos filhos de 
homens brancos e a organização do ensino foi mais formal e com objetivos e 
metodologias mais explícitas. Nesse período foram também criados os Centros de 
Aprendizagem de Ofícios nos Arsenais da Marinha no Brasil, os quais traziam operários 
especializados de Portugal e recrutavam pessoas, até durante a noite, pelas ruas ou 
recorriam aos chefes de polícia para que enviassem presos que tivessem alguma 
condição de produzir.

Todas essas transformações aconteceram no período de 1530 até 1700. Esse 
percurso de desenvolvimento tecnológico foi interrompido em 1785 quando o governo 
português proibiu a existência de fábricas temendo a independência econômica da 
colônia em relação a metrópole e optando por uma exploração agroexportadora de 
manutenção dos interesses da metrópole.  

Retornando em 1800 a história da educação tecnológica no Brasil é registrada 
com a adoção do modelo de aprendizagem dos ofícios manufatureiros que se destinava 
ao “amparo” da camada menos privilegiada da sociedade brasileira. As crianças e os 
jovens eram encaminhadas para casas onde, além da instrução primária, aprendiam 
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ofícios de tipografia, encadernação, alfaiataria, tornearia, carpintaria, sapataria, entre 
outros.

Em 1808 com a chagada da família real no Brasil foi instalado o primeiro 
estabelecimento oficial dedicado a formação tecnológica, o colégio das fábricas. Esse 
órgão era responsável pela educação dos artistas e aprendizes vindos de Portugal 
(GARCIA 2000).

Em 1889 o número de fabricas no Brasil já era de 636 estabelecimentos e a 
atividade agro exportadora pré-capitalista se consolidava no período imperial e no 
contexto de abolição da escravatura. Esse cenário propiciou nos estados a formulação de 
políticas públicas de inserção do ensino técnico na qualificação de mão de obra para 
trabalhar nas indústrias que nasciam no país que ganhara rumos de industrialização. O 
decreto de nº 787/1906, assinado por Nilo Pesanha, presidente do Estado do Rio de 
Janeiro (como eram chamados os governadores na época) formalizou a instituição de 
quatros escolas profissionais naquela unidade federativa: Campos, Petrópolis, Niterói, e 
Paraíba do Sul, sendo as três primeiras, para o ensino de ofícios e a última à 
aprendizagem agrícola. 

O ano de 1906 foi marcado pela consolidação do ensino técnico-industrial no 
Brasil marcado pela realização do Congresso de Instrução, dotação orçamentária para os 
estados criarem escolas técnicas e profissionais elementares, discurso do presidente da 
república Afonso Pena no dia 15 de novembro sinalizando para um projeto de criação 
de institutos técnicos. “ A criação e multiplicação de institutos de ensino técnico e 
profissional muito podem contribuir também para o progresso das indústrias, 
proporcionando lhes mestres e operários instruídos e hábeis”.

Em 1909 tem início com o decreto nº 7.566 a rede Federal de Educação 
Profissional e Tecnológica, criando, inicialmente em diferentes unidades federativas, 
sob a jurisdição do Ministério dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio, 
dezenove “Escolas de Aprendizes Artífices”, destinadas ao ensino profissional, primário 
e gratuito. 

Em termos políticos essa foi a iniciativa pioneira de educação profissional e 
tecnológica. Os Cefets, como eram denominados essa rede tecnológica, prestaram um 
grande serviço ao povo brasileiro. Em 1927 o projeto Fidelis sancionado pelo 
Congresso Nacional previa o oferecimento obrigatório do ensino profissional no país, 
abrindo portas para Estados abrirem centros profissionalizantes ou fortalecerem os 
Cefetes existentes. Com a criação do Ministério da Educação em 1930 foi estruturada a 
Inspetoria do Ensino Profissional Técnico, que passava a supervisionar as Escolas de 
Aprendizes Artífices, antes ligadas ao Ministério da Agricultura. Essa Inspetoria foi 
transformada, em 1934, em Superintendência do Ensino Profissional. Foi um período de 
grande expansão do ensino industrial, impulsionada por uma política de criação de 
novas escolas industriais e introdução de novas especializações nas escolas existentes. 
Nesse contexto foi promulgada a primeira constituição a tratar sobre ensino técnico, a 
Constituição de 1937 que transformou as Escolas de Aprendizes e Artífices em Liceus 
Profissionais.
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A reforma Capanema em 1941 fez várias mudanças no Ensino no País entre elas:

*O ensino profissional passou a ser considerado de nível médio; 
* Ingresso nas escolas industriais passou a depender de exames de admissão;
*Os cursos foram divididos em dois níveis, correspondentes aos dois ciclos do novo 
ensino médio: o primeiro compreendia os cursos básico industrial, artesanal, de 
aprendizagem e de mestria. O segundo ciclo correspondia ao curso técnico industrial, 
com três anos de duração e mais um de estágio supervisionado na indústria, e 
compreendendo várias especialidades.

De 1956 a 1961 com o governo de Juscelino Kubitschek o Brasil passou por 
grandes transformações, dentre elas o estreitamento da relação estado e economia. Com 
a advento do impulso desenvolvimentista a indústria automobilística ganhou espaço e 
com ela a necessidade de mão obra qualificada. O objetivo do Plano de Metas do 
governo federal prevê 3,4% dos investimentos em educação com prioridade para 
formação de profissionais relacionados ao desenvolvimento do país. 

Em 1959 as escolas industriais foram transformadas em escolas Técnicas 
Federais, denominadas de autarquias, pois nessa fase da educação tecnológicas os 
centros passaram a ter mais autonomia na gestão pedagógica e financeira dos processos. 
Com isso, intensificam a formação de técnicos, mão de obra indispensável diante da 
aceleração do processo de industrialização.

A partir de 1971 o ensino técnico profissional continua passando por mudanças, 
de acordo com os interesses econômicos e políticos do país. A LDB nº 5.691/71 tornou 
de maneira compulsório técnico cientifico todo o currículo do 2º grau com o paradigma 
formar técnicos em regime de urgência. Em 1994 a Lei nº 8.948 cria o Sistema Nacional 
de Educação tecnológica, transformando, gradativamente, as Escolas Técnicas Federais 
e as Escolas Agrotécnicas Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica –
CEFETs, mediante decreto específico para cada instituição e em função de critérios 
estabelecidos pelo Ministério da Educação.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996) foi a 2ª Lei 
que dispôs sobre educacional profissional. Nessa legislação há um capitulo separado da 
educação básica. Considerada uma modalidade esse tipo de educação é disposto como 
mecanismo de formação profissional tanto para estudantes como para trabalhadores. 

O Decreto 2.208/1997 regulamenta a educação profissional e cria o Programa de 
Expansão da Educação Profissional - PROEP. 

Em meio a essas complexas e polêmicas transformações da educação 
profissional de nosso país, retoma-se em 1999 o processo de transformação das Escolas 
Técnicas Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica, iniciado em 1978. De 
1909 a 2002 foram construídas 140 unidades, melhor configurando a Rede Federal de 
Educação Profissional e Tecnológica brasileira. O Decreto 5.154/2004 permite a 
integração do ensino técnico de nível médio ao ensino médio. Em 2005, com a 
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publicação da Lei 11.195, ocorre o lançamento da primeira fase do Plano de Expansão 
da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, com a construção de 64 novas 
unidades de ensino. Também nesse ano Transformação do CEFET - Paraná em 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná e primeira universidade especializada 
nessa modalidade de ensino no Brasil. O Decreto 5.773/2006 dispõe sobre o exercício 
das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e 
cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino.

Veja no mapa abaixo a expansão da Rede Federal de Ensino no Brasil de 1909 até 2010.
  

No Piauí a Educação técnica profissional é ofertada por instituições públicas e 
privadas. Em relação a evolução da rede pública de educação técnica profissional no 
estado existe as mesmas transformações que ocorreram no Brasil. As escolas técnicas 
também se transformaram em redes de ensino ou centro federais de ensino com 
autonomia didática e pedagógica. O crescimento da rede privada não é muito 
significativo no estado e a organização da modalidade no estado fica sob 
responsabilidade central do IFPI (Instituto Federal de Educação do Piauí) O Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), autarquia federal 
vinculada ao Ministério da Educação (MEC), através da Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica (SETEC), é uma instituição de ensino criada, em dezembro 
de 2008 (Lei 11.892) a partir da transformação do Centro Federal de Educação 
Tecnológica do Piauí (CEFET-PI), ex-Escola Técnica Federal do Piauí (ETFPI). 

O Instituto Federal do Piauí é uma instituição de educação superior, básica e 
profissional, pluricurricular e multicampi, especializado na oferta de educação 
profissional e tecnológica, nas diferentes modalidades de ensino, com base na
conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos, com as suas práticas 
pedagógicas. No Piauí os campis são localizados nas cidades de Parnaíba, São 
Raimundo Nonato, Corrente.

A educação profissional técnica de nível médio, nos termos dispostos no § 2o do 
art. 36, art. 40 e parágrafo único do art. 41 da Lei no 9.394, de 1996, regulamentada 
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pelo Decreto 5.154/2004, será desenvolvida de forma articulada com o ensino médio, 
observados: I - os objetivos contidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais definidas 
pelo Conselho Nacional de Educação para o Ensino Médio, e os referenciais contidos no 
Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, para a Educação Profissional; II - as normas 
complementares dos sistemas de Ensino. 

A articulação entre a educação profissional técnica de nível médio e o ensino 
médio dar-e-á de forma: 

I - integrada - oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, 
sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica 
de nível médio, na mesma instituição de ensino, com oferta de matrícula única para cada 
aluno; 
II – concomitante - oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o esteja cursando, 
efetuando-se matrículas distintas para cada curso, podendo ocorrer: a) em instituições de 
ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis; b) em 
instituições de ensino distintas, mediante convênios de intercomplementaridade, 
visando ao planejamento e ao desenvolvimento de projetos pedagógicos unificados; 
III – subsequente - oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino médio.  
Ensino; 

Além do IFPI outras propostas de desenvolvimento do ensino técnico têm se 
desenvolvido do estado do Piauí. Dentre as propostas mais expressivas encontram-se as 
ETEC BRASIL e o PRONATEC, programas de caráter federal que incentivam a 
qualificação profissional do jovem em várias potencialidades do estado com comercio, 
logística, informática, educação dentre outros através da modalidade educação a 
distância e presencial. Esses cursos são ofertados por várias unidades executoras como 
IFPI, UFPI, SEDUC alguns centros privados como SENAC, SENAI, SESI. Essas 
propostas democratizaram o acesso ao ensino profissionalizante diminuindo a distância 
entre o estudante e a formação. 

O programa de educação técnica à distância Escola Técnica Aberta do Brasil, 
doravante “e-Tec Brasil”, é um programa do Ministério da Educação do Governo 
Federal em parceria com universidades e institutos federais brasileiros que promove, em 
todo o país, cursos técnicos na modalidade semi-presencial. Faz parte de uma das ações 
nacionais do Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação – PDE e tem por 
objetivo a expansão e interiorização da oferta de educação profissional de nível médio 
na modalidade de educação a distância. O referido programa articula as Instituições 
públicas federais, estaduais e municipais de ensino que oferecem ensino técnico em 
nível médio na modalidade presencial a ofertar seus cursos na modalidade a distância 
em parceria com governos estaduais e/ou municipais que desejam montar os pólos 
regionais em escolas de ensino fundamental e médio locais para sediar os cursos de 
educação técnica e profissional. 

Nesse formato de parceria, as instituições de ensino provêm as partes 
organizacional, metodológica e humana necessárias ao funcionamento dos cursos, 
como: tutores presenciais, tutores on-line, coordenadores de curso, coordenadores de 
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pólo, etc. e os governo estadual ou municipal disponibiliza a parte física necessária à 
implantação dos cursos, como: escola pólo, salas de aula, laboratórios, computadores, 
acesso a internet em banda larga, biblioteca, etc. Em nosso estado, os cursos 
promovidos pelo programa e-Tec Brasil são validados por duas instituições federais de 
ensino, o Instituto Federal de Educação do Piauí – IFPI e a Universidade Federal do 
Piauí – UFPI, através do Colégio Agrícola de Floriano – CAF. Ao todo, o programa e-
Tec Brasil promovido pelo CAF/UFPI oferta três cursos técnicos à distância: Técnico 
em Agropecuária; Técnico em Enfermagem e Técnico em Informática. Cursos 
percebidos em quatro municípios pólo no estado, nas cidades de Alegrete do Piauí, 
Batalha, Monsenhor Gil e Valença, contemplando atualmente um total aproximado de 
500 alunos. 

O programa e-Tec Brasil têm como objetivo expandir e democratizar a oferta de 
cursos técnicos de nível médio à distância, na perspectiva de contribuir para a inserção 
de jovens e adultos de pequenas cidades ou da periferia de grandes centros no mercado 
de trabalho e de atender aos arranjos produtivos locais, visando contribuir, dentre outras 
coisas, com a igualdade de oportunidades profissionais e acadêmicas aos jovens e 
adultos de pequenas cidades e/ou da periferia de grandes centros e, conseguintemente, 
para a diminuição do fluxo migratório para grandes centros urbanos. 

Outra proposta inovadora de formação tecnológica é o PRONATEC, uma 
espécie de ETEC, mas com ensino presencial e com curso de qualificação imediata e 
curta.

O Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) compreende a mais 
ambiciosa reforma já realizada na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) 
brasileira. Com a meta de oferecer, no Piauí, 7000 mil vagas de cursos de Formação 
Inicial Continuada - FIC para o ano de 2011 e mais ofertas de cursos Técnicos para 
2012, o Programa tem por objetivos expandir, interiorizar e democratizar a oferta 
presencial e a distância de Cursos Técnicos e de Formação Inicial e Continuada (FIC), 
além de fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da EPT, 
contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino médio da rede pública estadual, 
por meio da articulação com a educação profissional.

Um dos principais destaques do Pronatec é a criação do Bolsa-Formação, pela 
qual a União financia a oferta de cursos presenciais de EPT a pessoas de diversos perfis, 
sendo dois os tipos de Bolsa-Formação. A Bolsa-Formação Estudante oferecerá Cursos 
Técnicos com duração a partir de 800 horas - para estudantes matriculados na rede 
pública estadual e a Bolsa-Formação Trabalhador que oferecerá Cursos FIC com 
duração de 160 horas ou mais a estudantes trabalhadores.

Além disso, a criação do FIES Técnico, a consolidação da Rede e-Tec Brasil, o 
fomento às redes estaduais de EPT por intermédio do Brasil Profissionalizado e a 
expansão da Rede Federal de Educação Profissional Tecnológica (EPT) são outros 
pontos de destaque do Programa.
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Em parceria com os ofertantes, Senai, Senac, Senar e Seduc, o Pronatec oferece 
Cursos Técnicos com um mínimo de 800h e Formação Inicial e Continuada (FIC) -
mínimo de 160h - através da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e do 
Sistema.

No município de Prata do Piauí não foi aderido ao Pronatec por meio do 
Acessuas trabalho e alguns estudantes tiveram acesso as Etec Brasil pelo Instituto 
Federal de Ensino nos municípios vizinhos.

2.11.2 ANÁLISES DOS DADOS

As fontes revelam de que maneira a educação profissional técnica se comportou 
ao longo dos três últimos anos. Como os dados de 2014 ainda não foram concluídos o 
ano de 2013 é considerado dado atual. Considerou-se para efeitos para de comparação 
os números oficiais de abrangência nacional, estadual e municipal.

Tabela 38 – Quantidade de matriculas na educação profissional 

2011 2012 2013
Brasil 1.250.900 1.362.200 1.441.051
Piauí 27.019 28.343 27.744
Prata do Piauí 00 00 00
Fonte: http://www.observatoriodopne.org.br

Tabela 39 - Porcentagem de matriculas na educação profissional de nível médio em relação ao total 
de matriculas do Ensino médio.

2011 2012 2013
Brasil 3,1%(257.713) 3,6%(298.545) 4,1%(338.390)
Piauí 8%(12.984) 9,9%(15.423) 11%(16.291)
Prata do Piauí 00% 00% 00%
Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação

Tabela 40 - Forma de articulação com o Ensino Médio (Piauí)

Ano Integrada Concomitante Subsequente
2011 12.984 1.487 12.548
2012 15.423 1.388 11.532
2013 16.291 4.001 7.452
Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação

Tabela 41 -   Redes (Piauí)

Ano Pública Privada
2011 23.527 3.492
2012 24.786 3.557
2013 24.030 3.714
Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação

Tabela 42 - Localidade (Piauí)

Ano Urbana Rural
2011 25.562 1.457
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2012 26.882 1.461
2013 26.148 1.596
Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação

Tabela 43 - Novas matrículas de Educação Profissional Técnica na Rede Pública (Piauí)

Ano Total
2013 -756
Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação

Tabela 44 - Localidade (Piauí)

Ano Rural Urbana
2013 -148 -608
Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação

Tabela 45 - Porcentagem das matrículas novas na Educação Profissional Técnica referentes à Rede 
Pública (Piauí)

Ano Total
2013 126,2
Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação

Tabela 46 - Número de alunos de Prata do Piauí que frequentam as ETEC (IFPI)

Técnico em 
administração 

Informática Meio ambiente Segurança do 
trabalho 

08 08 06 07
Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação

O estado do Piauí assim como o Brasil teve uma crescente valorização do Ensino 
tecnológico na rede pública e privada. A integração escola e trabalho vem acontecendo 
por meio de muitas medidas sob a coordenação nas Secretaria Estaduais através do 
Ensino Médio e Centros Federais de Ensino. Isso é visivelmente percebido nas taxas de 
matriculas nas unidades, tendo a rede pública como aquela que oferece o maior número 
de vagas. O ano de 2013 mostra uma curva ascendente o que significa uma queda no 
número de matriculas (tabela 38). A porcentagem de alunos que cursam ensino técnico 
profissional em relação ao ensino médio ainda é muito pequeno, pouco menos de 10% 
no Brasil e pouco mais de 12% no Piauí (tabela 39). O Piauí em relação ao Brasil 
apresenta uma porcentagem superior, apresentado curvas ascendentes durante os três 
anos analisados. A porcentagem da rede pública supera de maneira muito significativa a 
rede privada. A zona urbana lidera em relação a zona rural no número de matriculados 
em todos os níveis da educação tecnológica.

O município de Prata do Piauí não apresenta números oficiais em relação a 
oferta de educação profissional. Isso acontece porque o município não disponibiliza de 
rede ou centros de educação nessa modalidade. A dependência administrativa estadual e 
federal é responsável pela oferta e nesse caso não existe ações concretas nessa área. 
Mesmo assim alguns egressos do Ensino Médio conseguem ingressar em programas de 
acesso em outros municípios.
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Como por exemplo as ETECs Brasil pelo IFPI. No município 29 alunos fazem 
cursos técnicos em diferentes ocupações como mostra a tabela 46. Esses cursos fazem 
parte de iniciativas do Instituto Federal de Educação. 

O e-Tec Brasil é um programa de formação profissional técnica a distância, que 
se constitui em uma das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação. O objetivo 
do Programa e-Tec Brasil é a democratização do acesso ao ensino técnico público, 
através da modalidade de Educação a Distância, levando cursos técnicos aos municípios 
mais distantes das instituições de ensino técnico, incentivando os jovens a concluírem o 
ensino médio. A realização do projeto constitui-se em um acordo de cooperação entre 
MEC, IFPIs e Prefeituras Municipais. 

Sem muitas opções para ingresso no ensino profissional, muitos estudantes após 
concluírem o ensino médio ficam fora da escola, pois as condições para manter um 
custo de vida em outros municípios não permitem esse desenvolvimento do sujeito e o 
município não possui uma rede que possa fortalecer esses mecanismos com os recursos 
e a gestão disponível.

2.11.3 CONCLUSÃO

Não se tem dúvida que a educação profissional é o caminho mais prático para a 
articulação escola e mundo do trabalho. O desenvolvimento técnico cientifico do País 
está atrelado a qualificação de mão de obra eficiente. As políticas de desenvolvimento e 
fortalecimento do Ensino Médio não estão suscitando nos jovens o desejo de prosseguir 
nos estudos e os recursos e condições para acesso e permanência ainda dependem 
muitos esforços por parte dos sujeitos que tem esse interesse.

Os dados estatísticos mostram que em relação a outros níveis de educação e pela 
importância que tem o caráter profissional da educação, os números de matriculados 
ainda é muito pequeno no Brasil, no Piauí e principalmente em Prata do Piauí. O 
município necessita criar formas de articulação com o estado ou rede federal para no 
mínimo iniciar uma história em que o jovem trabalhador tenha acesso a educação 
profissional e possa desenvolver suas potencialidades e por conseguinte contribuir para 
o desenvolvimento do município. 

Sabemos que a educação profissional necessita de muitos investimentos, mas é 
uma saída para desenvolvimento rápido de um estado.

2.12 EDUCAÇÃO SUPERIOR

META 12- ELEVAR A TAXA BRUTA DE MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO 
SUPERIOR PARA 50% E A TAXA LÍQUIDA PARA 33% DA POPULAÇÃO 
DE 18 A 24 ANOS, ASSEGURADAS A QUALIDADE DA OFERTA E A 
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EXPANSÃO PARA, PELO MENOS, 40% DAS NOVAS MATRÍCULAS NO 
SEGMENTO PÚBLICO. 

META 13- ELEVAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR PELA 
AMPLIAÇÃO DA PROPORÇÃO DE MESTRES E DOUTORES DO CORPO 
DOCENTE EM EFETIVO EXERCÍCIO NO CONJUNTO DO SISTEMA DE 
EDUCAÇÃO SUPERIOR PARA 75%, SENDO, DO TOTAL, NO MÍNIMO, 
35% DE DOUTORES. 

META 14 - ELEVAR GRADUALMENTE O NÚMERO DE MATRÍCULAS NA 
PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU, DE MODO A ATINGIR A 
TITULAÇÃO ANUAL DE 60 MIL MESTRES E 25 MIL 
DOUTORES.

2.12.1 INTRODUÇÃO

A Educação Superior no Brasil nos últimos 10 anos tem passado por 
transformações significativas no que diz respeito a democratização de acesso e 
permanência. Essas transformações romperam com a característica elitista histórica 
dessa etapa de ensino e no Piauí não foi diferente, pois a partir do ano 2000 houve 
vários incentivos para o ingresso ao ensino superior. 

Os programas de incentivo a Educação Superior como PROUNI, REUNI, FIES 
foram os principais instrumentos de expansão universitária, valorizando tanto a 
iniciativa pública como privada das unidades de federação no Brasil. A dependência 
administrativa federal e estadual são as responsáveis pela política de acesso ao ensino 
superior, porem os municípios contribuem com parcerias.

O Programa Universidade para Todos - Prouni tem como finalidade a concessão 
de bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de 
formação específica, em instituições de ensino superior privadas. Criado pelo Governo 
Federal em 2004 e institucionalizado pela Lei nº 11.096, em 13 de janeiro de 2005 
oferece, em contrapartida, isenção de tributos àquelas instituições que aderem ao 
Programa.

Dirigido aos estudantes egressos do ensino médio da rede pública ou da rede 
particular na condição de bolsistas integrais, com renda familiar per capita máxima de 
três salários mínimos, o Prouni conta com um sistema de seleção informatizado e 
impessoal, que confere transparência e segurança ao processo. Os candidatos são 
selecionados pelas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem 
conjugando-se, desse modo, inclusão à qualidade e mérito dos estudantes com melhores 
desempenhos acadêmicos.

A expansão da educação superior conta com o Programa de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), que tem como principal 
objetivo ampliar o acesso e a permanência na educação superior.Com o Reuni, o 
governo federal adotou uma série de medidas para retomar o crescimento do ensino 
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superior público, criando condições para que as universidades federais promovam a 
expansão física, acadêmica e pedagógica da rede federal de educação superior. Os 
efeitos da iniciativa podem ser percebidos pelos expressivos números da expansão, 
iniciada em 2003 e com previsão de conclusão até 2012. As ações do programa 
contemplam o aumento de vagas nos cursos de graduação, a ampliação da oferta de 
cursos noturnos, a promoção de inovações pedagógicas e o combate à evasão, entre 
outras metas que têm o propósito de diminuir as desigualdades sociais no país.

O Fundo de Financiamento Estudantil é um programa do Ministério da 
Educação destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes 
matriculados em instituições não gratuitas. Podem recorrer ao financiamento os 
estudantes matriculados em cursos superiores que tenham avaliação positiva nos 
processos conduzidos pelo Ministério da Educação.

Em 2010 o FIES passou a funcionar em um novo formato. O Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE) passou a ser o Agente Operador do Programa e 
os juros caíram para 3,4% ao ano. Além disso, passou a ser permitido ao estudante 
solicitar o financiamento em qualquer período do ano.

Percebe-se que há um novo paradigma de valorização da educação superior no 
Brasil e isso tem contribuído para a expansão do nível de educação em todo o território 
nacional. Essa tendência trouxe novas etapas de desenvolvimento da pesquisa no país 
em relação a graduação os maiores desafios encontram-se agora nos níveis de pós 
graduação latu e stricto senso. 

2.12.2 ANÁLISE DOS DADOS 

Tabela 47: Matrículas no Ensino Superior por Dependência administrativa 

ANO

Unidade 
da 
federação
/categoria 
administr
ativa

Matrículas em cursos de graduação presenciais e a distância por raça/cor em 2011.

2011

Total Branca Preta Parda Amarel
a 

Indígen
a 

Sem 
informação 

Não 
declarado 

Total 
geral

91.898 13.881 3.518 19.45
3

956 103 24.950 29.087

Federal 29.884 5.273 2.370 9.725 644 55 2.454 9.362
Estadual 13.696 13 06 28 - - 13.615 34
Municipa
l

- - - - - - - -

Privada 48.318 8.545 1.142 9.699 312 48 8.881 19.691
Fonte:MEC/INEP/SEED.

Tabela 48: Número de Instituições de Educação Superior por localização acadêmica e localização 
(capital/interior – PIAUÍ) 
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ANO
Unidad
e da 
federaç
ão/cate
goria 
adminis
trativa 

INSTITUIÇÕES

2012

Universidades Centros 
Universitários

Faculdades IF e Cefet

Tot
al 

Capit
al 

Inter
ior

Total Capit
al 

Inte
rior 

Tot
al 

Capit
al 

Inte
rior 

Tot
al 

Capit
al 

Interi
or 

Federal 01 01 - - - - - - - 01 01 -
Estadua
l 

01 01 - - - - - - - - - -

Munici
pal

- - - - - - - - - - - -

Privada - - - 01 01 - 36 24 12 - - -
Polos 
(Prata 
do 
Piauí)

01 - - - - - - - - - - -

Fonte: MEC/ INEPO/ SEED/SEMEDU

Tabela 49: Total de matriculas (matriculados, matricula trancada, matricula desvinculada do 
curso, transferência para outro curso, falecido)

ANO
Unidade 

da 
federaçã
o/categor

ia 
administr

ativa

Total de matriculas em cursos presenciais e a 
distancia

Procedência do aluno

2013

Total
Matri
culad

os

Matri
cula

Tranc
ada

Desvin
culado

do 
curso

Transf
Interna 

para 
outro 
curso

Fale
cido

Escola 
pública

Escola 
privada

Não 
inform

ado

Federal 40.34
7

30.86
1

1.886 7.588 09 03 5.580 7.487 27.280

Estadual 16.06
5

16.19
9

32 330 45 - 12.541 3.896 169

Municipa
l

115 81 01 26 07 - 32 24 59

Privada 70.83
5

57.52
8

3.471 9.898 24 14 34.119 25.541 11.175

Fonte: MEC/INEP/SEED

Tabela 50 - Matriculas de alunos no Ensino Superior (graduação em prata de 2011 a 2013)

ANO Unidade da 
federação/c

ategoria 
administrati

va

INSTITUIÇÕES

2011 -
2013 Universidades

Centros 
universitários

Faculdades
Institutos 
Federais
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Federal - - - -
Estadual 07 - - -
Municipal - - - -
Privada - - 37 -

Fonte: Secretaria Municipal de Educação – SEMEDU.

Os dados disponíveis referem-se a educação superior ofertada pela categoria 
administrativa estadual e federal, pois o município não oferta esse nível da educação 
escolar. A tabela 47 revela que as instituições federais e as privadas lideram a oferta de 
vagas, enquanto que a instituições estaduais ofertam quase 50% a menos. Apesar dos 
dados se referirem ao ano de 2011, percebe-se que o total geral assinala para o 
crescimento do Ensino no estado. Os dados nesse quadro revelam ainda uma 
desigualdade de acesso aos cursos ofertados porquê da instituição federal a privada a 
classe negra em relação a branca apresenta um número relativamente pequeno de 
matricula.



                           ESTADO DO PIAUÍ
                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA DO PIAUÍ                                                             
                                 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
                                 RUA: PRINCESA ISABEL
                                    CNPJ (MF) 06.554.901/0005-35

92

A Educação de Prata do Piauí nos 
próximos 10 anos está aqui.

A tabela 48 revela que o Piauí ainda possui poucas instituições e expansão do 
ensino superior ainda muito restrita a capital. As instituições privadas são as que mais 
contribuem na oferta de vagas. No município de Prata apenas uma instituição privada 
oferta vagas de ensino superior com implantação de extensão universitária.  

A tabela 49 confirma os dados do quadro 48 sobre a expansão do Ensino 
Superior no Estado. Em relação ao ano de 2011 o ano de 2012 mostra uma curva 
ascendente em relação as matriculas, tendo como maior ofertante as instituições 
privadas. O que chama atenção nesses dados é a procedência do aluno que ingressa no 
Ensino superior, pois são de escola pública. O dado também revela que nem todo aluno 
de escola pública acessa as instituições públicas de ensino superior, ficando com vagas 
da privada. 

A tabela 50 revela o número de alunos que ingressaram no Ensino superior em 
Prata do Piauí de 2011 a 2014. Todos os cursos são da área de licenciaturas e 
praticamente todos são de Instituições privadas. A instituição publica que se destaca é a 
Universidade Estadual do Piauí, através da UAB (Universidade aberta do Brasil)

As tabelas complementares assinalam para o crescimento da Educação Superior, 
confirmando a excelência dos programas PROUNI, SISU E FIES. Os grandes desafios 
do município em relação ao acesso a vaga é a ausência de estabelecimentos em regiões 
próximas e a dificuldade de acesso aos locais existentes. Mesmo com o incentivo das 
políticas públicas a permanência é afetada por condições financeiras e materiais. Para 
muitos munícipes a educação superior ainda é uma utopia.  

2.12.3 CONCLUSÃO 

O Ensino Superior é sem dúvida uma forma de articulação da teoria vivenciada 
na escola com a vida. Ela é resultado de muitos esforços tanto pelo sujeito que adquire a 
vaga como pelos entes federados que financiam. Um país que investe em sua educação 
recebe em troca o progresso. Apesar do crescimento em números é preciso salientar que 
em muitos locais a educação superior não passa de uma meta longínqua e que muitas 
ofertas não preza pela qualidade e pela necessária articulação ensino, pesquisa e 
extensão. 

2.13 FORMAÇÃO DE PROFESSORES

META 15 - GARANTIR, EM REGIME DE COLABORAÇÃO ENTRE A 
UNIÃO, OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E OS MUNICÍPIOS, NO 
PRAZO DE 1 ANO DE VIGÊNCIA DESTE PNE, POLÍTICA NACIONAL DE 
FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE QUE TRATAM OS 
INCISOS I, II E III DO CAPUT DO ART. 61 DA LEI Nº 9.394, DE 20 DE 
DEZEMBRO DE 1996, ASSEGURADO QUE TODOS OS PROFESSORES E 
AS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA POSSUAM FORMAÇÃO 
ESPECÍFICA DE NÍVEL SUPERIOR, OBTIDA EM CURSO DE 
LICENCIATURA NA ÁREA DE CONHECIMENTO EM QUE ATUAM. 
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2.13.1 INTRODUÇÃO

A formação acadêmica do professor é condição essencial para que assumam, 
efetivamente, as atividades docentes e curriculares em todas as etapas e modalidades, 
seja no ambiente escolar, seja nos sistemas de ensino. A formação, portanto, é um 
requisito indispensável ao exercício profissional docente e em atividades correlatas. A 
conjugação desse requisito com outros fatores que incidem na profissão contribuíram, 
ao longo do tempo, para que a formação acadêmica passasse a ser vista como um direito 
do professor. 

Contudo, a despeito desse reconhecimento e dos requerimentos exigidos para o 
exercício profissional, o acesso à formação universitária de todos os professores da 
educação básica, no Brasil, não se concretizou, constituindo-se ainda uma meta a ser 
alcançada no contexto das lutas históricas dos setores organizados do campo 
educacional em prol de uma educação de qualidade para todos. 

Estudo do INEP mostra que a proporção de professores com formação de nível 
superior concluída ou em andamento atuando nos anos iniciais do ensino fundamental 
regular, em 2013, era de 77,2%; e, nos anos finais do ensino fundamental regular, de 
88,7%. Não é raro encontrar professores atuando em sala de aula sem a formação 
específica, como nas áreas de Matemática, Física, Química e Biologia, entre outras. 
Esse quadro mostra que as políticas de formação docente no ensino superior, em 
especial nas licenciaturas, precisam ser incrementadas de modo a universalizar esse 
acesso. Para que isso ocorra, será necessário estabelecer estratégias que garantam a 
formação específica, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que 
atuam, alterando o quadro observado entre os anos de 2007 a 2009, que não mostra 
mudança significativa nessa formação. Nesse sentido, o PNE propõe que, no prazo de 
um ano de sua vigência, seja instituída a política nacional de formação dos profissionais 
da educação. 

Atingir essa meta requer a efetivação de um esforço colaborativo entre os entes 
federativos (União, estados, DF e municípios) e a definição das responsabilidades de 
cada um. Sem o estabelecimento de um padrão de colaboração, dificilmente as 
estratégias traçadas no PNE para essa meta poderão ser viabilizadas. 

Atuando de forma conjunta, a União, os estados, o Distrito Federal e os 
municípios poderão traçar um plano estratégico, com um diagnóstico das necessidades 
de formação dos profissionais do magistério e da capacidade do poder público de 
atender à demanda por formação superior. Tal tarefa torna-se ainda mais importante ao 
se levar em conta que, no prazo de um ano de vigência do PNE, 49 deverá ser 
institucionalizada a política nacional de formação dos profissionais da educação, de 
forma a ampliar as possibilidades de qualificação em serviço. 

Aos docentes com formação de nível médio na modalidade normal, não 
licenciados ou licenciados em área diversa da atuação docente, em efetivo exercício, 
deverá ser garantida a formação específica em sua área de atuação, mediante a 
implementação de cursos e programas, assim como caberá aos entes federativos 
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implantar programas específicos para formação de professores para as populações do 
campo, comunidades quilombolas e povos indígenas. Com a consolidação da política, 
efetivam-se a gestão e o acompanhamento do Plano Nacional de Formação dos 
Professores da Educação Básica. 

O PNE aponta também para a consolidação do financiamento estudantil a 
estudantes matriculados em cursos de licenciatura com avaliação positiva pelo Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), na forma da Lei nº 
10.861/2004, permitindo inclusive a amortização do saldo devedor pela docência efetiva 
na rede pública de educação básica. Prevê ainda a ampliação de programa permanente 
de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de licenciatura, a fim de 
incentivar a formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica 
pública. O governo deverá induzir, por meio das funções de avaliação, supervisão e 
regulação da educação superior, a plena implementação das respectivas diretrizes 
curriculares. 

As estratégias delineadas no novo PNE só serão efetivas se o pacto federativo se 
consolidar com a delimitação, no regime de colaboração, da assunção das 
responsabilidades específicas dos entes federativos.

Em Prata do Piauí, a Lei nº 240/2010 que dispõe sobre o Plano de Carreira, 
Cargos, Vencimento e Remuneração dos Profissionais da Educação em seu artigo 22 
trata da progressão funcional em função da qualificação do profissional da educação. 
Garantindo assim, sua remuneração de acordo com o grau de habilitação ou titulação 
incentivando por sua vez a qualificação dos seus profissionais.

2.13.2 ANALISE DOS DADOS

Tabela 51 – Professores da Rede Pública de Prata do Piauí

Ano Com superior Com licenciatura Sem licenciatura

2012 78,6% 33 78,6% 33 0% 0

2013 88,9% 32 88,9% 32 0% 0

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

De acordo com a tabela 51, verificamos que no município de Prata do Piauí, não 
possuímos no quadro da Educação Básica professores sem licenciatura. O que já nos 
traz um grande avanço, pois temos uma qualidade maior no ensino da cidade.

Tabela 52 -  Professores da Educação Infantil

Ano Ensino 

Fundamental

Ensino Médio -

Normal/Magistério

Ensino Médio Ensino Superior

2012 0% 0 33,3% 3 0% 0 66,7% 6
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2013 0% 0 22,2% 2 0% 0 77,8% 7

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

Verificando a tabela 52, observamos que em 2013 tínhamos no quadro docente 2 
(dois) professores com o Magistério, atualmente segundo dados da Secretaria de 
Educação um desses obteve aposentadoria e o outro alcançou o curso superior em 
Pedagogia, totalizando em 2014 100% do quadro de efetivos no Ensino Infantil com 
Ensino Superior, onde em 2013 eram apenas 77,8%. 
Gráfico 6 - Porcentagem de professores do Ensino Infantil que tem licenciatura na área em que 
atuam - 2014

Fonte: SEMDU/Prata do Piauí

Percebe-se no gráfico 6 que 62,50%  dos docentes no ano  de 2014 ainda não 
estavam atuando na área de sua formação como também não tinham se capacitado para 
a área que atuavam. Segundo dados obtidos na Secretaria de Educação – SEMEDU dos 
8 (oito) professores que atuavam na educação infantil, 5 (cinco) deles fizeram concurso 
específico para a modalidade, mas apenas 2 (dois) possuíam curso especifico para a 
área, desde suas admissões nenhum destes se especializou na área que atuam. Os outros 
3 (três) lotados trabalham na área.

Tabela 53 - Professores do Ensino Fundamental

Ano Ensino 

Fundamental

Ensino Médio -

Normal/Magistério

Ensino Médio Ensino Superior

2012 0% 0 22,2% 8 2,8% 1 75% 27

2013 0% 0 3,8% 1 0% 0 96,2% 25

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

Constata-se na tabela 53 que no ano de 2013 havia 1 (um) professor que possuía 
o Magistério, atualmente todos tem curso com Licenciatura. 

Gráfico 7 - Porcentagem de professores dos anos finais do Ensino Fundamental que tem 
licenciatura na área em que atuam-2013

100% 100% 62,50%

8 8

5

Com superior Com licenciatura Com licenciatura na area que
atuam

% Quant
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Fonte: Mec/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação

Em 2013, observa-se que nos anos finais todos os professores tinham 
licenciatura, porém apenas 37,10%, atuavam na sua área de conhecimento.

Tabela 54 - Professores do Ensino Médio

Ano Ensino 

Fundamental

Ensino Médio -

Normal/Magistério

Ensino 

Médio

Ensino 

Superior

2012 0% 0 0% 0 0% 0 100% 13

2013 0% 0 0% 0 0% 0 100% 11

Fonte: UEAM/Prata do Piauí

Segundo a tabela 54, obtida na Unidade Escolar Amando Moura, escola estadual 
que oferece o Ensino Médio todos os professores possuíam ensino superior.

Gráfico 8 - Porcentagem de professores do Ensino Médio que tem licenciatura na área em que 
atuam

Fonte: UEAM/Prata do Piauí

Analisando o gráfico 8 percebemos que 53,80% dos docentes do Ensino Médio 
estavam atuando na sua area de formação, mas ainda tinhamos um grande percentual 
ministrando outras disciplinas.

100% 100% 37,10%

35 35

13

Com superior Com licenciatura Com licenciatura na área que
atuam

% Quant

100% 100,00% 53,80%

11 11

7

Com superior Com licenciatura Com licenciatura na area que atua
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Gráfico 9 - Porcentagem de Professores da Educação Básica com curso superior

Gráfico 10 - Porcentagem de professores do anos finais do Ensino Fundamental que tem 
licenciatura  na area que atuam

Gráfico 11 - Porcentagem de professores do Ensino Médio que tem licenciatura na area 
que atuam

A partir dos gráficos 4, 5 e 6, observamos que o municipio de Prata do Piauí está 
acima da média nacional e regional, devendo portando priorizar a lotação do professor 
na sua area de atuação.

2.13.3 CONCLUSÃO

Concluimos a meta 15, sabendo que o municipio de Prata do Piauí, possui 100% 
dos seus professores com curso superior em seu quadro de profissionais efetivos, porém 
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tem muito que melhorar em relação a estes docentes atuarem na sua área de formação. 
Sabemos no entanto que  não há como todos serem lotados em sua área, pois temos 
muitos profissionais com licenciatura em determinadas áreas especificas e outras com 
deficência muito grande ou até mesmo sem profissional. 

Para tanto é necessário que o Poder Executivo juntamente com a Secretaria de 
Educação viabilize cursos de formação para estes profissionais, garantindo através de 
programas a oferta como também a ajuda de custo, pois deve haver a conscientização 
que o maior nível de escolaridade de nossos profissionais quem ganha é o municipio e 
em especial os alunos é necessário também a garantia que a lotação será feita 
considerando seus conhecimentos. 

2.14 FORMAÇÃO DE PROFSSORES

META 16 - FORMAR, EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, 50% 
(CINQUENTA POR CENTO) DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA, ATÉ O ÚLTIMO ANO DE VIGÊNCIA DESTE PNE, E GARANTIR 
A TODOS(AS) OS(AS) PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
FORMAÇÃO CONTINUADA EM SUA ÁREA DE ATUAÇÃO, 
CONSIDERANDO AS NECESSIDADES, DEMANDAS E 
CONTEXTUALIZAÇÕES DOS SISTEMAS DE ENSINO.

2.14.1 INTRODUÇÃO

A elevação do padrão de escolaridade básica no Brasil depende, em grande 
medida, dos investimentos que o poder público e a sociedade façam no tocante à 
valorização e ao aprimoramento da formação inicial e continuada dos profissionais da 
educação. As mudanças científico-tecnológicas requerem aperfeiçoamento permanente 
dos professores da educação básica no que tange ao conhecimento de sua área de 
atuação e aos avanços do campo educacional. A formação continuada, no âmbito do 
ensino superior, além de se constituir em um direito dos professores da educação básica, 
apresenta-se como uma exigência para do exercício profissional, como reitera a Nota 
Técnica ao PNE emitida pelo Ministério da Educação: “para que se tenha uma educação 
de qualidade e se atenda plenamente o direito à educação de cada estudante é importante 
que o profissional responsável pela promoção da aprendizagem tenha formação 
adequada” (p. 93). 

Dados do Censo Escolar de 2013 mostram que ainda há um longo caminho a 
percorrer para garantir a todos os professores da educação básica uma formação 
compatível com a sua área específica de atuação profissional, bem como o 
aprofundamento dos estudos em nível de pós-graduação. No tocante à formação de 
nível superior, 69,8% do total de dois milhões de professores a possuem. Esse número é 
bem inferior, apenas 30,2%, quando se trata dos professores de educação básica que 
cursaram alguma pós-graduação. Para alterar esse panorama, os entes federativos 
(União, estados, municípios e Distrito Federal) têm desenvolvido várias ações no 
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âmbito da Educação. Contudo, a constatação da necessidade de concentrar esforços 
nessa direção levou a um intenso debate na CONAE 2010, o que concorreu para o 
estabelecimento da presente meta no PNE e a definição de várias estratégias para 
alcançá-la. 

A concretização dessa meta está vinculada aos esforços articulados dos entes 
federativos para dimensionar a demanda por formação continuada e promover a 
respectiva oferta por parte das instituições públicas, consolidando assim um 
planejamento estratégico, em regime de colaboração.Impõe-se, dessa forma, a 
consolidação da política nacional de formação de professores da educação básica, com a 
definição de diretrizes nacionais, áreas prioritárias, instituições formadoras e processos 
de certificação das atividades formativas. 

Para o cumprimento dessa meta, os estados e municípios deverão estar atentos 
aos indicadores de cada novo Censo Escolar do INEP, que mostram a porcentagem dos 
professores da educação básica que cursaram algum tipo de pós-graduação nos últimos 
anos. É fundamental, para atingir essa meta, implementar ações articuladas entre os 
sistemas de ensino e os programas de pós-graduação das universidades públicas, bem
como assegurar a implantação de planos de carreira e remuneração para os professores 
da educação básica, de modo a garantir condições para a realização satisfatória dessa 
formação, objetivando alcançar a cobertura de 50% dos professores da educação básica
com mestrado ou doutorado. Além disso, a CAPES, o CNPq e as agências de fomento 
poderão fomentar tal formação pós-graduada.

2.14.2 ANÁLISE DOS DADOS

Tabela 55 - Porcentagem de professores da Educação Básica com Pós-Graduação

ANO TOTAL DO INDICADOR

2007 7,7% 3

2008 7,5% 3

2009 12,2% 5

2010 9,8% 4

2011 16,3% 7

2012 16,7% 7

2013 19,4% 7

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

Tabela 56 - Tipos de pós-graduação

Ano Especialização Mestrado Doutorado
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2007 7,7% 3 0% 0 0% 0

2008 7,5% 3 0% 0 0% 0

2009 12,2% 5 0% 0 0% 0

2010 9,8% 4 0% 0 0% 0

2011 16,3% 7 0% 0 0% 0

2012 16,7% 7 0% 0 0% 0

2013 19,4% 7 0% 0 0% 0

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

Conforme a tabela 55 demonstra em 2013 apenas 19,4% dos professores de 
Prata do Piauí possuíam  pós  graduação, taxa bem  abaixo da média nacional que é de 
30,2%. A tabela 56 revela que não possuímos nenhum professor com stricto sensu as 
pós graduações se concentrando apenas nas especializações.

Tabela 57 - Etapa / Educação Infantil

Ano Todas as redes Municipal Estadual Federal Privada

2007 0% 0 0% 0 0 0 0

2008 0% 0 0% 0 0 0 0

2009 0% 0 0% 0 0 0 0

2010 0% 0 0% 0 0 0 0

2011 16,7% 1 16,7% 1 0 0 0

2012 11,1% 1 11,1% 1 0 0 0

2013 22,2% 2 22,2% 2 0 0 0

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

Em 2013 na Educação Infantil tínhamos 22,2% dos docentes com 
especialização, ou seja, dos 8 (oito) professores lotados nesta modalidade apenas 2 
(dois) possuíam pós graduação, onde a tabela 52 (cinquenta e dois) e o gráfico 6 nos 
mostraram que todos eles obtiveram curso de licenciatura, mas ainda faltam buscar se 
especializar na área que atuam.

Tabela 58 - Etapa / Ensino Fundamental - Anos inicias

Ano Todas as redes Municipal Estadual Federal Privada

2007 5,9% 1 6,7% 1 0% 0 0 0

2008 9,5% 2 0% 0 25% 2 0 0
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2009 5,9% 1 0% 0 16,7% 1 0 0

2010 4,3% 1 0% 0 16,7% 1 0 0

2011 4,5% 1 0% 0 25% 1 0 0

2012 10% 2 10,5% 2 0% 0 0 0

2013 13,3% 2 13,3% 2 0% 0 0 0

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

Percebemos que segundo a tabela acima nos AI, apenas a rede municipal de 
ensino haviam professores com especialização oque totalizava  13,3%, ou seja, 2 
docentes.

Tabela 59 - Etapa / Ensino Fundamental - Anos finais

Ano Todas as redes Municipal Estadual Federal Privada

2007 14,3% 3 5,9% 1 42,9% 3 0 0

2008 15% 3 7,1% 1 20% 2 0 0

2009 17,6% 3 15,4% 2 25% 2 0 0

2010 16,7% 3 23,1% 3 11,1% 1 0 0

2011 35,7% 5 33,3% 3 33,3% 3 0 0

2012 20% 4 0% 0 36,4% 4 0 0

2013 25% 4 16,7% 2 50% 4 0 0

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

Acima, temos a porcentagem de educadores com especialização nos AF na Rede 
Municipal que seria de 16,7% e 50% na Rede Estadual, onde os dados só reforçam que 
o município deve oferecer mecanismos para o professor cada vez mais buscar uma 
melhor escolarização.

Tabela 60 - Etapa / Ensino Médio

Ano Todas as redes Municipal Estadual Federal Privada

2007 25% 2 0 25% 2 0 0

2008 15,4% 2 0 15,4% 2 0 0

2009 18,2% 2 0 18,2% 2 0 0

2010 0% 0 0 0% 0 0 0
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2011 40% 4 0 40% 4 0 0

2012 30,8% 4 0 30,8% 4 0 0

2013 36,4% 4 0 36,4% 4 0 0

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

No Ensino Médio não poderia ser diferente e menos da metade dos docentes 
possuem especialização, já que 95% dos professores da rede estadual também fazem 
parte da rede municipal.

2.14.3 CONCLUSÃO

Tendo em vista que a qualificação dos profissionais da educação é hoje um dos 
maiores desafios da educação brasileira, a formação destes profissionais deve ser 
fortalecida, principalmente, mediante parcerias com instituições de ensino superior 
localizadas no município e proximidades.

Neste sentido, entende-se que a formação continuada é uma estratégia essencial 
para a busca permanente de melhoria da qualidade da educação, que tem como 
finalidade precípua o aprimoramento dos saberes docentes, a reflexão sobre a prática 
educacional e o aperfeiçoamento técnico, ético e político dos profissionais que integram 
o sistema educacional.

Por esta razão, a formação continuada deverá ser viabilizada pela Secretaria 
Municipal de Educação, mediante a manutenção, implantação e adesão a projetos e 
programas que possam contribuir para este fim. 

Outro ponto que vale ressaltar é que para garantir e oferecer uma educação de 
qualidade, bem como desenvolver um processo pedagógico consistente e exequível, é 
indispensável adotar uma política de gestão voltada à formação inicial e continuada e de 
valorização dos/as profissionais de educação. 

Esta formação deve ser responsabilidade principalmente das instituições de 
ensino superior, nos termos do art. 62 da LDB, onde as funções de pesquisa, ensino e 
extensão e a relação entre teoria e prática podem garantir o patamar de qualidade social, 
política e pedagógica, que se considera necessário, cabendo ao município adotar 
mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação inicial, bem 
como de extensão e especialização para docentes que atuam na educação básica pública.  

A formação continuada do magistério é a parte essencial da estratégia de 
melhoria permanente da qualidade da educação e visará à abertura de novos horizontes 
na atuação profissional. Essa formação terá como finalidade a reflexão sobre a prática 
educacional e a busca de seu aperfeiçoamento técnico, ético e político. Deverá ser 
garantida pela Secretaria Municipal de Educação, cuja atuação incluirá a coordenação, o 
financiamento, a manutenção dos programas existentes e a implementação de novos, 
tais como programas de formação específica em áreas de formação/atuação, na busca de 
ações permanentes de forma direta ou por meio de parceria com universidade e 
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instituições de ensino superior, visando uma atualização permanente e conectada com o 
mundo contemporâneo e seus desafios/oportunidades. 

É imprescindível implantar procedimentos de avaliação institucional que 
contemple a execução do programa de avaliação de desempenho do/a profissional do 
magistério, de forma sistemática e contínua, como condição de melhoria da qualidade 
de ensino e como retroalimentação do desenvolvimento profissional. 

Faz-se necessário ainda uma nova organização administrativa no magistério 
público municipal com perspectivas na atualização/adequação do Plano de Carreira e 
Remuneração, oferecendo um salário condigno, competitivo no mercado de trabalho, 
elevando a valorização destes/as profissionais, à formação inicial e continuada, à busca 
constante de melhoria de sua qualidade de vida, a fim de que o/a profissional da 
educação tenha claro seu dever, sinta-se contemplado em seus direitos e seguro em 
relação ao futuro. 
Na realização deste diagnóstico foi percebido:  

� Falta de informatização dos processos escolares (matrículas, vida escolar, notas...) e 
também da própria Secretaria de Educação; 
� A necessidade de promover a adequação da formação com lotação e carga horária na 
área específica, salvo quando não houver o profissional para atender a demanda; 
� A alta rotatividade de professores/as na escola do campo, havendo a necessidade de 
capacitação dos/as profissionais em área específica na perspectiva da educação do 
campo; 
� Falta de uma identidade e uma pedagogia da alternância nas escolas do campo; 
� Necessidade de reelaboração de lei específica de liberação dos/das professores/as 
para a realização de mestrados e doutorados; 
� Déficit de formação específica nas áreas de Arte, Ensino Religioso, Música,
Matemática, Ciências, Inglês, Espanhol; 
� Falta de gestão sincronizada em todos os segmentos, tanto do sistema educacional 
(Prefeitura/Secretaria) quanto das escolas, que garanta maior eficiência e eficácia nos 
processos/ações; 
� Ausência de cursos de formação continuada sistematizado pela Secretaria Municipal 
de Educação, o que há, acontece de forma pontual e são apenas de programas federais 
e/ou de parceiros; 
� Falta de uma gestão virtuosa nas escolas envolvendo todos os segmentos;  
� Falta de aplicabilidade dos cursos realizados pelos/as profissionais na prática 
cotidiana da ação pedagógica;  
� Falta de critérios padronizados para toda a rede municipal, do processo de escolha de 
gestores/as dos estabelecimentos de ensino; 
� Ausência de uma proposta de formação continuada na perspectiva da metodologia da 
pesquisa; 
� Ausência, por parte da Secretaria Municipal de Educação de um sistema de 
monitoramento e fiscalização nas escolas quanto à área de atuação/docência e formação 
do professor/a; 
� Defasagem na quantificação em números reais e atuais de profissionais que atuam, ou 
deveriam atuar, na educação fundamental, como apoio ao docente e discente, quais 
sejam: supervisores/as escolares, orientadores/as e psicólogos/as educacionais. 
� Correção dos agravantes da situação de profissionais ou contrato temporário. 
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� A necessidade de adequação das leis de criação e funcionamento do Sistema 
Municipal de Educação, e do Conselho Municipal de Educação, bem como dos Planos 
de Cargos e Carreiras e Estatuto dos/as Servidores/as. 

2.15 – REMUNERAÇÃO

META 17- VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DAS 
REDES PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, A FIM DE EQUIPARAR O 
RENDIMENTO MÉDIO AO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS COM 
ESCOLARIDADE EQUIVALENTE, ATÉ O FINAL DO SEXTO ANO DA 
VIGÊNCIA DO PNE.

2.15.1 – INTRODUÇÃO

Professores devem ser tratados e valorizados como profissionais e não como 
abnegados que trabalham apenas por vocação. A diferença salarial entre professores e 
demais profissionais com mesmo nível de instrução é inaceitável. Enquanto salário e 
carreira não forem atraentes, o número de jovens dispostos a seguir a carreira do 
magistério continuará sendo baixo. Elevar os salários do magistério é opção mais 
política do que técnica. Implica em mudar prioridades e passar a enxergar a Educação 
como a principal fonte sustentável de desenvolvimento econômico e social de um país. 
Este ano, o Ministério da Educação anunciou uma atualização de 13,01% no piso 
salarial nacional do magistério. Com isso, o vencimento inicial da categoria passa de R$ 
1.697,39 para R$ 1.917,78 em todo o país. 

O piso salarial nacional do magistério foi instituído pela Lei n° 11.738, de 16 de 
julho de 2008, regulamentando uma disposição já prevista na Constituição Federal 
(alínea ‘e’ do inciso III do caput do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias) e na Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB (Lei nº 9.394/96).
Esta lei também fixou limites para o trabalho de interação com os alunos na composição 
da jornada docente: professores devem passar no máximo dois terços (2/3) da carga 
horária em sala de aula, e no mínimo um terço (1/3) da jornada de trabalho deve ser 
destinado às chamadas atividades extraclasse, como planejamento de aulas, reuniões 
pedagógicas, correção de atividades etc.

Com o reajuste de 2015, o vencimento inicial dos professores passou de R$ 
1.697,39 para R$ 1.917,78. O atual valor do piso corresponde a praticamente o dobro do 
valor vigente em 2009, quando a Lei n° 11.738/2008 passou a vigorar.

A expectativa é de que até 2020, sexto ano da vigência da lei do Plano Nacional 
de Educação – PNE, os salários dos professores da Educação Básica pública estejam 
equiparados aos salários dos outros profissionais com escolaridade equivalente.
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De acordo com dados do Anuário Brasileiro de Educação Básica de 2014, publicado 
pelo movimento Todos Pela Educação e pela Editora Moderna, atualmente um professor 
com graduação em nível superior no Brasil recebe, em média, 51,7% do salário de outro 
profissional com a mesma formação.

O piso salarial nacional do magistério, a lei determina que o vencimento inicial 
da categoria será atualizado todos os anos para, gradualmente, equiparar o salário dos 
professores das escolas públicas às demais categorias com nível de formação 
equivalente. Ou seja: o piso não deve ser confundido com remuneração e a conta do 
valor mínimo não pode incluir adicionais pagos ao docente como gratificações.
O reajuste salarial também ocorre anualmente, mas a partir da livre negociação da 
categoria ou de seus representantes, como sindicatos e federações, com os 
empregadores, a fim de recompor parte das perdas sofridas pela inflação e aumento do 
custo de vida, para preservar o poder aquisitivo do trabalhador na comparação de um 
ano para outro. Além do reajuste, as negociações salariais com o empregador podem 
envolver ainda um aumento real, que é um valor que, embora seja independente ao do 
reajuste, comumente é acrescido a ele nas negociações. 
2.15.2 – ANÁLISE DE DADOS

Tabela 55 – Salários do magistério público da educação básica/Maio de 2014 
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Para a consolidação e aprofundamento deste movimento, certamente, é de suma 
importância a efetiva implantação do Piso Nacional do Magistério, que tem sido 
reajustado sempre acima da inflação – ainda que o aumento obtido em 2015 possa ter 
sido considerado frustrante frente aos reajustes aos anos anteriores, e, principalmente, 
dada a situação precária do nível dos rendimentos dos professores. A tabela acima 
demostra que 07 estados brasileiros respeitam a Lei Nacional do Piso do Magistério, 
promulgada em 2008 (Lei 11.738/08).E outros 20 estados não cumprem em sua 
totalidade ou parcialmente a lei, o que inclui a hora-atividade, que deve representar no 
mínimo 1/3 da jornada de trabalho do professor. 

Gráfico  12 – Rendimento dos Profissionais das área da educação básica, saúde e exatas.

Fonte: Observatório do PNE.

O rendimento dos professores da educação básica vem melhorando lentamente, 
quando comparado ao conjunto das demais profissões de nível superior. Mesmo assim, 
a remuneração do professor fica pouco acima da metade da remuneração média dos 
demais profissionais de nível superior.

Se os valores do rendimento médio de professores e de outros profissionais já 
são díspares por si só, a desigualdade também é sentida no valor da hora de trabalho. 
Enquanto outras categorias com curso superior recebem, em média, R$ 29 por hora 
trabalhada, o professor recebe apenas R$ 18,3 reais, dados de 2013.

Tabela 56 – Piso Salarial Nacional e Municipal

ANO PISO SALARIAL NACIONAL PISO SALARIAL MUNICIPAL

2009 R$ 950,00 R$ 950,00

2010 R$ 1.024,87 R$ 1.024,87 

2011 R$ 1.187,08 R$ 1.187,08
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2012 R$ 1.451,00 R$ 1.451,00

2013 R$ 1.567,00 R$ 1.567,00

2014 R$ 1.697,39 R$ 1.697,39

2015 R$ 1.917,78 R$ 1.917,78

O piso salarial foi criado em cumprimento ao que estabelece a Constituição 
Federal, no artigo 60, inciso III, alínea e do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008.A tabela acima mostra que o 
município de Prata do Piauí tem obedecido ao Piso Salarial Nacional desde a sua 
implantação.

Dentre os parâmetros que permitem analisar a situação da remuneração dos 
professores, um dos mais aceitos e adotados pelo PNE - é a comparação com outros 
profissionais de mesma escolaridade. Os dados mostram que a remuneração média do 
professor da Educação Básica brasileira é 50% da média salarial dos trabalhadores com 
formação superior, situada na faixa de R$ 3,6 mil mensais. Se a remuneração salarial for 
considerada um fator relevante na escolha da carreira, é previsível que o magistério não 
seja a opção preferencial dos jovens.

2.16 CARREIRA 

META 18 – ASSEGURAR, NO PRAZO DE DOIS ANOS, A EXISTÊNCIA DE 
PLANOS DE CARREIRA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA E SUPERIOR PÚBLICA DE TODOS OS SISTEMAS DE ENSINO 
E, PARA O PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
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BÁSICA PÚBLICA, TOMAR COMO REFERÊNCIA O PISO SALARIAL 
NACIONAL PROFISSIONAL, DEFINIDO EM LEI FEDERAL, NOS 
TERMOS DO INCISO VII DO ART. 206 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

2.16.1 INTRODUÇÃO

Muito se fala sobre a valorização dos profissionais de Educação — que é um dos 
pilares da qualidade de ensino socialmente referenciada, ao lado do financiamento e da 
gestão democrática. Falar de valorização implica aprimorar a formação inicial, a 
formação continuada, a definição de um piso salarial e, também, da carreira do 
professor.

Uma carreira bem estruturada tem uma virtude principal: permite que o 
profissional de Educação projete o seu futuro, tenha perspectiva de trabalho e de vida. 
Contudo, há ainda muito a avançar na construção de uma carreira, a começar pelo fato 
de que temos no Brasil uma estrutura educacional que permite 5.565 sistemas 
municipais de ensino, 26 sistemas estaduais, mais um do DF e mais um federal. Cada
um deles tem autonomia para gerenciar seu pessoal.

A carreira pressupõe que o ingresso se dê por concurso, que o trabalho seja 
valorizado e que seja levado em conta o que o professor produz o que ele cria. 
Precisamos lembrar que as escolas públicas se caracterizam por uma grande diversidade 
de contextos e as chamadas boas práticas educativas não vêm prontas, precisam ser 
criadas pelos professores. Isso também deve ser reconhecido para que o professor se 
sinta valorizado dando aula.

Há outro ponto essencial a ser enfrentado quando a questão é a carreira. Hoje, na 
maior parte dos planos existentes, para que os professores avancem na carreira, 
cheguem a postos mais altos e ganhem mais, eles necessariamente têm de sair da sala de 
aula, tornando-se supervisores, coordenadores ou diretores. Muitas vezes, um ótimo 
professor alfabetizador deixa a sala de aula para ser um diretor mediano. Seria muito 
melhor que tivesse continuado como docente. Por isso, um plano de carreira precisa ser 
aberto, permitindo que todos possam alcançar as referências superiores, mesmo que 
queiram ficar a vida inteira na sala de aula. Nesse modelo, quem se interessar em 
mudar, sair da sala, poderá mudar — mas também quem quiser continuar sendo 
professor poderá assim mesmo progredir. Temos de derrubar muitos tabus para que a 
sociedade compreenda que todos têm papéis importantíssimos na escola, ainda que 
desempenhem funções diferentes.

Isso vale também para as promoções. O professor tem de ser incentivado a 
progredir, a criar maneiras de trabalhar que permitam aos alunos melhor aprendizagem, 
tanto no que se refere ao domínio dos conteúdos curriculares como nos aspectos 
formativos mais amplos da cidadania. Nesse contexto, a titulação deve, sim, ser 
valorizada. Na medida em que o professor for buscando aperfeiçoamento, isso precisa 
ser valorizado. No âmbito do CNTE, defendemos que a diferença salarial entre os 
professores que têm nível médio e os universitários precisam ser de pelo menos 50% 
para estimular que haja aperfeiçoamento.
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Outro ponto importante a ser considerado na proposição de um bom plano de 
carreira é a visão sobre todos os profissionais da Educação. Na escola, não é apenas o 
professor que educa. Cada profissional que atua na escola — a merendeira, o porteiro, o 
inspetor — possui um papel educativo, e seu papel não pode ser equiparado ao de 
profissionais que exercem funções semelhantes, em outros contextos, como nas 
empresas. Imagine-se, por exemplo, um segurança que apanhe um garoto pulando o 
muro da instituição. Na empresa, será tratado como um infrator; na escola, o olhar é o 
da medida socioeducativa, do diálogo sobre regras, da Educação. É preciso lembrar, 
inclusive, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação já traz embasamento legal para 
que haja uma carreira única na Educação na qual todos os profissionais possam evoluir 
na medida de sua qualificação.

O plano de carreira deve ainda levar em conta outro aspecto fundamental para a 
qualidade de ensino e para a perspectiva profissional do educador: a jornada. O 
professor divide seu tempo em jornadas. É isso que define o piso salarial, por exemplo. 
Contudo, uma vez que existe a perspectiva de ampliação do tempo escolar para um 
número crescente de redes, é preciso ressaltar o quanto é importante que se possa fixar o 
docente na escola, criando vínculos com o aluno e coma comunidade.

Em torno de todas essas questões que envolvem o Plano de Carreira, há um tema 
de fundo: hoje, os professores não têm perspectivas de futuro e vivem aos sobressaltos. 
Precisamos de tranquilidade, o que não é para nós sinônimo de acomodação. 
Precisamos ter condições de nos aprimorarmos sempre, e carreira precisa refletir isso. 
Não há nenhum problema com a avaliação – mas é preciso que se leve em conta todo o 
contexto em que o ensino é oferecido: as condições materiais de trabalho, a situação 
social, o papel de todos os gestores da rede e do sistema. Não há mérito nenhum em 
dizer que o culpado é sempre o professor.

Evidentemente, a discussão da valorização do professor se entrecruza com 
outras, contempladas no Plano Nacional de Educação — entre elas, principalmente, a do 
financiamento público. 

Falando do município de Prata do Piauí, o mesmo tem um Plano de Carreira do 
Magistério estabelecido pela Lei nº 240/2010 de 18 de novembro de 2010. A Lei dispõe 
sobre a adequação, reestruturação, reorganização do Plano de Carreira, Cargos, 
Vencimento e Remuneração dos Profissionais da Educação e Empregos Públicos de 
Magistério e dos demais Profissionais da Educação do município de Prata do Piauí, de 
acordo com as diretrizes emanadas do Conselho Nacional de Educação.

2.16.2 ANÁLISE DE DADOS

Além de assegurar a existência de planos de carreira em todos os sistemas 
públicos de ensino, é imprescindível que os planos sejam atraentes e deem condições ao 
professor de planejar seu futuro com mais segurança e de modo que possa buscar cada 
vez mais aperfeiçoamento. Um bom plano de carreira deve, por exemplo, permitir que 
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um bom professor possa progredir na carreira sem a necessidade de deixar a sala de 
aula. Hoje, para a maioria dos professores, subir na carreira significa envelhecer.

Tabela 57 – Docentes na Educação Básica por quantidade de estabelecimentos em que lecionam –
Brasil e regiões -2012. 

A tabela acima demonstra que as unidades da federação permitem que o mesmo 
professor trabalhem em 03 ou mais estabelecimentos, o que obviamente é inviável, 
desgastante e impede um trabalho mais individualizado com os alunos e um trabalho de 
longo prazo. Na realidade de hoje, há uma grande rotatividade de professores e muita 
instabilidade gerada por isso. Se conseguirmos fixar o professor na escola, em uma 
jornada única, isso permitiria grandes avanços, sobre todos os pontos de vista, inclusive 
do ponto da gestão democrática. Com muita frequência, o professor participa da 
construção de um projeto político pedagógico em um ano e no outro está longe, em 
outra escola.
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2.17 GESTÃO DEMOCRÁTICA

META 19 – ASSEGURAR CONDIÇÕES, NO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, 
PARA A EFETIVAÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO, 
ASSOCIADA A CRITÉRIOS TÉCNICOS DE MÉRITO E DESEMPENHO E 
À CONSULTA PÚBLICA À COMUNIDADE ESCOLAR, NO ÂMBITO DAS 
ESCOLAS PÚBLICAS, PREVENDO RECURSOS E APOIO TÉCNICO DA 
UNIÃO PARA TANTO.

2.17.1 INTRODUÇÃO

A gestão democrática da educação nas instituições educativas e nos sistemas de 
ensino é um dos princípios constitucionais garantidos ao ensino público, segundo o art. 
206 da Constituição Federal de 1988. Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB – Lei nº 9.394/1996), confirmando esse princípio e 
reconhecendo a organização federativa, no caso da educação básica, repassou aos 
sistemas de ensino a definição de normas de gestão democrática, explicitando dois 
outros princípios a serem considerados: a participação dos profissionais da educação na 
elaboração do projeto político-pedagógico da escola e a participação das comunidades 
escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.

A gestão democrática da educação envolve, portanto, a garantia de marcos 
legais, por meio da regulamentação desse princípio constitucional em leis específicas, 
pelos entes federativos (o que é reforçado pelo PNE), e a efetivação de mecanismos 
concretos que garantam a participação de pais, estudantes, funcionários, professores, 
bem como da comunidade local, na discussão, elaboração e implementação de planos de 
educação, de planos e projetos político-pedagógicos das unidades educacionais, assim 
como no exercício e efetivação da autonomia dessas instituições em articulação com os 
sistemas de ensino.

Nessa direção, o PNE ratifica os preceitos constitucionais e estabelece a gestão 
democrática da educação como uma das diretrizes para a educação nacional. Assim, a 
gestão democrática, entendida como espaço de construção coletiva e deliberação, deve 
ser assumida como dinâmica, que favorece a melhoria da qualidade da educação e de 
aprimoramento das políticas educacionais, como políticas de Estado, articuladas com as 
diretrizes nacionais em todos os níveis, etapas e modalidades da educação.

A gestão democrática da educação deve ser capaz de envolver os sistemas e as 
instituições educativas e de considerar os níveis de ensino, as etapas e as modalidades, 
bem como as instâncias e mecanismos de participação coletiva. Para tanto, exige a 
definição de conceitos como autonomia, democratização, descentralização, qualidade e 
propriamente a participação, conceitos esses que devem ser debatidos coletivamente 
para aprofundar a compreensão e gerar maior legitimidade e concretude no cotidiano.



                           ESTADO DO PIAUÍ
                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA DO PIAUÍ                                                             
                                 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
                                 RUA: PRINCESA ISABEL
                                    CNPJ (MF) 06.554.901/0005-35

112

A Educação de Prata do Piauí nos 
próximos 10 anos está aqui.

A gestão democrática da educação não se constitui em um fim em si mesma, 
mas em importante princípio que contribui para o aprendizado e o efetivo exercício da 
participação coletiva nas questões atinentes à organização e à gestão da educação 
nacional, incluindo: as formas de escolha de dirigentes e o exercício da gestão; a 
constituição e fortalecimento da participação estudantil e de pais, por meio de grêmios 
estudantis e de associação de pais e mestres; a constituição e o fortalecimento de 
conselhos escolares e conselhos de educação, assegurando a formação de seus 
conselheiros; a constituição de fóruns permanentes de educação, com o intuito de 
coordenar as conferências municipais, estaduais e distrital de educação e efetuar o 
acompanhamento da execução do PME e dos seus planos de educação; a construção 
coletiva dos projetos político-pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão 
escolar e regimentos escolares participativos; e a efetivação de processos de autonomia 
pedagógica, administrativa e de gestão financeira.

Entendemos que para a consecução dessa meta e de suas estratégias, é 
fundamental aprimorar as formas de participação e de efetivação dos processos de 
autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira, bem como os processos de 
prestação de contas e controle social.

2.17.2 ANÁLISE DOS DADOS

De acordo com os dados do Observatório do PNE o estado do Piauí demonstra 
percentuais satisfatórios quanto à existência de instrumentos de uma gestão 
democrática. Quando observados os dados do Observatório do PNE e também os dados 
fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação para o município de Prata do Piauí 
constata-se que o município anda ainda a passos lentos rumo a uma gestão democrática, 
pois notamos a existência de alguns instrumentos dessa gestão democratizada. A tabela 
a seguir mostra a realidade do município quanto à meta:

Tabela 58- Existência de instrumentos de Gestão Democrática nos municípios

Tabela 59 – Existência de Conselho Municipal de Educação
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Tabela 60 – Caráter o Conselho Municipal de Educação

Tabela 61 – Aspectos da gestão democrática

Aspectos da gestão democrática

Percentual de escolas com Conselho de Escolar 100%
Percentual de escolas com Associação de Pais e Mestres 0
Percentual de escolas com Grêmio Estudantil (ensino fundamental) 0
Percentual de escolas com Projeto Político Pedagógico 100%
O sistema possui Fórum Permanente de Educação Sim 
O sistema possui legislação específica sobre Gestão Democrática Não
Possui conselhos (de alimentação e do FUNDEB) Sim
Possui conselho de transporte escolar? Não
Formação oferecida aos conselheiros (CAE, FUNDEB) em 2011 03
Possui Conselho Municipal de Educação? Não 
Possui Secretaria Municipal de Educação? Sim 
Possui de Sistema Municipal de Educação? Não 
Escolha dos diretores? Indicação política
Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Prata do Piauí

Ao analisarmos os dados das tabelas comprovamos que cem por cento das 
escolas municipais possuem conselho escolar, porém como na maioria dos municípios 
brasileiros deixam muito a desejar no exercício de suas funções. Todos os conselhos 
escolares contam com a participação de professores, alunos, funcionários e pais de 
alunos. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação – Conselho do FUNDEB existe no município e foi criado pela Lei 
Municipal nº 257/2013, atualmente composto por 22 membros de vários segmentos, 
com mandato de dois anos. No cumprimento de suas atribuições e responsabilidades, é
importante ressaltar que o Conselho não é gestor ou administrador dos recursos do 
FUNDEB seu papel é acompanhar toda a gestão desses recursos, seja em relação ao 
recebimento, seja em relação à aplicação dessas importâncias na educação básica.

A gestão dos recursos é de responsabilidade do chefe do Poder Executivo, que 
tem a responsabilidade de aplicá-los adequadamente, como determina a lei. O Conselho 
de Alimentação Escolar é um Órgão deliberativo, fiscalizador e de assessoramento, de 
caráter permanente e âmbito municipal para atuar nas questões referentes à merenda 
escolar, criado pela Lei nº 185/2001, composto por 14 membros com mandato de quatro 
anos. Em Prata do Piauí não existe Conselho de Transporte Escolar, as questões sobre o 
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transporte são resolvidas pelo Conselho do FUNDEB. Existe um Fórum Permanente de 
Educação. 

O projeto pedagógico da escola nasce do movimento de “ação-reflexão” que 
nunca estará pronto e acabado. É um trabalho pedagógico, dinâmico, construído e 
vivenciado em todos os momentos por todos os envolvidos no processo educativo da 
escola. A equipe pedagógica, funcionários, alunos e pais reúnem anualmente, com 
objetivo de traçar novas ações para a cada desafio surgido sejamos capazes de sanar as 
dificuldades surgidas dia a dia e ao longo do ano. Esta Proposta contribui para o 
fortalecimento da escola e para construção de sua identidade e de sua autonomia. 

A forma de eleição do diretor das escolas municipais é feita através de indicação 
política, uma prática ainda não democrática. Embora no Observatório do PNE no ano de 
2011 tenha registro da existência de um Conselho Municipal de Educação, a realidade 
do município é outro, pois no mesmo não existe Conselho e nem Sistema Municipal de 
Educação, sendo as questões pertinentes à legalidade da educação municipal resolvidas 
pelo Conselho Estadual de Educação.

O município enfrenta ainda muitos problemas em relação à meta 19 como a falta 
de autonomia da Secretaria Municipal de Educação que é ainda totalmente dependente 
do Poder Executivo, falta de autonomia e participação efetiva dos conselhos escolares, 
enfrenta problemas também no que diz respeito à eleição dos diretores das escolas que 
ainda é através de indicação política, uma prática totalmente antidemocrática. 

É importante ressaltar que a participação e a gestão democrática não podem ser 
compreendidas apenas como um meio formal, que objetiva atender os dispositivos 
legais. Ao contrário, são processos que se constroem na experiência do cotidiano e no 
compartilhamento de valores e objetivos coletivos. 

2.17.3 CONCLUSÃO

Concluem-se através da análise dos dados do município que o mesmo tem ainda 
muitos desafios a serem superados para efetivar a gestão democrática.

Cada escola é uma instituição singular. Como tal, possui demandas e 
necessidades próprias e está sujeita a situações e imprevistos que muitas vezes 
dependem de ações simples e soluções rápidas, disponíveis nas suas proximidades ou 
comunidade local. 

Neste sentido, conceder autonomia às escolas, no que concerne a repasse de 
recursos para desenvolver o essencial de sua proposta pedagógica e para as despesas de 
seu cotidiano, torna-se desejável. Esta indicação, consonante com a proposição de 
promover a desburocratização e descentralização da gestão escolar pode tornar-se 
possível quando a comunidade escolar está organizada e constitui efetivo espaço de 
participação democrática.  
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Sob este prisma, torna-se essencial estimular o exercício da democracia nas 
escolas, mediante a criação de Conselhos Escolares, realmente compromissados, 
visando propiciar a todos os segmentos da comunidade educativa e comunidade local, 
oportunidades de exercício efetivo de cidadania na verdadeira acepção da palavra. 

No entanto, no atual contexto social é evidente que, a concessão de autonomia só 
pode se dar, quando estabelecidos claramente seus contornos e os mecanismos de 
acompanhamento e avaliação de seus resultados. 

Por fim, subsidiando-se no PPP da escola, a elaboração de planejamento e/ou 
previsão serviços e despesas de cada mês, parece possível quando referendada em 
reuniões da escola e do Conselho Escolar, bem como posteriormente apresentação em 
relatório documentado ao final do respectivo mês, devidamente submetido e aprovado 
nas mesmas instâncias.  

2.18 FINANCIAMENTO

META 20 - AMPLIAR O INVESTIMENTO GOVERNAMENTAL EM 
EDUCAÇÃO PÚBLICA DE FORMA A ATINGIR, NO MÍNIMO, O 
PATAMAR DE 7% DO PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) DO PAÍS NO 
QUINTO ANO DE VIGÊNCIA DO PNE E, NO MÍNIMO, O EQUIVALENTE 
A 10% DO PIB AO FINAL DO DECÊNIO.

2.18.1 INTRODUÇÃO

O direito à educação, para todos os brasileiros, do nascimento à maioridade, 
independente de sua condição social, é conquista fundamental que deve ser defendida 
por toda a sociedade. O financiamento da educação é fundamental para garantir esse 
direito com qualidade no país.

A Constituição Federal de 1988, no art. 212, dispõe que a União aplicará, 
anualmente, nunca menos de 18%; e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 
25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Prevê, ainda, que a 
educação básica terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do 
salário educação, recolhida pelas empresas na forma da lei.

O art. 214 da CF, com as alterações da redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 59, de 2009, dispõe que a lei estabelecerá o PNE, de duração decenal, com o objetivo 
de articular o Sistema  Nacional de Educação em regime de colaboração e definir 
diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção 
e desenvolvimento do ensino (MDE) em seus diversos níveis, etapas e modalidades por 
meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que 
conduzam a “estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em  educação 
como proporção do produto interno bruto”.
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Esses dispositivos constitucionais são fundamentais para a garantia da educação 
como direito social por meio de seu financiamento público e pelo estabelecimento de 
condições objetivas de oferta de educação pública de qualidade que respeite a 
diversidade.

Nesse sentido, a vinculação de recursos financeiros para a educação, a ampliação 
dos percentuais do PIB para a educação nacional, bem como a definição do custo aluno-
qualidade, o acompanhamento e o controle social da gestão e uso dos recursos, entre 
outros, são passos imprescindíveis para a melhoria do acesso, permanência e 
aprendizagem significativa dos estudantes. Ou seja, a garantia de financiamento 
adequado das políticas educacionais é base e alicerce para a efetivação do Sistema 
Nacional de Educação e, por conseguinte, para o alcance das metas e estratégias do PNE 
com vistas à garantia de educação em todos os níveis, etapas e modalidades e para 
superação das desigualdades regionais.

Nessa direção, o novo PNE ratifica os preceitos constitucionais e amplia o 
investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 
7% do Produto Interno Bruto (PIB) do país no quinto ano de vigência dessa lei e, no 
mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio do PNE. Trata-se de um 
avanço significativo, sobretudo se considerarmos que atualmente o investimento 
público em educação pública atinge pouco mais de 5% do PIB. É importante destacar a 
participação de cada esfera de gestão no esforço de elevação dos investimentos e a 
necessidade da articulação entre os entes federativos para que o aumento se consolide.

Para a efetiva concretização dessa meta do PNE, faz-se necessário garantir 
recursos novos para a educação, bem como garantir fontes de financiamento 
permanentes e sustentáveis para todos os níveis, etapas e modalidades da educação com 
a garantia de padrão nacional de qualidade; aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de 
acompanhamento da arrecadação da contribuição social do salário educação; fortalecer 
os mecanismos e instrumentos que assegurem a transparência e o controle social na 
utilização dos recursos públicos aplicados em educação; desenvolver estudos e 
acompanhar regularmente indicadores de investimento e de custos por aluno em todas 
as etapas e modalidades da educação pública nacional, bem como implantar o custo 
aluno-qualidade referenciado no conjunto de padrões mínimos estabelecidos na 
legislação educacional e cujo financiamento será calculado com base nos respectivos 
insumos indispensáveis (qualificação e remuneração dos profissionais da educação, 
aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos 
necessários ao ensino, entre outros), regulamentar o art. 23, parágrafo único, e 211 da 
CF, por lei complementar, de forma a estabelecer as normas de cooperação entre a 
União, estados, Distrito Federal e municípios, em matéria educacional, e a articulação 
do sistema nacional de educação em regime de colaboração, com equilíbrio na 
repartição das responsabilidades e efetivo cumprimento das funções distributiva e 
supletiva da União no combate às desigualdades educacionais regionais, entre outros.

O financiamento da educação, os recursos vinculados (percentuais mínimos que 
a União, estados, Distrito Federal e municípios devem investir em educação) e 
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subvinculados, como é o caso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), bem 
como a garantia de novos recursos permanentes e estáveis são fundamentais para a 
melhoria da educação nacional.

O orçamento do Município é organizado para financiar as despesas da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental, incluindo a modalidade  de Jovens e Adultos, das 
escolas públicas  de sua  dependência  administrativas.   O Governo do Estado do Piauí 
responsabiliza-se pelo orçamento do  Ensino  Fundamental  e  Médio  e  das respectivas  
modalidades  de  ensino  das  redes  de  sua  dependência administrativa. 

A receita provém de diversas fontes, sendo as principais, o FUNDEB (Fundo de  
Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos Profissionais da 
Educação), o Salário Educação, o Caminho da Escola, PNATE (Programa  Nacional  de  
Apoio  ao  Transporte  Escolar),  o  PNAE  (Programa Nacional  de  Alimentação  
Escolar)  e  o  PDDE  (Programa  Dinheiro  Direto  na Escola), dentre outros recursos. 

A seguir, são relatados os recursos citados: 

1 – FUNDEB

Criado pela Emenda Constitucional no 53/2006, regulamentado pela Lei Federal 
no 11.494/2007 e  Decreto  no 6.253/2007,  o  FUNDEB  ampliou  o financiamento para 
toda a Educação Básica  a partir de 2007,   em substituição ao  FUNDEF  (Fundo  de  
Manutenção  e  Desenvolvimento  do  Ensino Fundamental  e de Valorização do 
Magistério),  que financiava apenas o  Ensino Fundamental.  Os recursos do FUNDEB 
são distribuídos de forma automática (sem necessidade de  autorização  ou  convênio  
para  esse  fim)  e  periódica, mediante crédito em conta específica de cada governo  
(estadual e municipal). 

A distribuição é realizada com base no número de alunos da Educação Básica 
pública, de acordo com os dados do último censo escolar, sendo computados os alunos 
matriculados nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme prevê o artigo 
211  da  Constituição  Federal.  Ou seja, o Município recebe os recursos com base no 
número de alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, e o Estado, com base 
no número de alunos do Ensino Fundamental e Médio.

A distribuição dos recursos leva em conta também os fatores de ponderação, que 
são definidos anualmente  e  variam  de  acordo  com  os desdobramentos  da  Educação  
Básica.  A Tabela 62 especifica os fatores de ponderação considerados na distribuição 
dos recursos do FUNDEB.

Tabela 62 - Fatores de ponderação / FUNDEB
Nível de Ensino Fator de Ponderação

Creche em tempo integral pública. 1,30
Creche em tempo integral conveniada.  1,10
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Pré-escola em tempo integral.  1,30
Creche em tempo parcial pública 0,80
Creche em tempo parcial conveniada  0,80
Pré-escola em tempo parcial  1,00
Anos iniciais do Ensino Fundamental urbano 1,00
Anos iniciais do Ensino Fundamental no campo   1,15
Anos finais do Ensino Fundamental urbano  1,10
Anos finais do Ensino Fundamental no campo  1,20
Ensino Fundamental em tempo integral  1,30
Ensino Médio urbano  1,25
Ensino Médio no campo  1,30
Ensino Médio em tempo integral 1,30
Ensino Médio integrado à Educação Profissional  1,30
Educação Especial  1,20
Educação indígena e quilombola  1,20
Educação de Jovens e Adultos com avaliação no 
processo.  

0,80

Educação de Jovens e Adultos integrada à 
Educação Profissional de nível médio, com 
avaliação no processo.

1,20

Fonte: https://www.fnde.gov.br/

2.18.2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

O Salário Educação, instituído em 1964,  é  uma  contribuição  social destinada  
ao  financiamento  de  programas,  projetos  e  ações  voltados  para  o financiamento da 
Educação Básica pública e que também pode ser aplicada na Educação  Especial,  desde 
que  vinculada  à  Educação  Básica.  Ao FNDE (Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  
da  Educação)  compete  a  função redistributiva  da  contribuição  social  do  Salário  
Educação.  Do montante arrecadado para esse  fim  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  
do  Brasil,  dois terços correspondem às cotas estadual e municipal, que são creditadas 
mensal e automaticamente em favor das secretarias de educação dos estados e dos 
municípios, sendo a redistribuição de forma proporcional ao número de alunos 
matriculados na Educação Básica das respectivas redes de ensino, apurado no censo 
escolar do exercício anterior ao da distribuição. 

3 – RECURSOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR

O Ministério  da  Educação  executa  dois  programas  voltados  ao transporte  de  
estudantes:  o  Caminho  da  Escola  e  o  Programa   Nacional  de Apoio ao Transporte 
do Escolar (PNATE), que visam atender alunos moradores da zona rural.

O Caminho da Escola foi criado pela Resolução nº 03, de 28 de março de 2007, 
e consiste na concessão, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 
de linha de crédito especial para a aquisição de ônibus, mini ônibus e micro-ônibus zero  
quilômetros  e  de  embarcações  novas,  pelos estados e municípios.

O Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)  foi instituído 
pela Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, com o objetivo de garantir o  acesso  e  a  
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permanência  nos  estabelecimentos  escolares  dos  alunos  do Ensino  Fundamental  
público  residentes  em  área  rural  que  utilizem  transporte escolar,  por  meio  de  
assistência  financeira,  em  caráter  suplementar  aos estados e municípios. Com a 
publicação da Medida Provisória  nº  455/2009,  o programa foi ampliado para toda a  
Educação Básica. O programa consiste na transferência automática de recursos 
financeiros  para  custear  despesas  com reforma,  seguros,  licenciamento,  impostos  e  
taxas,  pneus, câmaras,  serviços de mecânica  em  freio,  suspensão,  câmbio,  motor,  
elétrica  e  funilaria, recuperação  de  assentos,  combustível  e  lubrificantes  do  
veículo,  ou  no  que couber,  da  embarcação  utilizada  para  o  transporte  de  alunos  
da  Educação Básica  pública residentes em área rural. Serve também para o pagamento 
de serviços contratados junto a terceiros para o transporte escolar. O cálculo do 
montante de recursos financeiros para o Município e Estado tem como base o número 
de alunos informado no censo escolar do ano anterior.

4- PNAE
O Programa Nacional de Alimentação Escolar, implantado em 1955, garante,  

por  meio  da  transferência  de  recursos  financeiros,  a  alimentação escolar  dos  
alunos  de  toda  a  Educação  Básica  matriculados  em  escolas públicas  e 
filantrópicas. O valor repassado pela União ao Estado e Município por dia letivo para 
cada aluno é definido de acordo com a etapa de ensino. O repasse  é  feito  diretamente  
ao  Estado  e  ao  Município  com  base  no  censo escolar realizado no ano anterior ao 
atendimento. O programa é acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade,  por  
meio  do  Conselho  de Alimentação  Escolar,  pelo  FNDE,  pelo  Tribunal  de  Contas  
da  União,  pela Secretaria Federal de Controle Interno e pelo Ministério Público.  Os 
recursos financeiros provêm do Tesouro Nacional.

5 – PDDE

Criado em 1995, o Programa  Dinheiro  Direto  na  Escola  tem  por finalidade  
prestar  assistência  financeira,  em  caráter  suplementar,  às  escolas públicas de  
Educação Básica  das redes estaduais e municipais e às escolas privadas  de  Educação  
Especial  mantidas  por  entidades  sem  fins  lucrativos, registradas  no  Conselho  
Nacional  de  Assistência  Social  (CNAS)  como beneficentes de assistência social, ou 
outras similares de atendimento direto e gratuito ao público. O programa engloba várias 
ações e objetiva a melhoria da infraestrutura física e  pedagógica  das  escolas  e  o  
reforço  da  autogestão escolar  nos  planos  financeiro,  administrativo  e  didático,  
contribuindo  para elevar  os  índices  de  desempenho  da  Educação  Básica.  O repasse 
da verba baseia-se no número de alunos constante do censo escolar anterior. A partir de 
2009, o programa que até então contemplava apenas as escolas públicas de Ensino 
Fundamental, estendeu-se a toda a Educação Básica. Os recursos destinam-se à 
aquisição de material permanente; manutenção, conservação e pequenos reparos na 
unidade  escolar;  aquisição  de  material  de  consumo necessário  ao  funcionamento  
da  escola;  avaliação  de  aprendizagem; implementação  de  projeto  pedagógico  e  
desenvolvimento  de  atividades educacionais.
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2.18.3 ANÁLISE DE DADOS

Visando subsidiar a análise da realidade educacional do município, bem como 
das perspectivas e do ritmo de busca da transformação da mesma, as tabelas que seguem 
apresentam os recursos recebidos no setor educacional no município de Prata do Piauí, a 
partir de 2012. Devido à falta de informações e arquivos na Secretaria de Educação não 
foi possível precisar os gastos realizados.

Tabela 63 - Fontes, origens e destino dos recursos financeiros

FONTE DE RECURSOS ORIGEM
DESPESA PERMITIDA

FUNDEB Impostos Municipais e 
Transferências Estaduais e 
Federais.

Folha de pagamento, obras e 
reformas, material de 
consumo, móveis, serviços e 
equipamentos.

SALÁRIO EDUCAÇÃO Transferência do Governo 
Federal

Transporte, obras e serviços.

PNAE MEC/FNDE
Via transferência.

Gêneros alimentícios

CAMINHO DA ESCOLA MEC/FNDE
Via transferência.

Transporte escolar: veículos

PNATE MEC/FNDE
Via transferência

Transporte escolar: 
manutenção de veículos

PDDE Programa Dinheiro Direto na 
Escola

Material permanente, de 
consumo, manutenção, 
conservação, projetos 
educacionais.

A Tabela 63 resume as fontes de recursos financeiros vinculados legalmente à 
educação, bem como suas  origens   e  as  despesas  permitidas, conforme a legislação 
em vigor. A Prefeitura Municipal de Prata do Piauí administra os recursos financeiros 
destinados à educação, oriundos das várias fontes.

Tabela 64 – Custo/ Aluno/Ano na Rede Municipal de Ensino – Prata/ PI – 2012, 2013 e 2014.

ANO

MODALIDADE DE ENSINO
ENS. INFANTIL ENS. FUNDAMENTAL EJA

CRECHE
PARCIAL

VR-R$

PRÉ-
ESCOLA
PARCIAL

VR-R$

ANOS
INICIAIS
URBANO

VR-R$

ANOS
INICIAIS
RURAL
VR-R$

ANOS
FINAIS

URBANO
VR-R$

ANOS
FINAIS
RURAL
VR-R$

AVALIAÇÃO
NO

PROCESSO
VR-R$

2012 1.677,35 2.096,68 2.096,68 2.411,19 2.306,35 2.516,02 1.677,35
2013 1777,38 2.221,73 2.221,73 2.554,99 2.443,90 2.666,08 1777,38
2014 2.285,57 2.285,57 2.285,57 2.628,41 2.514,13 2.742,69 1.828,46
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A tabela 64 apresenta o custo/aluno/ano por etapa na rede municipal de ensino
no ano de2012, 2013 e 2014, a tabela  65  apresenta  a  Receita  do  Município  em  
2014  e  a  base  de cálculo  para  a  aplicação  no  ensino e  na  sequência,  a  Tabela 66  
demonstra  a despesa total realizada com Educação na  Rede Municipal nos anos de 
2012, 2013 e 2014. 
Tabela 65: Receitas com o setor educacional do município de Prata do Piauí, administradas pela 
prefeitura (2012/2014).

ANO
MERENDA 
ESCOLAR

TRANSPORTE 
ESCOLAR

CONVÊNIOS
OUTRAS 

RECEITAS
TOTAL

2012 50.988,00 6.472,19 77.486,99 - 134.947,18
2013 63.450,00 9.914,82 101.983,43 - 175.348,25
2014 58.572,00 2.019,70 358.989,45 - 419.581,15

Fonte:Portal da transparência

Verificamos na tabela acima que o recurso do Transporte escolar no ano de 2014 
caiu mais de 75%%, isto se deve a falta de prestações de contas dos anos de 2011 a 
2013 o que vem dificultando o atendimento nesta área. O município vem recebendo 
recurso de convênios, pois está construindo pelo PAR uma quadra coberta em uma 
unidade escolar. 

Tabela 66: Receita e aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB no município de Prata do Piauí 
(2012 / 2014).

ANO
APLICAÇÕES

Total Recebido
Salários dos 
Professores

Capacitações
Gastos com 

MDE
2012 992.688,30

2013 761.348,83

2014 837.208,76
Fonte: Portal da transparência

Observa-se que houve uma queda no recurso do FUNDEB do município o que 
dificulta ainda mais a gestão do mesmo, pois a quantidade de dependências 
administrativas continua a mesma, além do quadro de pessoal vir aumentando devido a 
necessidade de um melhor atendimento aos discentes.

Não foi possível ter acesso a PPA, não sendo possível avaliar os gastos previstos 
para programas e projetos educacionais.

2.18.4 CONCLUSÃO

Em cumprimento ao que estabelece a CF/88 em relação à contrapartida 
financeira do município para a educação, deverá ser destinado no período de vigência 
do presente plano ou até nova determinação legal, o percentual mínimo de 25% da 
receita líquida do município, advinda de impostos, na manutenção e desenvolvimento 
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da educação. De maneira complementar, conforme determinação legal, o salário-
educação constituirá fonte adicional de financiamento da educação básica. 

Além destas fontes de recursos, o município disporá dos recursos do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação – FUNDEB, com vigência até o ano de 2020, conforme estabelece a Lei nº 
11.494/07.

Não se faz educação sem recursos, a cada dia se faz mais necessário 
investimentos na área educacional para que o país possa desenvolver suas metas e 
alcançar desenvolvimento social e econômico. Por isso, é necessário pensar, avaliar e 
discutir os valores gastos pela administração pública, em educação, nos últimos anos.
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ANEXO

3. CONHECENDO AS METAS E ESTRATÉGIAS DO PME PRATA DO 
PIAUÍ 

META 1 – PME PRATA DO PIAUÍ – EDUCAÇÃO INFANTIL

ATENDER 100% DE MATRICULAS NA PRÉ-ESCOLA ATÉ 2017 E 
AMPLIAR GRADATIVAMENTE AS MATRICULAS NA CRECHE PARA 
ATINGIR O PERCENTUAL DE 50% ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA DO 
PME.

1.1. Promover a busca ativa de crianças com idade correspondente a educação infantil 
(4 e 5) anos  em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção a 
infância.

1.2. Realizar campanha de matrícula nas diferentes mídias, junto a comunidade para 
garantir a universalização das crianças de 4 e 5 anos. 

1.3. Realizar no primeiro ano de vigência deste PME, levantamento da demanda por 
creche para a população de até 3 anos, como forma de planejar a oferta. 

1.4. Criar no período de vigência deste plano, através do censo escolar (MEC), 
mecanismo para a implantação de creche de acordo com a necessidade do município.

1.5. Estabelecer no primeiro ano de vigência deste PME, normas e procedimentos para o 
monitoramento do plano.

1.6. Promover formação continuada para os profissionais da educação infantil, 
conforme a função que exerce. 

1.7. Definir junto a Secretaria Municipal  de Educação o número de crianças por 
professor, tendo em vista que não ultrapasse 8,  de 0 a 2 anos, de 10 de 3 anos e de 15 de  
4 e 5 anos com monitores permanentes em todos os níveis.

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

1.9. Promover curso de aperfeiçoamento em atendimento educacional especializado 
para os  professores e monitores da educação infantil.

1.10.  Aderir aos programas do governo para a viabilização das estratégias. 
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1.11. Realizar, periodicamente, em regime de colaboração, levantamento da demanda 
por creche para a população de até 3 (três) anos, como forma de planejar a oferta e 
verificar o atendimento da demanda manifesta;

1.12. Respeitando as normas de acessibilidade,  reestruturar a escola, bem como  
adquirir equipamentos, visando à melhoria da rede física da escola de educação infantil;

1.13. Estabelecer, no primeiro ano de vigência do PME, normas, procedimentos e 
prazos para definição de mecanismos de consulta pública da demanda das famílias por 
creches;

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

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

1.16. Garantir a formação inicial e continuada dos (as) profissionais da educação 
infantil, promovendo, progressivamente, o atendimento por profissionais com formação 
superior na área específica;

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

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

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

1.20. Preservar as especificidades da educação infantil na organização das redes 
escolares, garantindo o atendimento da criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em 
estabelecimentos que atendam a parâmetros nacionais de qualidade, e a articulação com 
a etapa escolar seguinte, visando ao ingresso do (a) aluno(a) de 6 (seis) anos de idade no 
ensino fundamental;
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1.21. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência de 
todas as crianças na educação infantil, inclusive dos beneficiários de programas de 
transferência de renda, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de 
assistência social, saúde e proteção à infância;

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

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

1.24. Estimular e garantir o acesso à educação infantil em tempo integral, para todas as 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil até o final da vigência do PME.

META 2 – PME PRATA DO PIAUÍ – ENSINO FUNDAMENTAL

UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS PARA 
TODA A POPULAÇÃO DE 6 A 14 ANOS E GARANTIR QUE PELO 
MENOS 95% DOS ALUNOS CONCLUAM ESTA ETAPA NA IDADE 
RECOMENDADA, ATÉ O ÚLTIMO ANO DE VIGÊNCIA DO PME.

ESTRATEGIAS DO PME:

2.1. Regularizar o fluxo escolar reduzindo em 95%, em quatro anos, as taxas de 
retenção e evasão, por meio de programas ou projetos de recuperação da 
aprendizagem, paralela ao longo do curso, garantindo uma efetiva aprendizagem;

2.2. Criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos alunos do ensino 
fundamental;

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

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

2.5. Desenvolver técnicas pedagógicas que combinem, de maneira articulada, a 
organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente 



                           ESTADO DO PIAUÍ
                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA DO PIAUÍ                                                             
                                 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
                                 RUA: PRINCESA ISABEL
                                    CNPJ (MF) 06.554.901/0005-35

126

A Educação de Prata do Piauí nos 
próximos 10 anos está aqui.

comunitário, considerando as especificidades da educação especial, das escolas do 
campo;

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

2.7. Promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, a fim de 
garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos (as) alunos (as) 
dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem polos 
de criação e difusão cultural;

2.8. Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das 
atividades escolares dos filhos por meio do estreitamento das relações entre as escolas e 
as famílias;

2.9. Oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos estudantes e de estimulo a 
habilidades;

2.10. Promover atividades de desenvolvimento e estimulo a habilidades esportivas nas 
escolas, interligadas a um plano de disseminação do desporto educacional e de 
desenvolvimento esportivo nacional;

2.11. Em regime de colaboração com os entes federados assegurar a 
construção/ampliação/reforma de salas de aula, no prazo máximo de três anos;

12. Assegurar que, no prazo de quatro anos, a Administração Municipal, garanta 
padrões mínimos de infraestrutura para o ensino fundamental;

2.13. Criar espaços para esporte, recreação em quadras de esportes cobertas, com 
arquibancadas e almoxarifado para material esportivo;

2.14. Realizar adaptações dos edifícios escolares para o atendimento dos alunos 
portadores de necessidades especiais no prazo de até três anos;

2.15. Construir biblioteca escolar em todas as escolas com a atualização periódica do 
acervo;

2.16. Garantir mobiliário adequado, equipamentos e materiais pedagógicos;

2.17. Adequar/reformar e/ou construir salas de informática em todas as escolas em até 
cinco anos, garantindo técnicos para atendimento e manutenção permanente;

2.18. Reformar e/ou construir instalações sanitárias para uma melhor higiene, inclusive 
bucal, com as adequações necessárias para os portadores de necessidades especiais;
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2.19. Em regime de colaboração com entes federados Reformar e/ou construir cozinhas 
e refeitório para um melhor atendimento da merenda escolar;

2.20. Estimular e promover a participação da comunidade na gestão das escolas, 
através dos conselhos de escola;

2.21. Garantir, com a colaboração da União e do Estado, o fornecimento da merendar 
merenda escolar com o provimento dos níveis calórico-proteicos, por faixa etária e com 
acompanhamento de nutricionistas;

2.22. Ampliar progressivamente, a jornada escolar do aluno para tempo integral, 
provendo a estrutura de recursos compatíveis;

2.23. Estabelecer em dois anos, a reorganização curricular para todos os cursos, 
adequando-os às características da clientela, inclusive oportunizando os cursos de 
suplência;

2.24. Assegurar a elevação progressiva do nível de desempenho dos alunos mediante a 
implantação de programa de monitoramento da avaliação;

2.25. Desenvolver a educação ambiental, tratada como tema transversal, como 
prática educativa integrada, contínua e permanente;

2.26. Incentivar e apoiar as organizações estudantis, como espaço de participação a 
exercício da cidadania;

2.27. Manter e consolidar Em regime de colaboração com entes federados programas de 
atualização e educação continuada aos docentes e aos profissionais do Quadro de Apoio 
Escolar;

2.28. Valorização permanente do profissional da Educação através da reforma do Plano 
de Cargos, Carreira e Salários a partir da vigência do PME;

2.29. Proceder ao mapeamento, através do censo escolar, das crianças fora da escola, 
equalizando a demanda e a oferta do ensino fundamental;

2.30. Implantar o Núcleo de Apoio a Família que ofereça atendimento com psicólogo e 
assistente social em parceria com a Secretaria de Saúde;

2.31. Desenvolver através de projetos o prazer e hábito de leitura, visando criar no 
cotidiano escolar convívio sistemático entre leitores e textos, ampliando a oferta de 
livros didáticos (inglês, espanhol e arte), a todos os alunos  do ensino fundamental;

2.33. Ampliar o transporte escolar adequando para atender às necessidades da educação;

2.34. Garantir fardamento escolar para todas as crianças e adolescentes.
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META 3 – PME PRATA DO PIAUÍ – ENSINO MÉDIO

UNIVERSALIZAR, ATÉ 2016, O ATENDIMENTO ESCOLAR PARA 
TODA A POPULAÇÃO DE 15 (QUINZE) A 17 (DEZESSETE) ANOS E 
ELEVAR, ATÉ O FINAL DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DESTE PNE, A 
TAXA LÍQUIDA DE MATRÍCULAS NO ENSINO MÉDIO PARA 85% 
(OITENTA E CINCO POR CENTO).

ESTRATEGIAS DO PME:

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

3.2. Contribuir e apoiar medidas de avaliação do ensino médio inovador, já implantado 
no município;

3.3. Propor, a título de colaboração, medidas para a melhoria da institucionalização do 
ensino médio inovador.

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

3.5. Firmar pacto com a União e o Estado, no âmbito da instância permanente de que 
trata o § 5º do art. 7º desta Lei, para implantação dos direitos e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular do 
ensino médio;

3.6. Adotar medidas para divulgação e implantação da proposta de direitos e objetivos 
de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos (as) do ensino médio;

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

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

3.9. Colaborar com o estado, na  universalização e   intensificação de  medidas que 
assegurem  a participação do alunado no ENEM, tendo como fundamento a matriz de 
referência do conteúdo curricular do ensino médio e em técnicas estatísticas e 
psicométricas que permitam comparabilidade de resultados, articulando-o com o 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB, e promover sua utilização 
como instrumento de avaliação sistêmica, para subsidiar políticas públicas para a 
educação básica, de avaliação certificadora, possibilitando aferição de conhecimentos e 
habilidades adquiridos dentro e fora da escola, e de avaliação classificatória, como 
critério de acesso à educação superior;

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

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

3.12. Colaborar com o Estado no redimensionamento da oferta de ensino médio nos 
turnos diurno e noturno, bem como a distribuição territorial das escolas de ensino 
médio, de forma a atender a toda a demanda, de acordo com as necessidades específicas 
dos (as) alunos (a);

3.13. Dar suporte ao desenvolvimento das formas alternativas de oferta do ensino 
médio, garantida a qualidade, para atender aos filhos e filhas de profissionais que se 
dedicam a atividades de caráter itinerante;

3.14. Colaborar com a implantação das políticas de prevenção à evasão motivada por 
preconceito ou quaisquer formas de discriminação, criando rede de proteção contra 
formas associadas de exclusão;

3.15. Contribuir com ações de incentivo à participação dos adolescentes nos cursos das 
áreas tecnológicas e cientificas.
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META 4 – PME PRATA DO PIAUÍ – EDUCAÇÃO ESPECIAL

UNIVERSALIZAR, PARA A POPULAÇÃO DE 4 A 17 ANOS, O 
ATENDIMENTO ESCOLAR AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, 
TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO E ALTAS 
HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO, PREFERENCIALMENTE NA 
REDE REGULAR DE ENSINO, GARANTINDO O ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS, PÚBLICOS OU COMUNITÁRIOS, 
NAS FORMAS COMPLEMENTAR E SUPLEMENTAR EM SALAS DE 
RECURSOS MULTIFUNCIONAIS, CLASSES, ESCOLAS OU SERVIÇOS, 
EM ESCOLAS OU SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PÚBLICOS OU 
CONVENIADOS.

ESTRATEGIAS DO PME

4.1. Efetivar e contabilizar com registro no censo escolar, a dupla matricula do aluno, 
público alvo da educação Especial, na sala comum do Ensino Regular e no contra turno 
em Atendimento Educacional Especializado – AEE, ofertado obrigatoriamente, de modo 
complementar ou suplementar de modo não substitutivo a escolarização, no espaço da 
Sala de Recursos Multifuncionais ou em Centros de Atendimento Educacional 
Especializado, em instituições públicas ou conveniadas com o poder público, 
observando o art. 1º da nota técnica nº 04 de 2009/MEC.

4.2.  Realizar levantamento para identificação das crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, com vistas à universalização do atendimento escolar da demanda 
manifesta pelas famílias dessas crianças.

4.3. Realizar parcerias para implantar, ao longo deste PME, salas de recursos 
multifuncionais e fomentar a formação continuada de professores e professoras para o 
atendimento educacional especializado nas escolas urbanas e do campo;

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

4.5. Garantir que, no ensino regular comum, as salas de aula tenham no máximo 20 
alunos, onde houver a inclusão de até 3 crianças, adolescentes e jovens com deficiência 
e necessidades educacionais especiais, conforme legislação existente. Ressaltando – se, 
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também a necessidade de um profissional de apoio ou monitor capacitado na área 
educacional junto ao professor regente nos casos de deficiências múltiplas e TGDS.

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

4.7. Garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS 
como primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda 
língua, aos alunos surdos e com deficiência auditiva, conforme demanda de matriculas 
confirmada em todos os níveis e modalidades de educação, no espaço de salas 
inclusivas, escolas, definidos no âmbito do projeto político pedagógico de cada escola, 
com matricula deste público alvo, bem como a adoção do Sistema Braille de leitura para 
cegos e surdos-cegos;
  
4.8. Identificar a demanda manifesta para a oferta de educação inclusiva, vedada a 
exclusão do ensino regular sob alegação de deficiência e promovida a articulação 
pedagógica entre o ensino regular e o atendimento educacional especializado;

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

4.10. Colaborar com o fomento de pesquisas voltadas para o desenvolvimento de 
metodologias, materiais didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com 
vistas à promoção do ensino e da aprendizagem, bem como das condições de 
acessibilidade dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação; 

4.11. Colaborar com o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares para subsidiar a 
formulação de políticas públicas intersetoriais que atendam as especificidades 
educacionais de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação que requeiram medidas de atendimento especializado;

4.12. Promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde, 
assistência social e direitos humanos, em parceria com as famílias, com o fim de 
desenvolver modelos de atendimento voltados à continuidade do atendimento escolar, 
na educação de jovens e adultos, das pessoas com deficiência e transtornos globais do 
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desenvolvimento com idade superior à faixa etária de escolarização obrigatória, de 
forma a assegurar a atenção integral ao longo da vida;

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

4.15. Promover em parceria com a união e o estado a coleta de informação sobre o perfil 
das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 
ou superdotação de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, com vistas a subsidiar políticas 
públicas nessa área.

4.16. Promover a formação continuada em Atendimento Educacional Especializado para 
professores (as) das escolas urbanas e do campo.
 
4.19. Colaborar na formação de parcerias com instituições comunitárias, confessionais 
ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, a fim de 
favorecer a participação das famílias e da sociedade na construção do sistema 
educacional inclusivo. 

PROGRAMAS QUE PODEM SER ADERIDOS                                  

programa escola acessível;
transporte escolar acessível;
programa de implantação de salas de recursos multifuncionais;
programa educação inclusiva: direito à diversidade;
programa de formação continuada de professores na educação especial;
programa de acompanhamento e monitoramento do acesso e permanência das pessoas 
com deficiência beneficiaria do beneficio de prestação continuada da assistência social;
programa livro acessível;
prêmio experiências educacionais inclusivas: a escola aprendendo com as diferenças. 

META 5 – PME PRATA DO PIAUÍ - 

 ALFABETIZAR TODAS AS CRIANÇAS NO MÁXIMO, ATÉ O FINAL DO 3º 
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

ESTRATÉGIAS PME

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

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

5.3. Selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a alfabetização de 
crianças, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, bem como o 
acompanhamento dos resultados na rede escolar de ensino do município.

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

5.5. Adotar e implementar materiais didáticos específicos para a alfabetização da 
demanda manifesta de crianças do campo.
5.6. Assegurar, em regime de colaboração com a União e o estado a formação inicial e 
continuada de professores (as) para a alfabetização de crianças, com o conhecimento de 
novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras.

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

PROGRAMAS QUE PODEM SER ADERIDOS OU AMPLIADOS

 Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa;
 Formação continuada de Professores Alfabetizadores;
 Programa Nacional do Livro Didático PNLD;
 Programa Nacional de Bibliotecas Escolares;
 Provinha Brasil;
 Gestão, Controle Social e Mobilização.

META 6  - PME PRATA DO PIAUÍ – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

OFERECER EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL EM, NO MÍNIMO, 75% 
DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, DE MODO A ATENDER, 75% DOS 
ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO 
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FUNDAMENTAL , E PELO MENOS, 50% DOS ALUNOS DOS ANOS FINAIS 
DO ENSINO FUNDAMENTAL ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA DO PME.

ESTRATEGIAS PME

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

6.2.  Identificar a demanda de crianças que habitam em comunidades pobres ou em 
situação de vulnerabilidade social e dar apoio logístico ao programa de construção de 
escolas com padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em tempo 
integral.

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

6.4. Estabelecer parcerias com os diferentes espaços educativos, culturais e esportivos e 
com equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas praças, parques, 
museus, teatros, cinemas e planetários;

6.5. Promover, em regime de colaboração, a oferta de atividades voltadas à ampliação 
da jornada escolar de alunos (as) matriculados nas escolas da rede pública de educação 
básica por parte das entidades privadas de serviço social vinculadas ao sistema sindical, 
de forma concomitante e em articulação com a rede pública de ensino;

6.6. Garantir a educação em tempo integral para demanda manifesta de pessoas com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação 
na faixa etária de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, assegurando atendimento 
educacional especializado complementar e suplementar ofertado em salas de recursos 
multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas; 

6.7. Adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola, 
direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com 
atividades recreativas, esportivas e culturais, inclusive assegurando a elaboração de 
proposta curricular adequada aos parâmetros da educação integral.
6.8. Manter, em regime de colaboração com o Estado e Governo Federal,  a  
reestruturação  das  escolas  públicas,  por  meio  de instalação  de ambientes 
pedagógicos e aquisição de equipamentos e material didático.
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META 7 – PME PRATA DO PIAUÍ - IDEB

FOMENTAR A BOA QUALIDADE DO ENSINO EM TODAS AS ETAPAS 
E MODALIDADES, COM MELHORIA DO FLUXO ESCOLAR E DA 
APRENDIZAGEM, DE MODO A ATINGIR NO ENSINO FUNDAMENTAL 
E MÉDIO AS SEGUINTES MÉDIAS MUNICIPAIS PARA O IDEB.

ESTRATEGIAS PME

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

7.2. Implantar medidas que assegurem:

a) Até o quinto ano de vigência deste PME, pelo menos 70% (setenta por cento) dos (as) 
alunos (as) do ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente 
de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
de seu ano de estudo, e 60% (sessenta por cento), pelo menos, o nível desejável; 

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

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

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

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

7.6. Estabelecer pacto com a União para garantir a prestação de assistência técnica 
financeira na implantação de metas intermediárias que visem a melhoria do IDEB, no 
município;

7.7. Utilizar os dados da avaliação de qualidade do ensino fundamental e médio para 
adoção de medidas que concorram para a melhoria de processos e práticas pedagógicas, 
em regime de colaboração com o estado;

7.8. Adotar medidas que colaborem com a implantação de políticas voltadas para 
alcance das metas do Ideb, diminuindo a diferença entre as escolas com os menores 
índices e a média nacional, garantindo equidade da aprendizagem e reduzindo pela 
metade, até o último ano de vigência deste PME.

7.9. Elaborar relatório com os resultados pedagógicos dos indicadores de avaliação da 
educação básica e do Ideb, relativos às escolas e à rede pública do município, 
assegurando a contextualização desses resultados, com relação a indicadores sociais 
relevantes, como os de nível socioeconômico das famílias dos (as) alunos (as), e a 
transparência e o acesso público a esses resultados.

7.10. Identificar e divulgar práticas pedagógicas inovadoras adotadas nas escolas de 
educação básica do município que contribuem para a melhoria do fluxo escolar e a 
aprendizagem, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas.

7.11. Fazer levantamento da necessidade de transporte de estudantes da educação do 
campo, na faixa etária da educação escolar obrigatória, para subsidiar o programa 
federal de transporte escolar.

7.12. Disponibilizar informações ao Mec que viabilizem a universalização do acesso à 
rede mundial de computadores em banda larga nas escolas da rede pública de educação 
básica do município, favorecendo a utilização pedagógica das tecnologias da 
informação e da comunicação; 

7.13. Monitorar programa de transferência direta de recursos financeiros à escola, 
propiciando a participação da comunidade escolar no planejamento e na aplicação dos 
recursos, visando à ampliação da transparência e ao efetivo desenvolvimento da gestão 
democrática; 

7.14. Disponibilizar informações ao Mec que viabilizem a implantação de programas 
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à 
saúde;
  
7.15. Fazer levantamento das condições infraestruturais dos prédios escolares existentes 
no município, contribuindo com a União no sentido de assegurar os padrões mínimos de 
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funcionamento das escolas públicas de educação básica e de promover uma educação 
inclusiva e de qualidade.
  

7.16.  Disponibilizar ao Mec levantamento das necessidades 
de aquisição e reestruturação de equipamentos e de recursos tecnológicos digitais, para 
escolas públicas do município, visando à equalização das oportunidades educacionais;

7.17. Contribuir para a definição de parâmetros mínimos de qualidade dos serviços da 
educação básica, considerando as peculiaridades do município.

7.18. Disponibilizar ao Mec levantamento das necessidades de equipamentos 
necessários para a informatização da gestão das escolas públicas e secretaria municipal 
de educação do município, bem como das necessidades de formação do pessoal técnico 
das secretarias de educação;

7.19. Adotar, em regime de  colaboração com a União e o estado, as políticas de 
combate à violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento de ações destinadas à 
capacitação de educadores.

7.20. Adotar, em regime de  colaboração com a União e o estado, políticas de inclusão e 
permanência na escola para adolescentes e jovens que se encontram em regime de 
liberdade assistida e em situação de rua, assegurando os princípios da Lei no 8.069, de 
13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente;

7.21. garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas afro-
brasileira e indígenas e implementar ações educacionais, nos termos das Leis nos 
10.639, de 9 de janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de março de 2008, assegurando-se a 
implementação das respectivas diretrizes curriculares nacionais, por meio de ações 
colaborativas com fóruns de educação para a diversidade étnico-racial, conselhos 
escolares, equipes pedagógicas e a sociedade civil; 

7.22. contribuir para o fortalecimento progressivo da educação escolar no campo de 
populações tradicionais, de populações itinerantes, atendendo as demandas manifestas 
do município.

7.23. Estabelecer parceria com o estado e União para mobilização das famílias e setores 
da sociedade civil, articulando a educação formal com experiências de educação popular 
e cidadã.

7.24. Estabelecer parceria com o estado e União para promover a articulação dos 
programas da área da educação, de âmbito local e nacional, com os de outras áreas, 
como saúde, trabalho e emprego, assistência social, esporte e cultura, possibilitando a 
criação de rede de apoio integral às famílias, como condição para a melhoria da 
qualidade educacional;
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7.25. Promover, em parceria com o estado e a União, a universalização de ações de 
prevenção, promoção e atenção à saúde destinadas ao atendimento de estudantes das 
escolas da rede pública no município.

7.26. Aderir ao Sistema Estadual de Avaliação da Educação Básica, com vistas a 
orientar as políticas públicas e as práticas pedagógicas no município.

7.27.  Aderir ao programa nacional de formação de leitores e leitoras e capacitação de 
professores e professoras, bibliotecários e bibliotecárias e agentes da comunidade para 
atuar como mediadores e mediadoras da leitura, de acordo com a especificidade das 
diferentes etapas do desenvolvimento e da aprendizagem; 

7.28. Aderir ao programa nacional de formação de professores e professoras e de alunos 
e alunas para promover e consolidar política de preservação da memória nacional; 

7.29. Colaborar com a União na implantação de políticas de estímulo às escolas que 
melhorarem o desempenho no Ideb, de modo a valorizar o mérito do corpo docente, da 
direção e da comunidade escolar.

META 8 – PME PRATA DO PIAUÍ – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

ELEVAR A ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO DE DEZOITO  A  
VINTE  E  NOVE ANOS,  DE  MODO  A  ALCANÇAR  O  MÍNIMO  DE  DOZE  
ANOS  DE  ESTUDO  NO  ÚLTIMO ANO,  PARA  A  POPULAÇÃO  MENOS  
FAVORECIDA  SOCIAL,  ÉTNICA  E ECONOMICAMENTE.

ESTRATEGIAS PME

8.1. Fazer levantamento da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, com 
rendimento escolar defasado, dos segmentos populacionais do campo, dos 25% mais 
pobres, negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE, em parceria com as áreas de assistência social, saúde e proteção à 
juventude, de modo a contribuir com a institucionalização de programas e 
desenvolvimento de tecnologias adequadas a esta clientela.
8.2. Implementar, em regime de colaboração com a União e o estado, programas de 
educação de jovens e adultos para os segmentos populacionais considerados, que 
estejam fora da escola e com defasagem idade-série, associados a outras estratégias que 
garantam a continuidade da escolarização, após a alfabetização inicial;

8.3. Adotar medidas que viabilizem o acesso gratuito aos exames de certificação da 
conclusão dos ensinos fundamental e médio; 

8.4.Estabelecer parcerias com as áreas da saúde e assistência social para garantia da 
frequência e apoio à aprendizagem dos jovens e adultos dos segmentos populacionais 
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considerados, no processo de escolarização, estimulando-os a permanecerem na rede 
pública de ensino.

8.5. Promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o 
acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola específicos para os segmentos 
populacionais considerados, identificar motivos de absenteísmo e colaborar com os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios para a garantia de frequência e apoio à 
aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do atendimento desses (as) 
estudantes na rede pública regular de ensino;

8.6. promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos segmentos 
populacionais considerados, em parceria com as áreas de assistência social, saúde e 
proteção à juventude.

8.7. Realizar, em regime  de  colaboração  com  o  Estado  e  com  outras secretarias  de  
governo,  um  mapeamento  das  regiões  da  cidade  de  Prata do Piauí  que  possuem  
demanda  de  escolaridade  da  população  entre  18  a  29 anos;

8.8. Manter a adesão ao Programa Federal, Brasil  Alfabetizado;

8.9. Realizar  parcerias  com  outros  programas  de  formação  de  trabalhadores 
realizados  pela  Prefeitura,  como  também  junto  a  Secretaria  do  Trabalho  e 
Emprego  de  encaminhamento  dos  alunos  para  realização  e  finalização  de seus 
estudos na EJA;

8.10. Fortalecer  as  ações  pedagógicas  junto  às  escolas  que  possuem  a modalidade 
EJA através de projetos interdisciplinares.

8.11. Propiciar  matrículas  permanentes,  com  chamada  pública  pelas Mantenedoras,  
com  ampla  divulgação  nos  meios  de  comunicação  e  órgãos alternativos,  como  
movimentos  junto  à  comunidade:  rádios  comunitárias, sindicatos, cooperativas, 
igrejas, de modo a estimular a matrícula na EJA;

8.12. Realizar  Censos  dos  Jovens  e  Adultos  fora  da  escola, em  regime  de 
colaboração com o Estado e União, de  forma  periódica e a partir do terceiro ano de 
vigência deste Plano, para auxiliar no mapeamento das necessidades e dificuldades  da  
população  de  jovens  e  adultos  e  contribuir  para  o aprimoramento da política de 
EJA;

8.13. Garantir  a  oferta  de  EJA,  Ensino  Fundamental, diurnos, na  rede municipal de 
ensino,  de  acordo  com  a  demanda do município; 

8.14. Organizar  um  currículo  que  articule  projeto,  programas  e  iniciativas 
governamentais  e  associativas,  retomando  experiências  na  perspectiva  da formação 
solidária, mais cooperativa e coletiva;
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8.15. Propiciar  a  participação  efetiva  da  comunidade  escolar  no  dia-a-dia  da 
escola,  na  elaboração  de  projetos  e  currículos  da  EJA,  a  fim  de  garantir  a escola 
como um espaço de identidade;

8.16. Construir um currículo que possibilite mudanças na condição sócio-cultural do  
educando,  rompendo  com  a  visão  de  que  a  certificação  é  suficiente  para garantir 
a inclusão no mundo do trabalho;

8.17. Oportunizar  cursos  de  especialização  gratuitos  em  Universidade  Pública para 
os professores que atuam na EJA em escolas publicas;

8.18. Garantir as especificidades da  EJA,  como  modalidade  da  Educação Básica,  
conforme  consta  na  LDBEN, respeitando  as  peculiaridades  próprias do público com 
o qual trabalha, com currículo que contemple administrativa e pedagogicamente  os  
educando  jovens  e  adultos  da  EJA,  seja  no  Ensino Fundamental e ou no Ensino 
Médio;

8.19. Propor, através do regime  de  colaboração com os entes federados,  que  os  
concluintes  do  Ensino Fundamental,  na  modalidade  EJA, possam  acessar ao  Ensino  
Médio  na mesma modalidade;

8.20. Garantir infra-estrutura  e  recursos  materiais,  bem  como,  a  formação  de 
professores  para  uso  de  Tecnologias  de  Informação  e  Comunicação  (TICs)em 
caráter complementar a educação presencial;

PROGRAMAS QUE PODEM SER ADERIDOS 

 Dentre os principais programas e ações desenvolvidos pelo Ministério da 
Educação que podem contribuir para o alcance da meta destacam-se:  

 Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do 
Campo; 

 Programa de Formação Continuada de Professores em Educação do 
Campo; 

 Programa Projovem do Campo – Saberes da Terra; d) Programa Nacional 
do Livro Didático do Campo; 

 Programa Dinheiro Direto na Escola – Campo; 
 Programa Dinheiro Direto na Escola – Água na Escola; 
 Programa de Apoio às Licenciaturas Indígenas;
 PET Conexão de Saberes;
 Uniafro – Ações Afirmativas para a População Negra no Ensino Superior; 
 Educação Quilombola; 
 Formação Continuada de Professores em Educação Escolar Indígena;
 Programa Brasil Alfabetizado;
 Programa Nacional do Livro Didático para a Educação de Jovens e Adulto.       
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META 9 – PME PRATA DO PIAUÍ - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

ELEVAR A TAXA DE ALFABETIZAÇÃO DA POPULAÇÃO COM 15 
ANOS OU MAIS PARA 93,5% ATÉ 2018 E, ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA 
DO PME, ERRADICAR O ANALFABETISMO ABSOLUTO E REDUZIR 
EM 50% EM TAXA DE ANALFABETISMO FUNCIONAL. 

ESTRATEGIAS PME

9.1 - Assegurar a oferta gratuita da Educação de Jovens e Adultos a todos os que não 
tiveram acesso à Educação Básica na idade própria:

A estratégia propõe assegurar a oferta gratuita da EJA, assim o indicador 
auxiliar a ser considerado reflete o número de matrículas nesta etapa. É importante 
destacar que não é possível identificar se todos que não tiveram acesso à Educação 
Básica regular estão sendo atendidos, mas sim, se o número de atendidos está 
aumentando.

9.2. Mapear e mobilizar jovens e adultos analfabetos residentes no município, bem 
como implementar, em colaboração com a União, ações de alfabetização, com garantia 
de continuidade da escolarização básica;

9.3. Monitorar a frequência de jovens e adultos, nos cursos de alfabetização, de forma 
assegurar os repasses do benefício adicional no programa nacional de transferência de 
renda;

9.4. Realizar chamadas públicas regulares para educação de jovens e adultos, 
promovendo-se busca ativa em regime de colaboração com o estado e em parceria com 
organizações da sociedade civil; 

9.5. Busca ativa por meio de chamadas públicas - realizar chamadas públicas regulares 
para Educação de Jovens e Adultos, promovendo-se busca ativa em regime de 
colaboração entre entes federados e em parceria com organizações da sociedade civil. 
9.6. Mapear, em parceria com o estado e as áreas de assistência social, saúde e proteção 
à juventude, os jovens e adultos com ensino fundamental e médio incompletos, no 
município, para assegurar a complementação da escolarização. 

9.7. Formalizar parceria com a União, para atendimento ao (à) estudante da educação de 
jovens e adultos por meio de programas suplementares de transporte, alimentação e 
saúde, inclusive atendimento oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos, em 
articulação com a área da saúde;

9.8. Aderir ao exame nacional de aferição do grau de alfabetização (absoluto e 
funcional) de jovens e adultos com mais de 15 (quinze) anos de idade; 
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9.9. Orientar a elaboração de projetos inovadores na educação de jovens e adultos que 
visem ao desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas desses 
(as) alunos (as); 

9.10. Divulgar mecanismos de incentivo promovidos pelo governo federal que integrem 
os segmentos empregadores, públicos e privados, e o sistema de ensino municipal, para 
promover a compatibilização da jornada de trabalho dos empregados e das empregadas 
com a oferta das ações de alfabetização e de educação de jovens e adultos;

9.11. Adotar medidas que garantam a efetivação de programas de capacitação 
tecnológica da população jovem e adulta, a serem implementados pelo governo federal, 
promovendo a participação dos segmentos com baixos níveis de escolarização formal e 
de pessoas com deficiência.

9.12. Adotar medidas que garantam a inclusão dos idosos nas políticas públicas de 
educação de jovens e adultos, voltadas para a erradicação do analfabetismo, o acesso a 
tecnologias educacionais e atividades recreativas, culturais e esportivas, e a valorização 
de suas experiências e conhecimentos.

META 10 – PME PRATA DO PIAUÍ - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

OFERECER, NO MÍNIMO, 25% DAS MATRÍCULAS DE EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS NA FORMA INTEGRADA À EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL, NOS ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO ATÉ O FINAL 
DA VIGÊNCIA DO PME.

ESTRATEGIAS PME

10.1. Aderir ao programa nacional de educação de jovens e adultos voltado à conclusão 
do ensino fundamental e à formação profissional inicial, de forma a estimular a 
conclusão da educação básica; 
10.2. Estabelecer parceria com o governo federal e o estadual para garantir a oferta de 
matrículas na educação de jovens e adultos, de modo a articular a formação inicial e 
continuada de trabalhadores com a educação profissional, objetivando a elevação do 
nível de escolaridade do trabalhador e da trabalhadora;

10.3. Apoiar medidas de fomento a integração da educação de jovens e adultos com a 
educação profissional, em cursos planejados, de acordo com as características do 
público da educação de jovens e adultos e considerando as especificidades das 
populações itinerantes e do campo, inclusive na modalidade de educação a distância; 

10.4. Estabelecer parcerias com órgãos do governo estadual que atuam nas áreas da 
educação especial, educação profissional e direitos humanos, de modo a ampliar as 
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oportunidades profissionais dos jovens e adultos com deficiência e baixo nível de 
escolaridade,

10.5. Aderir ao programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos 
assegurando a expansão e a melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na 
educação de jovens e adultos integrada à educação profissional, garantindo 
acessibilidade à pessoa com deficiência; 

10.6. Elaborar, em parceria com a União e o estado, diretrizes que orientem a 
diversificação curricular de educação de jovens e adultos, articulando a formação básica 
e a preparação para o mundo do trabalho e estabelecendo inter-relações entre teoria e 
prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, de 
forma a organizar o tempo e o espaço pedagógicos adequados às características desses 
alunos e alunas; 

10.7. Apoiar medidas de fomento à produção de material didático, o desenvolvimento 
de currículos e metodologias específicas, os instrumentos de avaliação, o acesso a 
equipamentos e laboratórios e a formação continuada de docentes das redes públicas 
que atuam na educação de jovens e adultos articulada à educação profissional;
  
10.8. Apoiar medidas de fomento a oferta pública de formação inicial e continuada para 
trabalhadores e trabalhadoras articulada à educação de jovens e adultos, em regime de 
colaboração e com apoio de entidades privadas de formação profissional vinculada ao 
sistema sindical e de entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com 
deficiência, com atuação exclusiva na modalidade;

10.9. Adotar medidas que garantam a efetivação do programa nacional de assistência ao 
estudante, compreendendo ações de assistência social, financeira e de apoio 
psicopedagógico que contribuam para garantir o acesso, a permanência, a aprendizagem 
e a conclusão com êxito da educação de jovens e adultos articulada à educação 
profissional; 
  
10.10.  Colaborar com a implementação de mecanismos de reconhecimento de saberes 
dos jovens e adultos trabalhadores, a serem considerados na articulação curricular dos 
cursos de formação inicial e continuada e dos cursos técnicos de nível médio.

10.11. Proporcionar condições às pessoas que se encontram em vulnerabilidade social, 
meios necessários para acesso à Educação Profissional, permanência e conclusão de sua 
formação. 

10.12. Promover parcerias integradas com outros órgãos públicos, instituições de ensino 
privadas e empresas, para atendimento aos alunos que se encontram em situação de 
vulnerabilidade social, proporcionando-lhes os meios necessários para acesso, 
permanência e conclusão de sua formação profissional. 
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PROGRAMAS QUE PODEM SER ADERIDOS

1- Educação profissional técnica integrada ao ensino médio na modalidade de educação 
de jovens e adultos.

2- Educação profissional técnica concomitante ao ensino médio na modalidade de 
educação de jovens e adultos.

3- Formação inicial e continuada ou qualificação profissional integrada ao ensino 
fundamental na modalidade de educação de jovens e adultos.

4- Formação inicial e continuada ou qualificação profissional concomitante ao ensino 
fundamental na modalidade de educação de jovens e adultos.

5- Formação inicial e continuada ou qualificação profissional integrada ao ensino médio 
na modalidade de educação de jovens e adultos.

6- Formação inicial e continuada ou qualificação profissional concomitante ao ensino 
médio na modalidade de educação de jovens e adultos.

META 11 – PME PRATA DO PIAUÍ – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

TRIPLICAR AS MATRÍCULAS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA 
DE NÍVEL MÉDIO, ASSEGURANDO A QUALIDADE DA OFERTA E PELO 
MENOS 50% DA EXPANSÃO NO SEGMENTO PÚBLICO.

ESTRATEGIAS PME

11.1. Apoiar medidas implementadas pela União e o estado no sentido de colaborar com  
a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio na rede pública 
estadual de ensino do município; 

11.2.  Apoiar medidas implementadas pela União e o estado, no sentido de colaborar 
com  a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio na 
modalidade de educação a distância;
   
11.3. Apoiar medidas implementadas pela União e o estado, no sentido de colaborar 
com a expansão do estágio na educação profissional técnica de nível médio e do ensino 
médio regular;

11.4. Apoiar medidas implementadas pela União e o estado, de modo a colaborar com a 
expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio para as pessoas com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação; 

11.5. Apoiar medidas implementadas pela União e o estado, de modo a colaborar com a 
redução das desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e permanência na 
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educação profissional técnica de nível médio, inclusive mediante a adoção de políticas 
afirmativas, na forma da lei; 

PROGRAMAS A SEREM ADERIDOS

 Realizar adesão a programas de fortalecimento da qualificação profissional 
como acessuas;

 Realizar parcerias com centros de ofertas de cursos técnicos através do 
PRONATEC E E-TEC BRASIL;

 Estruturar a rede do Programa Mais saber (SEDUC) para ofertas de cursos 
técnicos.

META 12 – PME PRATA DO PIAUÍ – ENSINO SUPERIOR

ELEVAR A TAXA BRUTA DE MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
PARA 50% E A TAXA LÍQUIDA PARA 33% DA POPULAÇÃO DE 18 A 24 
ANOS, ASSEGURADAS A QUALIDADE DA OFERTA E A EXPANSÃO 
PARA, PELO MENOS, 40% DAS NOVAS MATRÍCULAS NO SEGMENTO 
PÚBLICO. 

ESTRATEGIAS PME

12.1. Disponibilizar levantamento da demanda, na idade de referência, de modo a 
colaborar com a ampliação da oferta de vagas , na rede federal de educação superior, da 
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e do sistema 
Universidade Aberta do Brasil;

12.2. Disponibilizar levantamento da demanda de professores e professoras de educação 
básica, de modo a colaborar com a oferta de educação superior pública e gratuita, 
sobretudo, nas áreas de ciências e matemática, bem como para atender ao déficit de 
profissionais em áreas específicas;

12.3. Contribuir para a ampliação da oferta de estágio como parte da formação na 
educação superior, disponibilizando a rede escolar municipal;

12.4. Colaborar com estudos e pesquisas de iniciativa das IES públicas e privadas, 
voltadas para a articulação entre formação, currículo, pesquisa e mundo do trabalho;

12.5. Disponibilizar levantamento da demanda, na idade de referência, de modo a 
colaborar com a oferta de vagas em curso de nível superior, prioritariamente, nas áreas 
de ciências e matemática, considerando as necessidades do desenvolvimento do País, a 
inovação tecnológica e a melhoria da qualidade da educação básica;
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12.6. Aderir ao programa de expansão e reestruturação das instituições de educação 
superior, no município, de iniciativa da União

12.7. Incentivar os alunos do Ensino Médio a preparação em cursinhos populares para  
o ENEM e outras formas de seleção;

12.8. Promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais técnico-
administrativos da rede municipal através de parcerias com IES.

12.9. Valorizar a formação docente em mestrado e doutorado, incentivando e criando 
formas de participação das seleções;

META 13 – PME PRATA DO PIAUÍ – ENSINO SUPERIOR

ELEVAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR PELA AMPLIAÇÃO 
DA PROPORÇÃO DE MESTRES E DOUTORES DO CORPO DOCENTE EM 
EFETIVO EXERCÍCIO NO CONJUNTO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 
SUPERIOR PARA 75%, SENDO, DO TOTAL, NO MÍNIMO, 35% DE 
DOUTORES. 

ESTRATEGIAS PME

13.1. Estabelecer parceria com as IES e Secretaria Estadual de Educação, de modo a 
colaborar com melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e licenciaturas, 
integrando-os às demandas e necessidades da rede pública de educação básica, de modo 
a permitir aos graduandos a aquisição das qualificações necessárias à condução  do 
processo pedagógico de seus futuros alunos(as), articulando formação geral e específica 
à prática didática, considerando a educação para as relações étnicorraciais, a diversidade 
e as necessidades das pessoas com deficiências; 

13.2. Estabelecer parceria com as IES e Secretaria Estadual de Educação, de modo a 
colaborar com melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia, na área da administração 
escolar, integrando-os às demandas e necessidades da rede pública de educação básica, 
permitindo aos graduandos a aquisição das qualificações necessárias à sua atuação na 
área da gestão escolar;
 
13.3. Incentivar e apoiar cursos de mestrado e doutorado para os profissionais de 
educação. 

META 14 – PME PRATA DO PIAUÍ – ENSINO SUPERIOR

ELEVAR GRADUALMENTE O NÚMERO DE MATRÍCULAS NA PÓS-
GRADUAÇÃO STRICTO SENSU, DE MODO A ATINGIR A TITULAÇÃO ANUAL 
DE 60 MIL MESTRES E 25 MIL DOUTORES.
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ESTRATEGIAS PME

14.1. Disponibilizar levantamento de demanda, com vistas a colaborar com as 
Instituições de Ensino Superior, na elaboração do plano de ampliação de matrículas nos 
cursos de pós-graduação “strictu sensu” que atendam aos interesses da população do 
município e concorram, também, para a redução das desigualdades étnico-raciais e 
regionais e para favorecer o acesso das populações do a programas de mestrado e 
doutorado;

14.2. Colaborar com a ampliação da oferta de programas de pós-graduação stricto 
sensu, sob responsabilidade compartilhada das IES públicas, especialmente os de 
doutorado, nos campi novos abertos, no município, em decorrência dos programas de 
expansão e interiorização das instituições superiores públicas;
  
14.3. Estabelecer parceria com o governo federal e estadual para garantir a 
acessibilidade das pessoas com deficiência ao programa de acervo digital de referências 
bibliográficas para os cursos de pós-graduação;

14.4. Estimular, em parceria com  os fóruns das IES, a participação das mulheres nos 
cursos de pós-graduação stricto sensu, em particular aqueles ligados às áreas de 
Engenharia, Matemática, Física, Química, Informática e outros no campo das ciências; 

14.5. Colaborar com a consolidação de programas, projetos e ações que objetivem a 
internacionalização da pesquisa e da pós-graduação brasileiras, incentivando a atuação 
em rede e o fortalecimento de grupos de pesquisa; 

META 15 – PME PRATA DO PIAUÍ – PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

GARANTIR, EM REGIME DE COLABORAÇÃO ENTRE A UNIÃO, OS 
ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E OS MUNICÍPIOS, NO PRAZO DE 4 
ANO DE VIGÊNCIA DESTE PME QUE TODOS OS PROFESSORES DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO POSSUAM FORMAÇÃO 
ESPECÍFICA DE NÍVEL SUPERIOR, OBTIDA EM CURSO DE 
LICENCIATURA NA ÁREA DE CONHECIMENTO EM QUE ATUAM. 

ESTRATEGIAS PME

15.1.  Disponibilizar diagnóstico das necessidades de formação de profissionais da 
educação e da capacidade de atendimento do município, de modo a contribuir com a 
elaboração do plano estratégico de formação dos profissionais da educação.

15.2. Divulgar aos profissionais da educação que atuam no município informações 
sobre a plataforma eletrônica, bem como orientá-los na sua utilização. 
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15.3. Contribuir para a reformulação dos currículos dos cursos de licenciatura, 
estimulando a renovação pedagógica, de forma a assegurar o foco no aprendizado do (a) 
aluno (a), dividindo a carga horária em formação geral, formação na área do saber e 
didática específica e incorporando as modernas tecnologias de informação e 
comunicação, em articulação com a base nacional comum dos currículos da educação 
básica, orientada pelos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os 
(as) alunos de ensino fundamental e médio;

15.4. Disponibilizar levantamento do quantitativo de docentes, em efetivo exercício, 
com formação de nível médio, na modalidade normal, não licenciados ou licenciados 
em área diversa da sua atuação, de modo a colaborar com a implementação de cursos e 
programas especiais de formação específica;

15.5. Disponibilizar levantamento do quantitativo de profissionais da educação que 
atuam em outros segmentos que não o do magistério,  a fim de colaborar com o fomento 
e a oferta de cursos técnicos de nível médio e tecnológicos de nível superior;
  
15.6. Colaborar na definição e implantação de política nacional de formação continuada 
para os (as) profissionais da educação de outros segmentos que não os do magistério;

15.7. Aderir a programa de concessão de bolsas de estudos para que os professores de 
idiomas das escolas públicas de educação básica realizem estudos de imersão e 
aperfeiçoamento nos países que tenham como idioma nativo as línguas que lecionem; 

15.8. Promover a busca de profissionais experientes que atuam, de forma autônoma ou 
através de instituições locais, nos diversos setores econômicos, com vistas a colaborar 
com o desenvolvimento de modelos de formação docente para a educação profissional.

15.9. Implantar, no prazo de 2 (dois) ano de vigência desta Lei, política nacional de 
formação continuada para os (as) profissionais da educação de outros segmentos que 
não os do magistério, construída em regime de colaboração entre os entes federados;

15.10. Contribuir para a valorização das práticas de ensino e os estágios nos cursos de 
formação de nível médio e superior dos profissionais da educação, disponibilizando 
levantamento de demandas próprias da ação pedagógica na educação básica.

15.11. Garantir a realização de concursos mediante uma pesquisa da real necessidade do 
município. Vedada à convocação de um profissional de área especifica para atuar em 
outra, assegurando a lotação do profissional em sua área de formação;

META 16 – PME PRATA DO PIAUÍ - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

FORMAR, EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, 75% (CINQUENTA POR 
CENTO) DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATÉ O ÚLTIMO 
ANO DE VIGÊNCIA DESTE PME, E GARANTIR A TODOS(AS) OS(AS) 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA FORMAÇÃO CONTINUADA 
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EM SUA ÁREA DE ATUAÇÃO, CONSIDERANDO AS NECESSIDADES, 
DEMANDAS E CONTEXTUALIZAÇÕES DOS SISTEMAS DE ENSINO.

ESTRATEGIAS PME

16.1. Disponibilizar diagnóstico das necessidades de formação continuada de 
profissionais da educação e da capacidade de atendimento do município, com vistas a 
colaborar com o planejamento estratégico e com o fomento da oferta de cursos pelas 
instituições públicas de educação superior, de forma orgânica e articulada às políticas de 
formação do Estado e do Município; 

16.2. Formalizar parceria com o governo federal e estadual, com vistas a consolidar 
política nacional de formação de professores e professoras da educação básica, 
definindo diretrizes nacionais, áreas prioritárias, instituições formadoras e processos de 
certificação das atividades formativas; 

16.3. Aderir ao programa de composição de acervo de obras didáticas, paradidáticas e 
de literatura e de dicionários, e programa específico de acesso a bens culturais, 
incluindo obras e materiais produzidos em Libras e em Braille, sem prejuízo de outros, 
a serem disponibilizados para os professores e as professoras da rede pública de 
educação básica, favorecendo a construção do conhecimento e a valorização da cultura 
da investigação; 
  
16.4. Estabelecer parceria com o governo federal e estadual para viabilizar o acesso dos 
professores e das professoras da educação básica ao portal eletrônico do Mec, com 
vistas a fazer uso de materiais didáticos e pedagógicos suplementares, inclusive aqueles 
com formato acessível; 

16.5. Estabelecer parceria com o governo federal e estadual para garantir a oferta de 
bolsas de estudo para pós-graduação dos professores e das professoras e demais 
profissionais da educação básica; 

16.6. Aderir ao Plano Nacional do Livro e Leitura e programa nacional de 
disponibilização de recursos para acesso a bens culturais pelo magistério público, com 
vistas a fortalecer a formação dos professores e das professoras das escolas públicas de 
educação básica.
16.7. Garantir recursos financeiros para custear bolsa de estudo para pós-graduação dos 
professores e das professoras e demais profissionais da educação básica em sua área de 
atuação.

META 17 – PME PRATA DO PIAUÍ - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DAS REDES 
PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, A FIM DE EQUIPARAR O 
RENDIMENTO MÉDIO AO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS COM 
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ESCOLARIDADE EQUIVALENTE, ATÉ O FINAL  DO SEXTO ANO DE 
VIGÊNCIA DO PME.

ESTRATEGIAS PME

17.1 - Indicar representantes do município para integrar fórum permanente, com 
representação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos 
trabalhadores da educação, para acompanhamento da atualização progressiva do valor 
do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica; 

17.2 - Participar do processo de acompanhamento da evolução salarial por meio de 
indicadores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, periodicamente 
divulgados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; 

17.3 - Garantir a partir da aprovação deste PME e sob a responsabilidade da SEMEDU, 
remuneração adequada ao magistério, com piso salarial próprio, igual ou superior ao 
piso salarial nacional de acordo com as diretrizes estabelecidas na legislação, 
assegurando formas de promoção por mérito e tempo de serviço, incentivando a 
atualização e a especialização dos profissionais da Educação; 

17.4 – Reformular e garantir, em regime de colaboração, em âmbito municipal, o Plano 
de Carreira para os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação 
básica observada os critérios estabelecidos na Lei no 11.738, de 16 de julho de 2008, 
com implantação gradual do cumprimento da jornada de trabalho em um único 
estabelecimento escolar;

17.5 - Garantir a partir da aprovação deste plano em até dois anos a reformulação do 
plano de carreira do magistério público municipal e que nesta reformulação sejam 
assegurados:

- a reformulação da evolução funcional assegurando o direito ao quinquênio.
- reajuste anual de salário sem que ultrapasse a data base específica ao Magistério.
- promoção vertical por habilitação de forma automática vigorando no mês subsequente 
a apresentação do comprovante de nova habilitação.  
- adicional como vantagem pela formação em nível de pós-graduação até 3 (três) (latu-
sensu e strictu-senso) incorporando-se ao vencimento básico do profissional da 
educação.
- a continuidade de progressão da carreira quando atingir o máximo na tabela salarial e 
não estiver apto para a aposentadoria.
- no ano subsequente à aprovação deste plano a discussão e implantação do plano de 
carreira para os demais servidores que atuam na educação adequando-os para as suas 
reais necessidades. 
- a contratação somente de professores e demais profissionais da educação que tenham 
formação mínima exigida pela legislação educacional vigente.
- durante a vigência deste plano que os profissionais que atuam no suporte pedagógico 
tenham formação na área conforme determina a legislação vigente. O incentivo durante 
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a vigência deste Plano, aos profissionais do magistério, da rede municipal, a realizar 
cursos de especialização na área de educação, em instituições credenciadas pelo MEC. 

17.6 - Formalizar, junto ao governo federal, tendo como referência o Plano de Carreira 
elaborado pelo município, documento contendo a previsão orçamentária para viabilizar 
a implantação de políticas de valorização dos (as) profissionais do magistério, em 
particular o piso salarial nacional profissional.

META 18 – PME PRATA DO PIAUÍ - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

ASSEGURAR, NO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, A REFORMULAÇÃO DE 
PLANOS DE CARREIRA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA E SUPERIOR PÚBLICA DE TODOS OS SISTEMAS DE ENSINO E, 
PARA O PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA PÚBLICA, TOMAR COMO REFERÊNCIA O PISO SALARIAL 
NACIONAL PROFISSIONAL, DEFINIDO EM LEI FEDERAL, NOS 
TERMOS DO INCISO VII DO ART. 206 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

ESTRATEGIAS PME

18.1 - Estruturar as redes públicas de Educação Básica de modo que, até o início do 
terceiro ano de vigência deste PME, 100% (cem por cento), dos profissionais da 
educação, sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo e no mínimo 50% 
(cinquenta por cento) estejam em exercício na sua área de atuação e 100 % até o final de 
vigência deste PME;

18.2 - Fomentar a oferta de cursos técnicos de nível médio destinado a funcionários de 
escola para as áreas de administração escolar.

18.3 - Implantar, nas redes públicas de Educação Básica e superior, acompanhamento 
dos profissionais iniciantes, supervisionados por equipe de profissionais experientes, a 
fim de fundamentar, com base em avaliação documentada, a decisão pela efetivação 
após o estágio probatório e oferecer, durante este período, curso de aprofundamento de 
estudos na área de atuação do professor, com destaque para os conteúdos a serem 
ensinados e as metodologias de ensino de cada disciplina.

18.4 - Aderir à prova nacional de iniciativa do Ministério da Educação, com vistas a 
obter subsídios para a realização de concursos públicos de admissão de profissionais do 
magistério da educação básica pública; 

18.4 - Aderir à prova nacional de iniciativa do Ministério da Educação, com vistas a 
obter subsídios para a realização de concursos públicos de admissão de profissionais da 
educação básica pública; 

18.5 - Prever, sob responsabilidade da SEMEDU, a partir da aprovação do PME, nos 
planos de carreira dos profissionais da educação, docentes e não docentes, licenças 
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remuneradas e incentivos para qualificação profissional, inclusive em nível de pós-
graduação stricto-sensu; 

18.6 - Organizar, em regime de colaboração entre SEMEDU, SEDUC e Ministério da 
Educação, censo dos/as profissionais docentes e não docentes da educação básica que 
atuam no território municipal, a ser realizado anualmente, a partir da vigência do Plano 
Municipal de Educação.

18.7 - Referendar, de forma permanente, as especificidades socioculturais das escolas 
nas comunidades, considerando-as no provimento de cargos efetivos de docência para 
essas instituições;

18.8 - Constituir, a partir da aprovação deste plano, comissões paritárias permanentes, 
para subsidiar na elaboração, reestruturação e implementação dos planos de carreira;

META 19 – PME PRATA DO PIAUÍ – GESTÃO DA EDUCAÇÃO

ASSEGURAR CONDIÇÕES, NO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, PARA A 
EFETIVAÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO, ASSOCIADA 
A CRITÉRIOS TÉCNICOS DE MÉRITO E DESEMPENHO E À CONSULTA 
PÚBLICA À COMUNIDADE ESCOLAR, NO ÂMBITO DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS, PREVENDO RECURSOS E APOIO TÉCNICO DA UNIÃO PARA 
TANTO ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA DO PME.

ESTRATEGIAS PME

19.1 - Estabelecer, mediante consulta pública, normativas que efetivem a gestão 
democrática da educação escolar, contemplando inclusive a seleção, nomeação e 
avaliação de diretores e diretoras de escolas, obedecendo a legislação nacional, 
submetendo-as à aprovação do Conselho Municipal ou Estadual de Educação, com vista 
a garantir o repasse de transferências voluntárias da União e do Estado.

19.2 - Aderir aos programas federais e estaduais de apoio e formação aos (às) 
conselheiros (as) dos conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, dos 
conselhos de alimentação escolar, dos conselhos regionais e de outros e aos (às) 
representantes educacionais em demais conselhos de acompanhamento de políticas 
públicas, garantindo a esses colegiados recursos financeiros, espaço físico adequado, 
equipamentos e meios de transporte para visitas à rede escolar, com vistas ao bom 
desempenho de suas funções; 

19.3 - Adotar medidas que incentivem a constituição de Fórum Permanente de 
Educação, no município, com o intuito de coordenar as conferências municipais de 
educação, bem como efetuar o acompanhamento da execução deste PME e dos seus 
planos de educação;
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19.4 - Estimular, em todas as redes de educação básica, a constituição e o fortalecimento 
de grêmios estudantis e associações de pais, assegurando-lhes, inclusive, espaços 
adequados e condições de funcionamento nas escolas e fomentando a sua articulação 
orgânica com os conselhos escolares, por meio das respectivas representações; 

19.5 - Estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselho 
municipal de educação, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão 
escolar e educacional, inclusive por meio de programas de formação de conselheiros, 
assegurando-se condições de funcionamento autônomo; 

19.6 - Estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos (as) e 
seus familiares na formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos escolares, 
planos de gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a participação dos pais na 
avaliação de docentes e gestores escolares;

19.7 - Adotar medidas que favoreçam a autonomia pedagógica, administrativa e de 
gestão financeira nos estabelecimentos de ensino; 

19.8 - Desenvolver, em parceria com o estado e a União, programas de formação de 
diretores e gestores escolares, bem como aplicar prova nacional específica, a fim de 
subsidiar a definição de critérios objetivos para o provimento dos cargos, cujos 
resultados possam ser utilizados por adesão; 

19.9 - Garantir, no primeiro ano de vigência do PME, a realização de Audiências 
Públicas para a discussão e reformulação dos Conselhos deliberativos, possibilitando o 
funcionamento dos mesmos; 

19.10 - Instituir, no calendário do ano letivo, período de avaliação institucional próprio 
nas unidades escolares e na Secretaria Municipal de Educação, a partir do primeiro ano 
de vigência do PME; 

19.11 - Garantir ambiente informatizado em 100% das unidades escolares até o quinto 
ano de vigência do PME; 

19.12 - Redefinir regras considerando mérito e desempenho, para a nomeação e 
exoneração dos membros da gestão escolar, (diretor, coordenador, secretário escolar) 
estes sendo obrigatoriamente  servidores efetivos que possuam no mínimo 3 (três) anos 
de atuação como docente e servidor na rede municipal.

19.13 - Zelar pela transparência da gestão pública na área da educação, garantindo o 
funcionamento efetivo, autônomo e articulado dos conselhos de controle social; 

19.14 - Fomentar e apoiar os conselhos escolares, envolvendo as famílias dos 
educandos, com as atribuições, dentre outras, de zelar pela manutenção da escola e pelo 
monitoramento das ações e consecução das metas dos compromissos estabelecidos; 
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19.15 - mobilizar Ministério Público, entidades da sociedade civil organizada, 
representantes da educação, entre outros setores sociais, para fiscalização e 
acompanhamento da implementação do PME; 

19.16 - viabilizar a implementação, consolidação e avaliação do Projeto Político 
Pedagógico em cada instituição de ensino, de acordo com a concepção de escola 
democrática, inclusiva e participativa; 

19.17 - fortalecer as instâncias colegiadas para proceder à fiscalização da qualidade da 
merenda escolar.

META 20 – PME PRATA DO PIAUÍ – FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

AMPLIAR O INVESTIMENTO GOVERNAMENTAL EM EDUCAÇÃO 
PÚBLICA DE FORMA A ATINGIR, NO MÍNIMO, O PATAMAR DE 25% DO 
PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) DO MUNICIPIO, ATÉ O 5º (QUINTO) 
ANO DE VIGÊNCIA DO PME E, NO MÍNIMO, O EQUIVALENTE A 30% 
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),  ATÉ O 5º (QUINTO) ANO DE VIGÊNCIA DESTE 
PME E, NO MÍNIMO, O EQUIVALENTE A 35% (TRINTA E CINCO POR 
CENTO), AO FINAL DO DECÊNIO.

ESTRATEGIAS PME

20.1 - Propor e aprovar mudanças na Lei Orgânica Municipal, em articulação com o 
estado, com vistas à garantir a ampliação dos percentuais vinculados à manutenção e 
desenvolvimento do ensino, para 35%, até o penúltimo ano de vigência deste PME.

20.2 - Propor e aprovar mudanças na Lei Orgânica Municipal, em articulação com o 
estado, com vistas à garantir a ampliação dos percentuais vinculados à manutenção e 
desenvolvimento do ensino, para 35%, até o penúltimo ano de vigência deste PME.

20.3 - Assegurar os mecanismos de acompanhamento da arrecadação dos recursos da 
contribuição social do salário-educação e de transparência de sua execução;

20.4 - Estabelecer e aprovar lei municipal que garanta a aplicação em manutenção e 
desenvolvimento da educação pública, em acréscimo aos recursos vinculados nos 
termos do art. 212 da Constituição Federal, os repasses da parcela da participação de 
resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural e 
outros recursos, com a finalidade de cumprimento da meta prevista no inciso VI 
do caput do art. 214 da Constituição Federal, em conformidade com a Lei Federal Lei 
n° 12.858, de 09 de setembro de 2013.
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20.5 - fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos do 
parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a 
transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em 
educação, especialmente a realização de audiências públicas, a criação de portais 
eletrônicos de transparência e a capacitação dos membros de conselhos de 
acompanhamento e controle social do Fundeb, com a colaboração do Ministério da 
Educação, da Secretaria  de Educação do Estado do Piauí e do Tribunal de Contas do 
Estado;

20.6 - Colaborar com o estado na adoção de medidas que garantam o cumprimento do 
disposto no artigo 69, parágrafo 5°, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
referente à constituição das secretarias municipais e estaduais de educação como 
unidades orçamentárias, com a garantia de que o dirigente da educação seja o ordenador 
de despesas e gestor pleno dos recursos educacionais, com o devido acompanhamento, 
controle e fiscalização de suas ações pelos respectivos conselhos de educação, tribunais 
de contas e demais órgãos fiscalizadores. 

20.9 - Implantar, em parceria com a União e estado, o Custo Aluno-Qualidade inicial – 
CAQi, no prazo de 2 (dois) anos de vigência do PME, referenciado no conjunto de 
padrões mínimos estabelecidos na legislação educacional  e cujo financiamento será  
calculado com base nos respectivos insumos indispensáveis ao processo de ensino-
aprendizagem e será progressivamente reajustado até a implementação plena do Custo 
Aluno Qualidade – CAQ. 

20.10 - Implementar, em parceria com a União e o estado, o Custo Aluno Qualidade - 
CAQ como parâmetro para o financiamento da educação de todas etapas e modalidades 
da educação básica, a partir do cálculo e do acompanhamento regular dos indicadores de 
gastos educacionais com investimentos em qualificação e remuneração do pessoal 
docente e dos demais profissionais da educação pública, em aquisição, manutenção, 
construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino e em 
aquisição de material didático-escolar, alimentação e transporte escolar; 

20.11 - Implantar e ajustar, continuamente, o CAQ, no município, em conformidade 
com a metodologia definida pelo Ministério da Educação – MEC e acompanhado pelo 
Fórum Nacional de Educação - FNE, pelo Conselho Nacional de Educação - CNE e 
pelas Comissões de Educação da Câmara dos Deputados e de Educação, Cultura e 
Esportes do Senado Federal;

20.12 - estabelecer, no âmbito do município, por iniciativa da SEDUC e UNDIME, 
processo de discussão sobre a regulamentação do regime de colaboração, com vistas a 
criação de instância permanente de planejamento e pactuação federativa, em matéria 
educacional, buscando estabelecer efetiva cooperação e equilíbrio na repartição das 
responsabilidades e dos recursos com vistas ao combate às desigualdades educacionais, 
assegurando efetivo atendimento ao estudante da rede pública, estadual e municipal, 
sem distinção.
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20.13 - Acompanhar, na forma da lei, a complementação da União no repasse dos 
recursos financeiros para Prata do Piauí quando não atingir o valor do CAQi e, 
posteriormente, do CAQ;

20.14 - Definir prioridades de aplicação dos recursos de manutenção e desenvolvimento 
do ensino e dos recursos adicionais dirigidos à educação ao longo do decênio, 
considerando a necessidade de equalização das oportunidades educacionais, a 
vulnerabilidade socioeconômica e o compromisso técnico e de gestão.
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A Educação de Prata do Piauí nos próximos 10 anos está aqui.







JUSTIFICATIVA



Atualmente, considera-se a educação um dos setores mais importantes para o desenvolvimento de uma nação. É através da produção de conhecimentos que um país cresce, aumentando sua renda e a qualidade de vida das pessoas.  No Brasil, a Educação é reconhecida atualmente como um importante instrumento de inclusão social,  essencial  para  a  redução  das  desigualdades  e  acesso aos  demais  direitos  sociais,  bem  como  pilar  de  sustentação  do  processo  de desenvolvimento social e econômico empreendido pelo país nos últimos anos.



Dessa forma as políticas públicas para garantia de uma educação de qualidade para todos com caráter inclusivo e para redução da desigualdade social só sortirão efeito se forem articuladas a outras políticas públicas no campo da saúde, habitação, social, emprego, dentre outros, porque essas políticas dependem umas das outras, pelo estreito relacionamento que mantêm entre si.



Embora o Brasil tenha avançado no campo educacional nas últimas décadas, ainda há muito para ser feito. A universalização da Educação Básica, alfabetização de todas as crianças na idade certa, erradicação do analfabetismo e a ampliação do acesso ao Ensino Superior, com a garantia de qualidade para todos, é um desafio de imensas proporções dadas à trajetória histórica da educação no país, marcada pela lógica patrimonialista, descontinuidade e fragilidade de políticas públicas, inexistência de planejamento e investimentos significativos, redundando em exclusão e fracasso escolar.  Não obstante, esforços em nível das três esferas governamentais já revelam importantes avanços: os indicadores mais recentes confirmam a ampliação e o alcance de melhores resultados em diversos níveis e dimensões da educação, demonstrando um maior empenho e compromisso de Governos e da sociedade com a educação.



Com a promulgação do Plano Nacional de Educação – PNE, Lei 13.005/2014, cabe aos estados e municípios, de acordo com a Emenda Constitucional 59/2009, elaborarem seus planos de educação, alinhados ao PNE, resguardando o diagnóstico e especificidades locais.



A Secretaria Municipal de Educação de Prata do Piauí em conjunto com o Fórum Municipal de Educação, fundamentados nas suas responsabilidades como órgãos gestores do Sistema Municipal de Ensino, assumiram a tarefa de elaborar um texto base para a análise da comunidade educacional do município, cujo conteúdo foi debatido com representantes da Secretaria Estadual de Educação e da Secretaria Municipal de Educação, as comunidades escolares, pais e responsáveis dos alunos, conselhos escolares, além de representantes de entidades e instituições.



O texto-base do Plano Municipal de Educação– PME ora apresentado se referenciam na legislação vigente, bem como no alinhamento com as diretrizes expressas no Plano Nacional de Educação, atualizando localmente metas e estratégias de acordo com o território municipal da cidade de Prata do Piauí. Trazem os referenciais teórico-conceituais do campo educacional, a descrição analítica do perfil do município, o diagnóstico da educação e, por fim, as metas e estratégias para a educação municipal no próximo decênio.



Como Plano articulado ao PNE, pautou-se pelos seguintes princípios:



I. Erradicação do analfabetismo.

II. Universalização do atendimento escolar.

III. Superação das desigualdades educacionais.

IV. Melhoria da qualidade do ensino.

V. Formação para o trabalho e para a cidadania.

VI. Promoção do princípio da gestão democrática da educação.

VII. Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país.

VIII.  Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação em proporção ao produto interno bruto, que assegure atendimento às necessidades de expansão com padrão de qualidade e equidade.

IX. Valorização dos profissionais da educação.

X.  Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos e à sustentabilidade socioambiental.



O Plano Municipal de Educação que resultou das discussões com a sociedade deve ser um plano de Estado, para além dos governos, pois projeta suas metas para um período de 10 anos.  Destina-se, prioritariamente, aos poderes públicos municipal, estadual e as instituições mantenedoras, mas deve ser resultado dos debates democráticos produzidos na sociedade, traduzindo na sua historicidade seus pactos e perspectivas; conforme disposição legal está articulada ao Plano Nacional, ao Plano Estadual e em conformidade com os princípios emanados dos Congressos Municipais de Educação; portanto, não é um Plano somente da Secretaria Municipal de Educação, da Rede Municipal de Ensino, e/ou do Sistema Municipal, pois a sua abrangência, objetivos e metas são as da educação para o território municipal.



O primeiro movimento para a elaboração do PME foi à criação da Comissão Coordenadora, através da Portaria nº 008/2015, para coordenar o processo de discussão e elaboração participativa do Plano Municipal de Educação– PME, da qual participam representantes da Secretaria Municipal de Educação e do Fórum Municipal de Educação.



A Comissão Coordenadora, por sua vez, convocou outros componentes para organizar e elaborar o plano os quais trabalharam a partir dos seguintes eixos:



Eixo I– Eixo I - DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA

Educação Infantil

Ensino Fundamental 

Ensino Médio

Educação Especial/Inclusiva



Eixo II– QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Alfabetização até oito anos de idade

Educação Integral

Fluxo e Qualidade

 

Eixo III– COMBATE À DESIGUALDADE

Escolaridade

Alfabetização 15 anos ou mais

Educação de Jovens e Adultos

Educação profissional



Eixo IV– ACESSO AO ENSINO SUPERIOR

Educação Superior



Eixo V– FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES

Formação de Professores

Professores - Remuneração e Carreira



Eixo VI– GESTÃO E FINANCIAMENTO

Gestão Democrática 

Financiamento



 	O resultado deste trabalho é um documento que traz a caracterização do município, histórico, análise situacional, metas e estratégias para proporcionar a contextualização das metas e favorecer os debates, com elementos da realidade do município.



A prática de planejamentos educacionais de longo prazo é um fenômeno inédito em nosso país, que é marcado pela fragmentação e desarticulação das políticas educacionais.  Portanto, envolver e comprometer toda a sociedade municipal com metas e estratégias projetadas para uma década é um grande desafio em um contexto de mudanças paradigmáticas no campo educacional, quando o direito à educação com qualidade social para todos é afirmado nas concepções e legislações condensadas na sociedade.



Nesse sentido, apresentamos a LEI Nº 290/2015 que foi discutida com toda a comunidade de Prata do Piauí com a expectativa de que iniciemos uma nova década de acontecimentos positivos na área educacional do município, contando com a participação coletiva também no acompanhamento e viabilização das metas e estratégias, alcançando, assim, avanços para a educação municipal.

	

Esta LEI está composta todo o Plano Municipal de Educação 2015-2025 e em especial o DOCUMENTO BASE onde possui o diagnóstico do município que foram discutidas as melhores Metas e Estrategias para o desenvolvimento da Educação Municipal.





LEI Nº 290/2015                                                Prata do Piauí, 22 de Junho de 2015.



Aprova o Plano Municipal de Educação de Prata do Piauí – PI e dá outras providências.



O Prefeito Municipal de Prata do Piauí, Estado do Piauí, Srº Antonio Gomes de Sousa, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte lei.



Art. 1º É aprovado o Plano Municipal de Educação - PME, em conformidade com os Planos Nacional e Estadual, com vigência por 10 (dez) anos, a contar da publicação desta Lei, na forma do Anexo, com vistas ao cumprimento do disposto no art. 214 da Constituição Federal.

Art. 2º São diretrizes do PME:

I - erradicação do analfabetismo;

II - universalização do atendimento escolar;

III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;

IV - melhoria da qualidade da educação;

V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade;

VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;

VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do Município;

VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do Produto Interno Bruto – PIB Municipal, que assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade;

IX - valorização dos (as) profissionais da educação;

X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental.

Art. 3º As metas previstas no Anexo desta Lei serão cumpridas no prazo de vigência deste PME, desde que não haja prazo inferior definido para metas e estratégias específicas.

Art. 4º As metas previstas no Anexo desta Lei deverão ter como referência a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, o censo demográfico e os censos  nacionais da educação básica e superior mais atualizados, disponíveis na data da publicação desta Lei.

Parágrafo único.  O poder público buscará ampliar o escopo das pesquisas com fins estatísticos de forma a incluir informação detalhada sobre o perfil das populações de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência.

Art. 5º A execução do PME e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, realizados pelas seguintes instâncias cada um com 1 (um) titular e seus respectivos suplentes, totalizando 9 (nove) representações:

I – Gestores Escolares;

II – Trabalhadores em Educação;

III - Professores;

IV – Pais de alunos;

V – Estudantes;

VI – Movimento Social;

VII – Parlamentares;

VIII – Órgão de fiscalização e controle

XIX – Movimento sindical.

§ 1º Compete, ainda, às instâncias referidas no caput:

I - divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sítios institucionais da internet;

II - analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento das metas;

III - analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação.

§ 2º A cada 2 (dois) anos, ao longo do período de vigência deste PME, a Secretaria Municipal de Educação publicará estudo oficiais, especialmente realizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, para aferir a evolução  no cumprimento das metas estabelecidas no Anexo desta Lei, com informações locais consolidadas, tendo como referência os estudos e as pesquisas de que trata o art. 4º, sem prejuízo de outras fontes e informações relevantes.

§ 3º A meta progressiva do investimento público em educação será avaliada no quarto ano de vigência do PME e poderá ser ampliada por meio de lei para atender às necessidades financeiras do cumprimento das demais metas.

§ 4º O investimento público em educação a que se referem o inciso VI do art. 214 da Constituição Federal e a meta 20 do Anexo desta Lei engloba os recursos aplicados na forma do art. 212 da Constituição Federal e do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

§ 5º Será destinada à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos recursos vinculados nos termos do art. 212 da Constituição Federal, além de outros recursos previstos em lei, a parcela da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e de gás natural, na forma de lei específica, com a finalidade de assegurar o cumprimento da meta prevista no inciso VI do art. 214 da Constituição Federal.

Art. 6º A União promoverá a realização de pelo menos 2 (duas) conferências municipais de educação até o final do decênio, articuladas e coordenadas pelo Fórum Municipal de Educação, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação.

§ 1º O Fórum Municipal de Educação, além da atribuição referida no caput:

I - acompanhará a execução do PME e o cumprimento de suas metas;

II - promoverá a articulação das Conferências Municipais de Educação.

§ 2º As conferências municipais de educação realizar-se-ão com intervalo de até 4 (quatro) anos entre elas, com o objetivo de avaliar a execução deste PME e subsidiar a elaboração do Plano Municipal de Educação para o decênio subsequente.

Art. 7º O Município atuará em regime de colaboração com a União e o Estado do Piauí, visando ao alcance das metas e à implementação das estratégias objeto deste Plano.

§ 1º Caberá ao gestor municipal a adoção das medidas governamentais necessárias ao alcance das metas previstas neste PME.

§ 2º As estratégias definidas no Anexo desta Lei não elidem a adoção de medidas adicionais em âmbito local ou de instrumentos jurídicos que formalizem a cooperação entre os entes federados, podendo ser complementadas por mecanismos nacionais e locais de coordenação e colaboração recíproca.

§ 3º O sistema de ensino municipal criará mecanismos para o acompanhamento local da consecução das metas deste PME e dos planos previstos no art. 8º.

§ 4º Haverá regime de colaboração específico para a implementação de modalidades de educação escolar que necessitem considerar territórios étnico-educacionais e a utilização de estratégias que levem em conta as identidades e especificidades socioculturais e linguísticas de cada comunidade envolvida, assegurada a consulta prévia e informada a essa comunidade.

§ 5º Será criada uma instância permanente de negociação e cooperação do Município com a União, o Estado do Piauí, e demais Municípios do Estado.

§ 6º O fortalecimento do regime de colaboração entre o Município e o Estado do Piauí incluirá a instituição de instâncias permanentes de negociação, cooperação e pactuação.

§ 7º O fortalecimento do regime de colaboração dar-se-á, inclusive, mediante a adoção de arranjos de desenvolvimento da educação.

Art. 8º Ficam garantidas como estratégias obrigatórias do PME as que:

I - assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais, particularmente as culturais;

II - considerem as necessidades específicas das populações do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, asseguradas a equidade educacional e a diversidade cultural;

III - garantam o atendimento das necessidades específicas na educação especial, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades;

IV - promovam a articulação Inter federativa na implementação das políticas educacionais.

Art. 9º O Município deverá aprovar lei específica para a criação e implantação de seu sistema de ensino, disciplinando a gestão democrática da educação pública nos respectivos âmbitos de atuação, no prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei, adequando, quando for o caso, a legislação local já adotada com essa finalidade.

Art. 10. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais do Município serão formulados de maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias deste PME e com os respectivos planos de educação, a fim de viabilizar sua plena execução.

Art. 11. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, coordenado pela União, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, constituirá fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino, nos termos da Lei nº 13.005/2014.

Art. 12. Até o final do primeiro semestre do nono ano de vigência deste PME, o Poder Executivo encaminhará à Câmara Legislativa, sem prejuízo das prerrogativas deste Poder, o projeto de lei referente ao Plano Municipal de Educação a vigorar no período subsequente, que incluirá diagnóstico, diretrizes, metas e estratégias para o próximo decênio.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



Gabinete do Prefeito Municipal, aos 22 dias do mês de junho de dois mil e quinze.

















































ENTIDADES E REPRESENTANTES DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



REPRESENTANTE DOS GESTORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL

	Titular: Aureana de Macedo Moura – Presidente do Forum Municipal de Educação

	Suplente: Rivaldo Melão Silva



REPRESENTANTE DOS ESTUDANTES	

Titular: Petronílio Eduardo da Silva Neto

	Suplente: William Cruz da Silva



REPRESENTANTE DOS PAIS	

Titular: Josélia Alves de Sales

	Suplente: Leudimar Francisca da Silva



REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	Titular: José Augusto de Morais

	Suplente: José Luís da Silva



REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS

	Titular: José Barbosa de Sousa

	Suplente: Mariana Feitosa Lima 



REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO	

Titular: Wellys Leal Queiroz

	Suplente: Maria do Socorro Brito Mendes





SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

FLORISA MENDES DE SOUZA



PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO GOMES DE SOUSA





EQUIPE TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DO PME – PI



Fabricio da Silva - SEMEDU

Jackeline Gomes Barbosa - SEMEDU

Luana Aparecida Lopes Ribeiro da Silva - SEMEDU

Meire de Sousa Matos Marreiros - SEMEDU




APRESENTAÇÃO



O Fórum Municipal de Educação – FME, espaço de interlocução entre a sociedade civil e o município, é uma reivindicação histórica da comunidade educacional e fruto de deliberação da Conferência Nacional de Educação-CONAE-2013. A atribuição precípua do FME é propor, monitorar e avaliar a execução de políticas públicas de educação no município. 

Dentre as atribuições do Fórum, está à elaboração do Plano Municipal de Educação-PME, definindo Diretrizes, Metas e Estratégias para a educação do município para a próxima década. O referido Plano Municipal, alinhado às metas do Plano Nacional de Educação-PNE  (Lei nº 13.005/2014, de 25 de junho de 2014), será referência para os Planos Municipais de Educação do Piauí. 

A construção do Plano Municipal de Educação teve início no ano de 2014 por meio da constituição de uma comissão, com representantes do Fórum, técnicos da Secretaria Municipal de Educação de Prata do Piauí-SEMEDU/PI, Conselhos  Escolares, Conselho Tutelar, Poder legislativo e Executivo, Movimentos Sociais e Sociedade Civil que se responsabilizou por traçar um diagnóstico educacional do município e apresentar uma minuta do documento para discussão junto ao Fórum, Comunidade escolar e Sociedade civil. 

A referida Comissão se encarregou de coordenar, fazer levantamento de dados, elaborar diagnóstico e a estruturação do Documento Base, tendo como referência as 20 (vinte) metas do PNE. Na elaboração do diagnóstico das metas e das estratégias  foi compreendido os seguintes aspectos: I Caracterização do Estado do Piauí; II. Educação Infantil; III. Ensino Fundamental; IV. Ensino Médio; V. Educação de Jovens e Adultos; VI. Educação Profissional; VII. Inclusão e Diversidade; VIII. Educação Superior; IX. Valorização do Magistério; X. Gestão e Financiamento e XI Avaliação e Monitoramento. 

Após elaboração do diagnóstico, metas, estratégias e a estruturação do Documento Base, foi realizada a Conferência Municipal para discussão e aprovação das metas e estratégias para o PME, onde os participantes e convidados puderam colaborar com o aprimoramento do diagnóstico, das metas e estratégias, processo que contribuiu para o caráter de produção coletiva, aspecto fundamental para um documento de tão grande interesse social, como é o PME. 

Assim, o Fórum Municipal de Educação – PME traz à sociedade pratense o Documento Base Plano Municipal de Educação – PME na certeza de seu valor e de sua contribuição para a gestão democrática e responsável da educação ofertada aos piauienses e do seu potencial de impacto na melhoria da qualidade social desta educação.



Fórum Municipal de Educação
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                           ESTADO DO PIAUÍ

                                 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA DO PIAUÍ                                                             

                                 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

                                 RUA: PRINCESA ISABEL

                                    CNPJ (MF) 06.554.901/0005-35





A Educação de Prata do Piauí nos próximos 10 anos está aqui.





1. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

IDENTIFICAÇÃO

O município de Prata do Piauí foi emancipado em 01 de janeiro de 1962 através de Lei Estadual N° 2.253, desmembrando do município de São Félix do Piauí, está localizado na Microrregião de Valença do Piauí, distante da Capital Teresina 165 km, tendo por via de acesso BR – 316 e PI 224/354.







ASPECTOS DEMOGRÁFICOS





DEMOGRAFIA





A população do município reduziu, entre os Censos Demográficos de 2000 e 2010, à taxa de -0,09% ao ano, passando de 3.113 para 3.085 habitantes. Essa taxa foi inferior àquela registrada no Estado, que ficou em 0,94% ao ano e inferior à cifra de 1,08% ao ano da Região Nordeste.







A taxa de urbanização apresentou alteração no mesmo período.  A população urbana em 2000 representava 76,81% e em 2010 a passou a representar 82,72% do total.



A estrutura demográfica também apresentou mudanças no município. Entre 2000 e 2010 foi verificada ampliação da população idosa que cresceu 1,7% em média ao ano. Em 2000, este grupo representava 13,2% da população, já em 2010 detinha 15,7% do total da população municipal.



O segmento etário de 0 a 14 anos registrou crescimento negativo entre 2000 e 2010, com média de -2,9% ao ano. Crianças e jovens detinham 35,7% do contingente populacional em 2000, o que correspondia a 1.110 habitantes. Em 2010, a participação deste grupo reduziu para 26,7% da população, totalizando 825 habitantes.



Fonte: IBGE – Censos Demográficos 2000 e 2010.





A população residente no município na faixa etária de 15 a 59 anos exibiu crescimento populacional (em média 1,06% ao ano), passando de 1.597 habitantes em 2000 para 1.775 em 2010. Em 2010, este grupo representava 57,5% da população do município.





Para saber mais acerca da temática demográfica do seu município, consulte o aplicativo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php





ASPECTOS ECONÔMICOS





PRODUÇÃO ECONÔMICA



Entre 2005 e 2010, segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) do município cresceu 78,3%, passando de R$ 06,0 milhões para R$ 10,7 milhões. O crescimento percentual foi superior ao verificado no Estado, que foi de 71,0%. A participação do PIB do município na composição do PIB estadual aumentou de 0,05% para 0,06% no período de 2005 a 2010.





A estrutura econômica municipal demonstrava participação expressiva do setor de Serviços, o qual respondia por 79,4% do PIB municipal. Cabe destacar o setor secundário ou industrial, cuja participação no PIB era de 8,1% em 2010, contra 8,9% em 2005. Variação essa similar à verificada no Estado, em que a participação industrial cresceu de 8,9% em 2005 para 15,2% em 2010.











PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA



Quando analisamos os aspectos econômicos do município, é importante levar em consideração, dentre outros fatores, a sua capacidade de geração de renda através de atividades nas áreas da pecuária e agricultura. No caso da pecuária, dados coletados da Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE, referentes a 2011, apontam que as 5 (cinco) principais culturas de rebanho local são as indicadas no gráfico abaixo:







	Além do campo da pecuária, a supracitada pesquisa também fornece dados acerca da área de agricultura local.  Neste  caso,  foram  coletados  dados  acerca  das  5  (cinco)  principais  culturas  de  agricultura  do município, divididas entre aquelas permanentes e aquelas temporárias, conforme demonstrado no gráfico que segue:







	Para maiores informações sobre os programas de apoio à produção agropecuária e aos assentados da reforma agrária, acesse a Pesquisa Agrícola Mensal: http://www.ibge.gov.br/home/ 







AGRICULTURA FAMILIAR



O município possuía 129 agricultores familiares em 2006, que correspondia a 81% dos seus produtores. Esses agricultores familiares acessavam a 45% da área, ocupavam 80% da mão-de-obra do setor e participavam com 75% do valor da produção agropecuária municipal.



Atualmente, temos 257 agricultores familiares cadastrados com DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) neste município. A tabela abaixo apresenta esses dados relativos também ao seu Estado e ao Brasil:





Quantidade de agricultores cadastrados com DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf)

Município                                             257

Estado                                            278.820

Brasil                                            4.395.395

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário







Para maiores informações sobre os programas de apoio à agricultura familiar e aos assentados da reforma agrária, acesse:  www.mda.gov.br e www.incra.gov.br



Para uma síntese de ações neste município, acesse:  http://sistemas.mda.gov.br/encontro_prefeitos/















MERCADO DE TRABALHO



Conforme dados do último Censo Demográfico, o município, em agosto de 2010, possuía 774 pessoas com 10 anos ou mais de idade economicamente ativas, sendo que 674 estavam ocupadas e 101 desocupadas. A taxa de participação ficou em 30,1% e a taxa de desocupação municipal foi de 13,0%.

No tocante à taxa de desemprego, o gráfico abaixo fornece indicativos de maneira comparativa:







A distribuição das pessoas ocupadas por posição na ocupação mostra que 18,2% tinham carteira assinada, 31,9% não tinham carteira assinada, 15,1% atuam por conta própria e 0,4% de empregadores. Servidores públicos representavam 0,4% do total ocupado e trabalhadores sem rendimentos e na produção para o próprio consumo representavam 33,7% dos ocupados.









Das pessoas ocupadas, 41,2% não tinham rendimentos e 83,6% ganhavam até um salário mínimo por mês.

O valor do rendimento médio mensal das pessoas ocupadas era de R$ 467,16. Entre os homens, o rendimento era de R$ 647,50 e entre as mulheres de R$ 355,41, apontando uma diferença de 82,18% maior para os homens.



Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o mercado de trabalho formal do município apresentou, por cinco anos, saldo positivo na geração de novas ocupações entre 2005 e 2012. O número de vagas criadas neste período foi de 01. No último ano, as admissões registraram 06 contratações, contra 03 demissões.







O mercado de trabalho formal em 2010 totalizava 124 postos, 2380,0% a mais em relação a 2004. O desempenho do município ficou acima da média verificada para o Estado, que cresceu 43,4% no mesmo período.



Para saber mais acerca da temática mercado de trabalho do seu município, consulte o aplicativo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php 







ASPECTOS SOCIAIS



POBREZA E TRANSFERÊNCIA DE RENDA*

*O município não possui todas as informações disponíveis



Conforme dados do último Censo Demográfico, no município, em agosto de 2010, a população total era de 3.085 residentes, dos quais 1.024 se encontravam em situação de extrema pobreza, ou seja, com renda domiciliar per capita abaixo de R$ 70,00. Isso significa que 33,2% da população municipal vivia nessa situação. Do total de extremamente pobres, 190 (18,6%) viviam no meio rural e 834 (81,4%) no meio urbano.



No acompanhamento do Plano Brasil Sem Miséria, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) utiliza as informações do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Ele provê dados individualizados, atualizados no máximo a cada dois anos, sobre os brasileiros com renda familiar de até meio salário mínimo per capita, permitindo saber quem são, onde moram, o perfil de cada um dos membros das famílias e as características dos seus domicílios.



De acordo com os registros de março de 2013 do Cadastro Único e com a folha de pagamentos de abril de 2013 do Programa Bolsa Família, o município conta com 900 famílias registradas no Cadastro Único e 620 famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (68,89% do total de cadastrados). O gráfico mostra a evolução desses cadastros para o seu município:







O município apresenta uma cobertura cadastral que supera as estimativas oficiais, de maneira que a gestão municipal do Cadastro Único deve concentrar esforços na qualificação das informações registradas e na atualização dos dados familiares. Com isso, o município poderá abrir espaço para incluir no Bolsa Família as famílias em extrema pobreza já cadastradas e que ainda não recebem os benefícios.



De junho de 2011 a janeiro de 2013, o município inscreveu no Cadastro Único e incluiu no Programa Bolsa Família 35 famílias em situação de extrema pobreza.



ASSISTÊNCIA SOCIAL



Os atendimentos realizados no âmbito da rede sócio assistencial também são importantes elementos para o diagnóstico do perfil social do município. O Benefício de Prestação Continuada (BPC) constitui uma das mais importantes ferramentas de distribuição de renda no âmbito da assistência social, tendo sido instituído ainda na Constituição Federal de 1988. No município, o gráfico abaixo confere informações acerca da  quantidade de beneficiários de BPC considerando o  período de 2004 a  2013, por  tipo de beneficiário:







Além do BPC, a Assistência Social desenvolve diversos tipos de programas, ações e atendimentos, especialmente considerando seus espaços institucionais, como é o caso dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e o Programa de Atenção Integral à Família (PAIF). O gráfico abaixo apresenta os principais indicadores de atendimento nesse âmbito, considerando os dados coletados no Censo SUAS do MDS para o ano de 2012:









INCLUSÃO PRODUTIVA



Além dos aspectos de cadastramento no Cadastro Único, no Bolsa  Família  e  de  atendimento  sócio assistencial, é importante analisar, também, o perfil ocupacional dos indivíduos que fazem parte desse conjunto. Para isso, foram analisados os dados mais atualizados do programa de Microempreendedores Individuais (MEI). Em fevereiro de 2013, o município contava com 05 pessoas cadastradas como MEI. Desse total, foi possível encontrar, também, indivíduos cadastrados simultaneamente no Cadastro Único. O gráfico abaixo mostra a evolução do total destes indivíduos, que estão cadastrados tanto no Cadastro Único, quanto no MEI, para os meses de junho de 2012, novembro de 2012 e fevereiro de 2013:





	

	Quando consideramos os indivíduos cadastrados simultaneamente no Cadastro Único e no programa MEI, foi possível observar, para o seu município, as 5 (cinco) principais atividades econômicas por eles desenvolvidas, conforme demonstrado no gráfico abaixo:







Para saber mais acerca da temática perfil social do seu município, consulte o aplicativo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome:  http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php



EDUCAÇÃO



Conforme dados do último Censo Demográfico, no município, em agosto de 2010, a taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais era de 32,2%. Na área urbana, a taxa era de 28,7% e na zona rural era de 48,7%. Entre adolescentes de 10 a 14 anos, a taxa de analfabetismo era de 9,8%.



No que concerne à taxa de atendimento da rede educacional do município, os dados do Censo foram calculados por faixa etária, conforme se observa no gráfico abaixo:







Foram calculadas, também, metas para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), conforme se observa no gráfico abaixo:







Para saber mais acerca da temática educação do seu município, consulte o website do Ministério da Educação:  http://www.mec.gov.br/





SAÚDE



Os dados do Ministério da Saúde são importantes para diagnosticar a situação da área no seu município. No tocante à mortalidade infantil, o número de óbitos infantis foi de 1 criança, ao passo que no Estado o número de óbitos infantis foi de 833 crianças e a taxa de mortalidade infantil foi de 16,69 crianças a cada mil nascimentos.



No que concerne à morbidade hospitalar, as 5 (cinco) principais causas de internação são as listadas no gráfico abaixo:



















Além da morbidade hospitalar, é importante, também, assinalar as principais causas externas de óbito relatadas pelo município. De acordo com o Censo Demográfico 2010, o total da população de 15 a 29 anos era de 804 indivíduos, sendo que 04 faleceram em função de eventos e/ou causas externas.



Quando analisamos de maneira mais detida essas informações, notamos que as causas de morte variam por município. No município, as 3 (três) principais causas externas de óbito dos indivíduos na faixa etária de 15 a 29 anos são, de acordo com dados do Ministério da Saúde, as que seguem no gráfico abaixo, tomando por base os anos de 2005 e 2010: 



Não há dados disponíveis para esse município











































Por fim, é importante ressaltar as condições de saneamento e serviços correlatos do município, que interferem nas condições de saúde da população. Dados do Censo Demográfico de 2010 revelaram que na área rural do município, a coleta de lixo atendia 100,0% dos domicílios. Quanto à cobertura da rede de abastecimento de água, o acesso nessa área estava em 43,4% dos domicílios particulares permanentes e - das residências dispunham de esgotamento sanitário adequado. No caso da área urbana, o gráfico abaixo fornece a distribuição desses serviços para os domicílios particulares permanentes:









Para saber mais acerca da temática saúde do seu município, consulte o website do Ministério da Saúde: http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/index.cfm 





ASPECTOS DE GESTÃO MUNICIPAL



FINANÇAS PÚBLICAS



A receita orçamentária do município passou de R$ 3,4 milhões em 2005 para R$ 5,3 milhões em 2011, o que retrata uma alta de 53,4% no período ou 11,28% ao ano.



A proporção das receitas próprias, ou seja, geradas a partir das atividades econômicas do município, em relação à receita orçamentária total, passou de 1,61% em 2005 para 3,27% em 2011, e quando se analisa todos os municípios juntos do estado, a proporção aumentou de 14,30% para 10,52%.



A dependência em relação ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM) diminuiu no município, passando de  67,85% da  receita  orçamentária em  2005  para  67,18% em  2011.  Essa dependência foi superior àquela registrada para todos os municípios do Estado, que ficou em 36,24% em 2011.









As despesas com educação, administração, saúde, encargos especiais e saneamento foram responsáveis por 80,04% das despesas municipais. Em assistência social, as despesas alcançaram 6,55% do orçamento total, valor esse superior à média de todos os municípios do estado, de 4,60%.



Para saber mais acerca da temática finanças públicas do seu município, consulte o aplicativo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome:  http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php



RECURSOS HUMANOS



A Administração Municipal conta com 310 servidores, entre os quais 54,5% são estatutários. Entre 2009 e 2010 o município realizou concurso público.





Para saber mais acerca da temática recursos humanos do seu município, consulte a pesquisa MUNIC no website do IBGE:  http://www.ibge.gov.br/home/



2. DIAGNÓSTICO



2.1 EDUCAÇÃO INFANTIL 



META 01 - UNIVERSALIZAR, ATÉ 2017, A EDUCAÇÃO INFANTIL NA PRÉ-ESCOLA PARA AS CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS DE IDADE, E AMPLIAR A OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM CRECHES, DE FORMA A ATENDER, NO MÍNIMO, 50% DAS CRIANÇAS DE ATÉ 3 ANOS ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA DO PNE.



2.1.1 INTRODUÇÃO

Nenhuma nação pode aspirar ao desenvolvimento e independência se não adotar como base a educação. No mundo contemporâneo em que o conhecimento sobrepuja os recursos materiais como fator de desenvolvimento humano, a Educação Infantil, primeira etapa da educação básica direito da criança e dever do Estado conforme a Constituição Federal de 1988 merece fundamental relevância.



A Educação Infantil se caracteriza por espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais público ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos no período diurno, em jornada integral ou parcial; regulados e supervisionados por órgãos competentes do sistema de ensino e submetidos a controle social. (Diretrizes Curriculares Nacionais Para a Educação Infantil- MEC,2010).



Conforme assegura a LDB 9394/96, a Educação Infantil tem como objetivo o pleno desenvolvimento da criança de 0 a 6 anos, exercendo uma ação pedagógica capaz de contribuir para o seu crescimento físico, psicológico, intelectual e social estabelecendo uma ação educativa complementar a família e constituindo um direito social básico.



A Constituição Federal em sua emeda constitucional nº 59 de novembro de 2009, determina que a obrigatoriedade desse ensino passe a vigorar para as crianças a partir de 4 a 5 anos de idade e para as crianças de 0 a 3 mesmo sem caráter obrigatório. A efetiva garantia do ensino infantil é obrigação, prioritariamente do município em corresponsabilidade com as demais esferas do governo estadual e federal e por outro lado da família que é quem deve procurar.



Com a inclusão da Educação Infantil no conjunto da educação básica e com a sua inserção como segmento integrante dos demais segmentos de ensino que são subsidiados pelo FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais da Educação) que está em vigor desde 2007 e se estenderá até 2020, foi estabelecido um importante compromisso da União com a Educação Infantil à medida que aumentou para esta, o volume anual dos recursos federais fato que está diretamente relacionado ao grau de importância que esse segmento passa a representar para o desenvolvimento da sociedade.



É dever do Estado garantir a oferta de Educação Infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. 





2.1.2 O ENSINO INFANTIL EM PRATA DO PIAUÍ-PI



O atendimento a crianças de 04 a 06 anos (jardim de infância ), estabelecido em dispositivo na Lei nº 5.692/71 – Reforma do Ensino de 1º e 2º graus, foi iniciado  no município de Prata do Piauí em 1982 na gestão do Prefeito Antonio Maria da Silva, com o nome de Projeto Casulo, implantado pela LBA – Legião Brasileira de Assistência, órgão federal da Assistência Social, para atender somente às crianças de famílias carentes, onde sua finalidade era focada apenas na parte nutricional, social e recreativa, ou seja, tinha caráter assistencialista.



A compreensão e separação entre crianças de creche e crianças de Pré- escola só veio acontecer a partir de 2003 quando as crianças de 03 e 04 anos passaram a ser atendidas num outro prédio construído para esse fim, denominado creche Benedita Rodrigues do Nascimento e as crianças de pré-escola, 05 e 06 anos, passaram a serem atendidas na Unidade Escolar Nossa Senhora da Conceição prédio este, cedido em regime de comodato com o governo do estado. Em 2010 com a implantação do ensino de 09 anos a referida escola passou a atender apenas as crianças de 05 anos.



No ano de 2007 o município foi contemplado com uma creche pelo PROINFÂNCIA, Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil. E em 07 de maio de 2012 na gestão do prefeito Fransuêlio Melão da Silva e do Secretário de Educação Sebastião Hubaldo de Andrade Silva (in memória) foi inaugurada a creche Proinfância, localizada na Rua: Cinéas Marreiros de Melo, S/N, Bairro Chapadinha, em uma área um pouco afastada do centro da cidade com o nome de Creche Proinfância Consuêlo Melo e registrada no INEP com o N° 22141907.



A Instituição tem como finalidade desenvolver integralmente crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, a princípio está atendendo crianças de 01 ano e 11 meses a 05 anos e 11 meses de idade, com um trabalho voltado à socialização, ao cuidar e ao educar simultaneamente, priorizando todos os aspectos, desde o físico, o psicológico, o intelectual ao social, e ainda complementando-se com a ação familiar e comunidade, conforme a Lei de Diretrizes e Bases – LDB, em seu Art. 29. Nesse sentido, temos como principio compreender a infância e reconhecer a criança, numa perspectiva de educação para a cidadania que reflita na qualidade de formação do ser humano que interage ativamente com o meio em que vive.



A referida Instituição utiliza-se de teorias pedagógicas, em seu processo de ensino e aprendizagem, tendo como parâmetro a linha socioconstrutivista e interacionista.



Contamos com uma clientela escolar composta de 154 crianças, funcionando em dois (02) turnos, por médias iguais de idades, distribuídas em duas etapas: Creche, que compreende a creche II e III com clientela de 02 e 3 anos e Pré-Escola, compreendendo o Pré I e II com clientela de 4 e 5 anos respectivamente.



As escolas de Prata do Piauí, tem como órgãos mantenedores, a Prefeitura Municipal CNPJ nº. 06.554.901/0005-35. É órgão integrante da estruturação da Secretaria da Educação e Cultura do Estado Piauí – SEDUC e estão jurisdicionados à 18ª GRE – Gerência Regional de Ensino do Estado. A resolução do Conselho Estadual de Educação nº 015/2008 determina que o dever do município com educação será efetivado mediante a garantia do atendimento prioritário em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5(cinco) anos com profissionais habilitados na área.



Assim, faz-se obrigatório a matrícula em pré-escola de crianças que completam 4 ou 5 anos até 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula.(Diretrizes Curriculares Nacionais Para Educação Infantil- MEC, 2010).



2.1.3 ANÁLISE DE DADOS

A educação infantil vive um momento ímpar na sua história, uma vez que mediante as conquistas já alcançadas, fruto de debates e movimentos sociais realizados nas últimas décadas, vê se o reconhecimento da sua importância para a formação humana. No entanto para que todas as conquistas sejam de fato efetivadas faz-se necessário o poder público municipal por estar mais próximo das reais necessidades, definir ações concretas que garantam realmente um atendimento de qualidade. 



   	Os números gerais da Educação Infantil do município de Prata do Piauí, segundo os dados do IBGE- INEP/ MEC-Pnad.



                 Tabela 1 - Taxa de matrícula em creches e pré – escola/2013 

		Período

		Dependência administrativa

		Creche

		Pré – Escola



		

		

		Matriculados 

		Taxa de matrícula 

		Matriculados 

		Taxa de matrícula 



		2013





		Federal

		0

		0,0

		0

		0,0



		

		Estadual

		0

		0,0

		0

		0,0



		

		Municipal

		62

		34,25

		105

		105%



		

		Privada

		0

		0,0

		0

		0,0



		Total

		62

		34,25

		105

		119,32%



		População  de 0 a 3 anos:   181           

		   População  de 4 e 5 anos : 100         





Fonte: IBGE/Censo populacional MEC/Inep



                 

    





 Tabela 2 -  Taxa de matrícula em creche e pré-escola/ 2012

		Período

		Dependência administrativa

		Creche

		Pré – Escola



		

		

		Matriculados 

		Taxa de matrícula 

		Matriculados 

		Taxa de matrícula 



		2012





		Federal

		0

		0,0

		0

		0,0



		

		Estadual

		0

		0,0

		0

		0,0



		

		Municipal

		74

		40,88%

		100

		100%



		

		Privada

		0

		0,0

		0

		0,0



		Total

		74

		40,88%

		100

		100%



		População  de 0 a 3 anos:  181                

		   População  de 4 e 5 anos :  100            





Fonte: IBGE/Censo populacional MEC/Inep











 Tabela 3 -Taxa de matrícula em creche e pré-escola/2011

		Período

		Dependência administrativa

		Creche

		Pré – Escola



		

		

		Matriculados 

		Taxa de matrícula 

		Matriculados 

		Taxa de matrícula 



		2011





		Federal

		0

		0,0

		0

		0,0



		

		Estadual

		0

		0,0

		0

		0,0



		

		Municipal

		54

		29,83%

		129

		129%



		

		Privada

		0

		0,0

		0

		0,0



		Total

		54

		29,83%

		129

		129%



		População  de 0 a 3 anos: 181                  

		   População  de 4 e 5 anos : 100     





Fonte: IBGE/censo populacional MEC/Inep



         



  	 Tabela 4 - Taxa de matrícula em creches e pré – escola/2010

		Período

		Dependência administrativa

		Creche

		Pré - Escola



		

		

		Matriculados 

		Taxa de matrícula 

		Matriculados 

		Taxa de matrícula 



		2010





		Federal

		0

		0,0

		0

		0,0



		

		Estadual

		0

		0,0

		0

		0,0



		

		Municipal

		85

		46,96%

		52

		52%



		

		Privada

		0

		0,0

		0

		0,0



		Total

		85

		46,96%

		52

		52%



		População  de 0 a 3 anos: 181            

		   População  de 4 e 5 anos :  100           





Fonte: IBGE/Censo Populacional e MEC/Inep

 



Os dados das tabelas 1, 2, 3 e 4 nos mostram que o município atende crianças de 0 a 3 anos, matriculados na escola. No período de 2010 atendia somente a partir dos 3 (três) anos e desde 2012 passou a oferecer a creche a partir dos 2 (dois) anos. De acordo com as estatísticas, percebe-se que o município possui um imenso  desafio de criar mecanismo para a oferta do atendimento de crianças de 0 a 2 anos para ofertar o mínimo previsto no PNE, que é 50% devendo ampliar seu atendimento para os menores de 2 anos até o final da vigência do plano.



No Brasil, esse indicador também é baixo uma vez que das 7.295.511 crianças matriculadas na Educação Infantil, somente 2.540.791 se concentram em creche. Sendo que 4.754.721 estão na Pré- Escola. Desse total 36,6 % da população de creche encontra-se na rede privada. ( MEC/Inep/DEED – Sinopse Estatística da Educação Básica).



Assim, em todo o País, persistem filas à espera de vagas em muitas cidades, e a maioria dos gestores locais necessitam de um dimensionamento realista da demanda para planejar a ampliação (ou a criação) da rede. Além disso, à medida que o atendimento é ampliado, ganham destaque as desigualdades, que ficam evidentes quando os números se desdobram pelos critérios de renda, raça/cor e regiões. (IBGE/Pnad- Elaboração Todos Pela Educação).



O município de Prata do Piauí possui o espaço suficiente para atender a demanda, necessitando apenas de reformas na parte hidráulica, elétrica e sanitária, no entanto não atendemos a todas as crianças de 0 a 03 anos, pois não possuímos material de apoio suficiente e pessoal qualificado para o melhor atendimento. 



No que diz respeito à matrícula de crianças de 4 (quatro) e 5(cinco) anos, em Prata do Piauí, notamos que houve um aumento de 50% neste atendimento, onde o município apresenta vantagem significativa no que se refere ao número de matrículas, havendo a necessidade da qualificação do atendimento.



Tabela 5 – Crianças que Frequenta e Não frequenta a escola – Censo IBGE 2010

		Situação

		Total

		0 a 3 anos

		4 a 5 anos



		

		

		Número

		%

		Número

		%



		Frequenta a Escola

		89

		0

		0,0

		89

		95,9



		Não frequenta a escola

		3

		0

		0,0

		3

		4,1



		Total

		92

		0

		0,0

		92

		100,0





Fonte: SIDRA/IBGE-2010/ Fora da escola não pode

Com relação ao número de crianças que frequentam a escola de acordo com censo do IBGE-2010, conforme demonstra à tabela 5, Prata do Piauí encontra-se acima da média nacional, pois 95,9% das crianças de 4 e 5 anos estão na escola. No Brasil esse percentual é de apenas 81,4%, no Nordeste 87,0% e o Piauí com 93,9 % de crianças na escola o que demonstra que o município está atendendo praticamente toda a demanda municipal.



No Brasil segundo o IBGE/Pnad, entre 2011 e 2012, a porcentagem de crianças de 4 e 5 anos que frequentaram a escola cresceu apenas 0,5 ponto percentual. O ritmo é lento, e isso fica ainda mais evidente diante da meta de universalização do acesso à Pré-Escola, que deve ser cumprida no prazo de dois anos, segundo o Plano Nacional de Educação (PNE) e conforme a Emenda Constitucional nº 59, aprovada em novembro de 2009.





Tabela 6 – Escolas da Educação Infantil por dependência administrativa - 2013

		Dependência administrativa

		Total

		Zona Urbana

		Zona Rural



		

		

		Número

		%

		Número

		%



		Federal

		0

		0

		0,0

		0

		0,0



		Estadual

		0

		0

		0,0

		0

		0,0



		Municipal

		

		1

		100%

		0

		0,0



		Privada

		0

		0

		0,0

		0

		0,0



		Total

		

		

		

		

		





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



      	

É relevante destacar que no Município de Prata do Piauí, toda a população escolar da primeira infância (2 a 5) anos congrega-se unicamente em escola da rede municipal conforme expressa a tabela 6. Sendo que toda demanda é atendida na zona urbana em prédio próprio e que em 2013 eram atendidos: no Pré- Escolar 105 e na Creche  62 alunos.



            Até 2007, na esfera estadual também era ministrado o ensino infantil, no entanto com a inclusão desse nível no conjunto da educação básica, subsidiado pelo FUNDEB, a oferta ficou sob a responsabilidade somente do município. 





Tabela 7 - Infraestrutura por dependência administrativa - 2013

		Recurso disponível



		Alimentação

		%



		· Escola que fornece alimentação

		100



		· Escola que fornece água filtrada

		100



		Serviços

		



		· Água via rede pública

		100



		· Energia via rede pública

		100



		· Esgoto via rede pública

		0



		· Coleta de lixo periódica

		100



		Dependência

		



		· Biblioteca

		0



		· Cozinha

		100



		· Laboratório de informática

		100



		· Laboratório de ciências

		0



		· Quadra de esportes

		0



		· Sala para leitura

		0



		· Sala para a diretoria

		100



		· Sala para os professores

		100



		· Sala para atendimento especial

		0



		· Sanitário dentro do prédio da escola

		100



		· Sanitário fora do prédio da escola

		0



		Equipamentos

		



		· Aparelho de DVD

		0



		· Impressora

		0



		· Antena parabólica

		0



		· Máquina Copiadora

		0



		· Retroprojetor

		0



		· Televisão

		100



		Tecnologia

		



		· Internet

		0



		· Banda larga

		0



		· Computadores uso dos alunos

		0



		· Computadores uso administrativo

		0



		Acessibilidade

		



		· Escolas com dependências acessíveis aos portadores de deficiência

		0



		· Escolas com sanitários acessíveis aos portadores de deficiência

		0





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



A tabela 7 revela que a infraestrutura da educação infantil no que se refere a dependências para estudo e desenvolvimento de pesquisas; espaço para lazer e recreação; equipamentos tecnológicos; recursos pedagógicos e de acessibilidade de acordo com o que esta previsto na legislação educacional é insuficiente para o município oferecer uma educação de qualidade.



2.1.4 CONCLUSÃO



Grandes são os desafios a serem superados na educação infantil, em especial  no atendimento de crianças 0 a 3 anos. 



    	É importante destacar que o atendimento em creche difere da Pré- Escola. No ponto de vista conceitual, creche é o atendimento à criança logo nos primeiros anos de vida e em estabelecimento adequado. Pré – escola é o que vem imediatamente antes da escola. 



     	No município de Prata do Piauí, os professores de Creche (crianças de 2 e 3 anos) encontram bastantes obstáculos com essa clientela, dentre estes, podem-se destacar:



· Há ausência de brinquedos e equipamentos adequados às características da faixa etária;



· Dificuldade com a adaptação da criança ao novo mundo, longe dos familiares que têm como referência, estas crianças necessitam de atenção minuciosa, e o professor é único para assistir a todas, mesmo porque é ele que se torna responsável pelo cuidado e a educação destas, que envolve entre outras as diversas ações relacionadas à saúde, segurança, higiene, cultura, lazer e educação. Sendo, portanto necessário determinar a quantidade de crianças por professores.



· A falta de preparo específico da maioria dos professores, embora sejam graduados em pedagogia.



· A falta de uma formação especifica para os monitores que muitas vezes possuem apenas o Ensino Médio.



· A ausência de acompanhamento de muitos pais (principalmente os de poder aquisitivo mais baixo e oriundo de regiões mais afastadas) consequência muitas vezes do analfabetismo e que entregam seus filhos à escola por preocupação apenas com os benefícios do governo.



· A cobrança de certos pais por escolarização (pois desconhecem que nessa fase o mais importante é o professor  apoiar seus  filhos no seu desenvolvimento).



· Dificuldade de lidar com crianças especiais e ausência de infraestrutura para tal atendimento.



· A falta de ambiente físico adequado  para realização de estudos e pesquisas, como também materiais e equipamentos pedagógicos e tecnológicos para planejamento de práticas pedagógica que venham de encontro a melhoria do atendimento na educação infantil.



No Pré- Escolar as dificuldades se assemelham. Compreende-se que a qualidade do atendimento em educação infantil está também relacionada ao quadro de funcionários que compreendem a equipe de apoio. É importante salientar a necessária baixa rotatividade quando se quer uma formação educativa e um nível de participação efetiva deste segmento no interior das instituições escolares.



Outra questão que envolve a qualidade de atendimento e o quadro de funcionários da esfera infantil municipal está relacionada com a condição de supervisão das crianças que residem em regiões distantes das escolas. Devido à logística do transporte os alunos chegam com muita antecedência e saem muito após o horário das aulas, isso porque o transporte é o mesmo para o ensino infantil e fundamental, sendo necessário um planejamento para uma melhor organização nesse setor.



Sabe-se que a infância é decisiva na formação da personalidade de cada ser humano, experiências positivas ou negativas repercutem uma vida inteira, nesse âmbito, há que se oferecer um trabalho de excelência.





















2.2 ENSINO FUNDAMENTAL



META 02 - UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS PARA TODA A POPULAÇÃO DE 6 A 14 ANOS E GARANTIR QUE PELO MENOS 95% DOS ALUNOS CONCLUAM ESTA ETAPA NA IDADE RECOMENDADA, ATÉ O ÚLTIMO ANO DE VIGÊNCIA DO PNE.



2.2.1  INTRODUÇÃO



O ensino fundamental de 9 anos (que mudou a faixa etária dessa etapa para 6 a 14 anos) constitui medida de política educacional e meta do PNE, que se insere nas decisões voltadas à melhoria da qualidade dos processos de escolarização. Articula-se diretamente à meta que estabelece a alfabetização das crianças, no máximo, até o fim do terceiro ano do ensino fundamental. Fator decisivo para a implantação de tal medida são resultados de pesquisas revelando que, quando as crianças ingressam na instituição escolar antes dos 7 anos de idade, apresentam, em sua maioria, resultados superiores em relação àquelas que ingressam somente aos 7 anos.



Como se sabe, as crianças de 6 anos pertencentes às classes média e alta há muito já se encontram na escola, frequentando o pré-escolar ou o primeiro ano do ensino fundamental. Assim, o ensino de 9 anos tem, nos segmentos das classes populares, os seus principais beneficiários.



O objetivo da Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre a duração de 9 anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 anos de idade, foi assegurar a todos um tempo mais prolongado de permanência na escola, oferecendo maiores oportunidades de aprendizagem, de modo que os alunos prossigam nos seus estudos e concluam, com qualidade, a educação básica. Essa qualidade implica assegurar um processo educativo respeitoso e construído com base nas múltiplas dimensões e na especificidade do tempo da infância.



É preciso, no entanto, ter em conta que a melhor aprendizagem não resulta apenas do tempo de permanência na escola, mas do modo adequado da sua utilização. Portanto, o ingresso aos 6 anos no ensino fundamental não pode ser uma medida apenas de ordem administrativa. Nesse sentido, faz-se necessário atentar para o processo de desenvolvimento e aprendizagem, o que significa respeitar as características etárias, sociais, psicológicas e cognitivas das crianças, bem como adotar orientações pedagógicas que levem em consideração essas características, para que elas sejam respeitadas como sujeitos do aprendizado.



Ao adotar o ensino fundamental de 9 anos, o governo brasileiro alinhou-se à realidade mundialmente predominante, inclusive em vários países da América Latina, em que há muito o ingresso aos 6 anos de idade nessa etapa de ensino com 9 anos de duração vem tendo vigência. 



De acordo com a Constituição Federal de 1988, os artigos 6º e 208 §§ 1º e 2º, respectivamente, preconizam que: 

 

Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.  

Art. 208 - §1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. §2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. 

 

Infere-se, portanto, a partir do exposto, a importância que a educação exerce na formação e construção dos indivíduos. A LDB nº 9394/96 também estabelece em seu artigo 2º que “a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". 



O artigo 6º da mesma lei preconiza que “é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a partir dos sete anos de idade, no Ensino Fundamental”. Porém, em 2005, a Lei nº 11.114 torna obrigatória a matrícula das crianças de seis anos de idade no Ensino Fundamental, mas somente a Lei nº 11.274/06, estabelece prazo de implantação do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos de duração, com a inclusão das crianças de 6 (seis) anos de idade pelos sistemas de ensino até 2010.

 

2.2.2 O ENSINO FUNDAMENTAL EM PRATA DO PIAUÍ-PI



Como no restante do Brasil, a oferta universal da Educação Básica em Prata do Piauí, de forma sistemática, institucionalmente estruturada pelo poder público, é parte de uma história recente. Apesar desta haver no município, desde a década de 1930, sendo oferecido pela esfera estadual (o ensino primário), antes mesmo da emancipação política do município.



Na década de 1980 o município contava com 7 escolas que ofereciam os anos iniciais (ensino primário – 1ª a 4ª série ), sendo que das 06 escolas, 05 estavam localizadas na zona rural mantida pelo poder público municipal e só atendiam  1ª e 2ª série primária. E uma na zona urbana pertencente a rede estadual, que atendia de 1ª a 4ª série com o nome de Unidade Escolar Amando Moura. 



Entre 1979 e 1991 o município contou com um curso ginasial ministrado por uma entidade filantrópica, Campanha Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC. 



Com a extinção do ginásio filantrópico em 1991, a escola do estado, Unidade Escolar Amando Moura iniciou o atendimento em 1992 com a modalidade ensino fundamental anos iniciais e finais. 



Em 1997 foi realizado o 1º concurso público municipal para professores de 1ª a 4ª para atender o ensino fundamental (anos iniciais) na zona urbana e rural.



No ano 2000, município construiu a primeira escola municipal da zona urbana com o nome de Escola Municipal Ana de Azevedo Campelo, com isso, passou a oferecer o Ensino Fundamental, anos finais. Posteriormente, em 2002 construiu mais uma escola que passou a atender todo ensino fundamental, inclusive a Educação de Jovens e Adultos-EJA.



No ano de 2012 o estado deixou de oferecer o ensino fundamental (anos iniciais) ficando na responsabilidade do município esse atendimento.



Objetivando o acompanhamento das determinações do Ministério da Educação – MEC, sobre a implantação do Ensino Fundamental de nove anos e seguindo orientações do Plano Nacional de Educação - PNE, cabendo ao município assegurar a todas as crianças um tempo mais longo no convívio escolar, o que configura mais oportunidades de aprendizagem, Prata do Piauí, passou a atender o ensino de 9 anos a partir de 2010, onde está sendo implantado gradativamente encerrando o ensino seriado em 2018. 



Assim, contemplando os princípios educacionais, busca-se garantir a efetiva universalização do Ensino Fundamental promovendo acesso à educação, proporcionando condições adequadas para que possa apresentar resultados positivos garantindo a permanência e êxito na aprendizagem dos estudantes. 





2.2.3 ANALISE DOS DADOS



A Rede Municipal de Ensino de Prata do Piauí, segundo as tabelas 8 e 9 no que diz respeito ao desenvolvimento de políticas da oferta de matrículas no Ensino Fundamental nos Anos Iniciais, alcançou 109,60% de cobertura deste nível de ensino. Nos Anos Finais a rede municipal atendeu 56,30% das matriculas e a rede estadual 22,80%, conforme Censo Escolar 2013, o que demonstra predominância significativa da atuação municipal nesse compromisso social, vale ressaltar que a Rede Estadual desde 2010 vinha excluindo uma série de sua rede, onde em 2012 deixou de atender os Anos Iniciais, conforme disposto nas tabelas abaixo. 



Considerando que estamos trabalhando com a população de 2010, acreditamos que o município deixou de atender 20,9% de sua população de 11 a 14 anos por conta de que muitas famílias não procurarem a escola para fazer matricula e outras foram embora em busca  de meios de sobrevivência.  













Tabela 8  - Matrícula nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

		Ano

		Federal

		Taxa de matrícula

		Estadual

		Taxa de matrícula

		Municipal

		Taxa de matrícula

		Privada

		Taxa de matrícula

		Total

		Taxa de matrícula



		2010

		-

		-

		55

		18,8

		325

		111,5

		-

		-

		380

		130,3



		2011

		-

		-

		44

		15,1

		309

		105,8

		-

		-

		353

		120,9



		2012

		-

		-

		14

		4,8

		326

		111,6

		-

		-

		340

		116,4



		2013

		-

		-

		-

		-

		320

		109,6

		-

		-

		320

		109,6



		População de 6 a 10 anos: 292 





Fonte:http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-matricula http://www.foradaescolanaopode.org.br/exclusao-escolar-por-municipio/PI/2208601-Prata_do_Piauí 







Tabela 9  - Matrícula nos anos finais do Ensino Fundamental 

		Ano

		Federal

		Taxa de matrícula

		Estadual

		Taxa de matrícula

		Municipal

		Taxa de matrícula

		Privada

		Taxa de matrícula

		Total

		Taxa de matrícula



		2010

		-

		

		86

		33,9

		161

		63,4

		-

		

		247

		97,3



		2011

		-

		

		74

		29,1

		140

		55,1

		-

		

		214

		84,2



		2012

		-

		

		71

		28,0

		140

		55,1

		-

		

		211

		83,1



		2013

		-

		

		58

		22,8

		143

		56,3

		-

		

		201

		79,1



		População de 11 a 14 anos: 247





Fonte:http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-matricula http://www.foradaescolanaopode.org.br/exclusao-escolar-por-municipio/PI/2208601-Prata_do_Piauí



O Ensino Fundamental conjuntamente com a Educação Infantil e o Ensino Médio, passaram a compor a Educação Básica, condição essa alterada pela Emenda Constitucional nº 59/2009, que amplia o dever do Estado em relação à educação ao modificar a faixa de escolarização obrigatória que passa a ser dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos. 



No Brasil, a busca da universalização do ensino obrigatório tem favorecido, nas últimas décadas, políticas educacionais no sentido de garantir a democratização da educação pública e de qualidade para todos, onde 98,6% das crianças de 6 a 14 anos estão frequentando a escola conforme dados do PNAD/IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio/IBGE. Quanto à universalização em Prata do Piauí, os resultados têm apontado uma taxa de atendimento escolar que chega, segundo o Censo Demográfico de 2010, a 98,6% do total de crianças de 6 a 14 anos. 



Essa universalização no Ensino Fundamental ocorreu gradativamente, entretanto nos anos subsequentes houve uma queda no número de matrículas. Essa análise pode ser observada no tocante ao número total de estudantes matriculados na rede Municipal de Ensino quando, nesses últimos quatro anos ocorreram uma oscilação no número de matrículas, esta diminuição pode ter ocorrido também pelo fato de alguns estudantes de outras localidades estarem sendo atendidos em seu próprio município.



Tabela 10 – Crianças que Frequentam e Não frequentam a escola  

		Situação

		Total

		6 a 10 anos

		11 a 14 anos



		

		

		Número

		%

		Número

		%



		Frequenta a Escola

		539

		292

		100

		247

		97,00



		Não frequenta a escola

		7

		0

		-

		7

		3,00



		Total

		546

		292

		100,00

		254

		100,00





Fonte: http://www.foradaescolanaopode.org.br/exclusao-escolar-por-municipio/PI/2208601-Prata_do_Piauí#



De acordo com a tabela 10 a demanda de crianças na faixa etária de 6 a 10 anos em 2013 totalizava 292 alunos para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, conforme tabela 10. Ao estabelecer análise comparativa com as matrículas efetivadas em 2013, observa-se o atendimento de mais de 100% nos Anos Iniciais. Desse modo, pode-se inferir que o quantitativo excedente evidencia a distorção idade-série, decorrente principalmente do não desenvolvimento das competências e habilidades na idade certa e da reprovação.

É válido destacar que a distorção idade/série nos Anos Finais do Ensino Fundamental revela outro problema além da reprovação, que é a evasão escolar, pois os estudantes acabam repetindo o ano e/ou retornando ao ensino regular, já que não podem ingressar na EJA devido à idade, pois a mesma só atende estudantes a partir dos 15 anos. 

Diante dessa realidade, faz-se necessário programar ações que visem à correção da distorção idade/série na Rede Municipal de Ensino tanto nos Anos Iniciais como nos Anos Finais.  



Tabela 11 – Escolas de Ensino Fundamental em Prata do Piauí-PI por dependência administrativa - 2013

		Dependencia 

administrativa

		Total

		Zona Urbana

		Zona Rural



		

		

		Número

		%

		Número

		%



		Federal

		0

		0

		0

		0

		0



		Estadual

		1

		1

		100

		0

		0



		Municipal

		3

		2

		66,66

		1

		33,33



		Privada

		0

		0

		0

		0

		0



		Total

		4

		3

		0

		1

		0





Fonte: http://www.qedu.org.br/cidade/4777-prata-do-piaui/censo-escolar?year=2013&dependence=0&localization=0&item=. 

	

Outro ponto relevante a ser destacado que afeta o funcionamento da Rede Pública Municipal de Ensino de Prata do Piauí, diz respeito à insuficiência de infraestrutura física escolar, pois possuímos 3 (três) escolas que atuam com o Ensino Fundamental, sendo que uma delas na zona rural com a modalidade multiseriado, apenas uma com quadra poliesportiva, porém sem cobertura e em todas é necessária uma reforma na parte elétrica, hidráulica e sanitária, conforme nos demonstram as tabelas 11 e 12.





Tabela 12 – Infraestrutura por dependência administrativa 

		Recurso disponível



		Serviços

		%



		· Água via rede pública

		100



		· Energia via rede pública

		100



		· Esgoto via rede pública

		20



		· Coleta de lixo periódica

		80



		Dependência

		



		· Biblioteca

		20



		· Cozinha

		100



		· Laboratório de informática

		60



		· Laboratório de ciências

		0



		· Quadra de esportes

		40



		· Sala para leitura

		0



		· Sala para a diretoria

		80



		· Sala para os professores

		40



		· Sala para atendimento especial

		0



		· Sanitário dentro do prédio da escola

		60



		· Sanitário fora do prédio da escola

		20



		Equipamentos

		



		· Aparelho de DVD

		60



		· Impressora

		60



		· Antena parabólica

		20



		Tecnologia

		



		· Internet

		60



		· Banda larga

		60



		· Computadores uso dos alunos

		20



		· Computadores uso administrativo

		3



		Acessibilidade

		



		· Escolas com dependências acessíveis aos portadores de deficiência

		0



		· Escolas com sanitários acessíveis aos portadores de deficiência

		0





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





2.2.4 CONCLUSÃO



Acreditamos que a relação escola-família-comunidade seja essencial para a construção de um ambiente propicio ao processo de ensino e aprendizagem. Entretanto, sabemos que outras variáveis, como carência de infraestrutura física e/ou pedagógica, as poucas oportunidades de desenvolvimento das capacidades intelectuais do aluno, os conteúdos curriculares inadequados às verdadeiras necessidades do aluno, a sobrecarga de trabalho dos professores dificultando o planejamento e o preparo das aulas, o meio o qual o aluno vive, além do nível cultural dos pais e alunos dificultando assim a assistência e o acompanhamento da família nos deveres de casa, sem contar com a falta de habilidades e aptidão do aluno e seu desinteresse e até mesmo falta de esforço decorrentes da indisciplina em sala de aula e demais aspectos do cotidiano escolar são fundamentais para que possamos pensar na construção da escola de qualidade para todos.







2.3 ENSINO MÉDIO 



META 03 - UNIVERSALIZAR, ATÉ 2016, O ATENDIMENTO ESCOLAR PARA TODA A POPULAÇÃO DE 15 A 17 ANOS E ELEVAR, ATÉ O FINAL DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PNE, A TAXA LÍQUIDA DE MATRÍCULAS NO ENSINO MÉDIO PARA 85%.



2.3.1 INTRODUÇÃO

A LDB nº 9394/96 ao situar o Ensino Médio como etapa final da Educação Básica, define-a como conclusão de um período de estudos de caráter geral. Neste sentido, o reconhece como parte de uma etapa da escolarização que tem por objetivo o desenvolvimento do indivíduo, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania, fornecendo-lhe os meios para prosperar no trabalho e em estudos posteriores (art. 22).  



Segundo a mesma lei, os Estados são responsáveis por progressivamente, tornar o Ensino Médio obrigatório. Para tanto, devem aumentar o número de vagas disponíveis de forma a atender a todos os concluintes do Ensino Fundamental. Paralelamente à expansão do atendimento, as políticas públicas educacionais devem também se concentrar em aspectos relacionados à permanência do estudante na escola e à oferta de educação de qualidade. O currículo do Ensino Médio deve, portanto, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio, “organizar-se de modo a assegurar a integração entre os seus sujeitos, o trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura, tendo o trabalho como princípio educativo”.



Ao observarmos os dados do Censo da Educação Básica de 2013 – que indicam que o Brasil possui 41.141.620 alunos matriculados nas redes publicas estaduais e municipais de ensino, nas áreas urbanas e rurais, e que, desse total, apenas 7.109.582 estão no ensino médio, o que representa 17,3% do total das matrículas –, é possível constatar o tamanho do desafio para  o atendimento da meta  em questão. Para entender melhor esse desafio, basta olhar os dados  do Censo Escolar de  2011, que apontam que, de 2007 a  2011 , o número de alunos  matriculados no ensino  médio,  na  idade adequada , era  de  8,4  milhões , enquanto o  número daqueles  com  idade entre 15 e 17  anos era de 10,4 milhões.



Essa dinâmica precisa ser monitorada e acelerada para que haja ampliação da demanda para o ensino médio, especialmente se o aluno potencial do ensino médio é o concluinte do ensino fundamental, o  que significa que a melhoria do atendimento e da taxa de conclusão na idade adequada no ensino fundamental requer uma expansão significativa da ofertado ensino médio para o alcance do que prevê a meta.  



Assim, os desafios colocados são muitos e passam pela efetivação do regime de colaboração, como definido no §4º do art. 211 da Constituição Federal, que determina que na “organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório”.







2.3.2 O ENSINO MÉDIO EM PRATA DO PIAUÍ-PI



Em 1999 o Ensino Médio foi implantado em Prata do Piauí, sendo oferecido pelo próprio município na gestão do prefeito Sebastião Hubaldo de Andrade Silva (in memória), durante 2 (dois) anos o município arcou com todas as despesas decorrentes, inclusive com compras de livros, sendo atendidos na Escola Municipal Ana de Azevedo Campelo no turno da noite.



Em 2002 passou a ser oferecido unicamente pela rede estadual de ensino na Unidade Escolar Amando Moura, contando com 1 (uma) dependência administrativa e 8 (oito) salas de aulas em funcionamento.



2.3.3. ANÁLISE DOS DADOS



Em relação ao número de matrículas no município de Prata do Piauí, no período de 2010 a 2013, observa-se uma queda considerável na rede pública estadual, único sistema atualmente no município que atua nesta modalidade, conforme tabela 13 abaixo: 



Tabela 13 – Número e taxa de matrículas no Ensino Médio

		Ano

		Federal

		Taxa de matrícula

		Estadual

		Taxa de matrícula

		Municipal

		Taxa de matrícula

		Privada

		Taxa de matrícula

		Total

		Taxa de matrícula



		2013

		-

		-

		147

		66,82

		-

		-

		-

		-

		147

		66,82



		2012

		-

		-

		152

		69,09

		-

		-

		-

		-

		152

		69,09



		2011

		-

		-

		162

		73,64

		-

		-

		-

		-

		162

		73,64



		2010

		-

		-

		178

		80,91

		-

		-

		-

		-

		178

		80,91



		População de 15 a 17 anos: 220





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



Podemos analisar que o atendimento é inferior a população, ou seja, temos muitos jovens que não estão na sua modalidade de ensino adequada o que deveria acontecer desde o ensino fundamental uma correção de fluxo para a ampliação da oferta no ensino médio. 



Tabela 14 – Taxas de rendimento do Ensino Médio 

		SÉRIE/ANO

		ANO

		TAXA DE APROVAÇÃO

		TAXA DE REPROVAÇÃO

		TAXA DE ABANDONO



		

		

		URBANA

		RURAL

		URBANA

		RURAL

		URBANA

		RURAL



		1º ANO DO EM

		2008

		50,00

		-

		21,80

		-

		28,20

		-



		

		2009

		56,40

		-

		16,70

		-

		26,90

		-



		

		2010

		58,30

		-

		14,30

		-

		27,40

		-



		

		2011

		59,50

		-

		17,60

		-

		23,00

		-



		

		2012

		68,80

		-

		18,80

		-

		12,50

		-



		2º ANO DO EM

		2008

		82,40

		-

		2,00

		-

		15,60

		-



		

		2009

		88,10

		-

		0,00

		-

		11,90

		-



		

		2010

		68,90

		-

		17,80

		-

		13,30

		-



		

		2011

		86,00

		-

		4,00

		-

		10,00

		-



		

		2012

		58,30

		-

		8,30

		-

		33,30

		-



		3º ANO DO EM

		2008

		89,80

		-

		6,10

		-

		4,10

		-



		

		2009

		97,70

		-

		0,00

		-

		2,30

		-



		

		2010

		90,70

		-

		4,70

		-

		4,60

		-



		

		2011

		84,80

		-

		6,10

		-

		9,10

		-



		

		2012

		79,20

		-

		2,10

		-

		18,80

		-





http://ide.mec.gov.br/2014/municipios/relatorio/coibge/2208601



Na tabela 14, percebe-se que há um número significativo de jovens que abandonam a escola em todos os anos do Ensino Médio, como também de reprovação, sendo maior no 1º ano. Apenas no ano de 2009, obtivemos no 3º ano uma taxa 0% (zero por cento) de reprovação, porém a taxa de abandono vem caindo. 















Gráfico 1 – Porcentagem de aprovação, reprovação e abandono -  3º ano Ensino Médio



Fonte: http://ide.mec.gov.br/2014/municipios/relatorio/coibge/2208601



Observando os dados do gráfico que representa o 3º ano do Ensino Médio, vemos que nos últimos 4 (quatro) anos, o número de aprovados vem caindo e o de reprovação subiu em 2011 para 6,1%, mas em 2012 caiu para 2,1, porém os números em porcentagem de abandono no último ano do curso é muito grande onde em 2010 era 4,6 e passou em 2012 para 18,2 o que nos mostra claramente que a taxa de reprovação deu uma baixa porque certamente estes alunos não chegaram sequer a frequentar todo o ano letivo. 



Gráfico 2 – Taxas da população entre 15 e 17 anos que frequentam a escola no Ensino Médio ou outra modalidade e que não frequentam a escola.



Fonte: http://ide.mec.gov.br/2014/municipios/relatorio/coibge/2208601

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

http://www.foradaescolanaopode.org.br/exclusao-escolar-por-municipio/PI/2208601-Prata_do_Piau%C3%AD



O gráfico 2 nos revela que 83,2% da população entre 15 e 17 anos estão na escola, porém apenas 33,1% no Ensino Médio, ou seja, 50,1% estão frequentando o Ensino Regular ou a EJA o que nos  mostra um número bastante considerável que não estão no ensino correspondente a sua idade.



Tabela 15 - Escolas do Ensino Médio por dependência administrativa – 2013

		Dependência administrativa

		Total

		Zona Urbana

		Zona Rural



		

		

		Número

		%

		Número

		%



		Federal

		0

		0

		0

		0

		0



		Estadual

		1

		1

		100

		0

		0



		Municipal

		0

		0

		0

		0

		0



		Privada

		0

		0

		0

		0

		0



		Total

		1

		1

		100

		0

		0





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

Como já falado, a Rede Estadual possui uma única escola atendendo toda a demanda de alunos para o ensino médio.





Tabela 16 - Infraestrutura por dependência administrativa - 2013

		Recurso disponível



		Alimentação

		%



		· Escolas que fornecem alimentação

		100



		· Escolas que fornecem água filtrada

		100



		Serviços

		



		· Água via rede pública

		100



		· Energia via rede pública

		100



		· Esgoto via rede pública

		100



		· Coleta de lixo periódica

		100



		Dependência

		



		· Biblioteca

		100



		· Cozinha

		100



		· Laboratório de informática

		100



		· Laboratório de ciências

		0



		· Quadra de esportes

		100



		· Sala para leitura

		0



		· Sala para a diretoria

		100



		· Sala para os professores

		0



		· Sala para atendimento especial

		0



		· Sanitário dentro do prédio da escola

		100



		· Sanitário fora do prédio da escola

		0



		Equipamentos

		



		· Aparelho de DVD

		100



		· Impressora

		100



		· Antena parabólica

		100



		· Retroprojetor

		100



		· Televissão

		100



		Tecnologia

		



		· Internet

		100



		· Banda larga

		100



		· Computadores uso dos alunos

		10



		· Computadores uso administrativo

		1



		Acessibilidade

		



		· Escolas com dependências acessíveis aos portadores de deficiência

		0



		· Escolas com sanitários acessíveis aos portadores de deficiência

		0





Fonte: http://qedu.org.br



Notamos segundo a tabela 16, que a escola atinge os 100% no que diz respeito à infraestrutura, com alimentação e água filtrada, porém não possui o laboratório de ciências, sala de leitura, e uma sala para os professores estarem realizando suas atividades extraclasses. Um único computador para o uso administrativo também dificulta o trabalho interno da escola. Sem contar que a escola não possui nenhuma acessibilidade para portadores de deficiência.





Tabela 17 – População de 15 a 17 anos que Frequentam e Não frequentam a escola – Censo IBGE 2010

		Situação

		Total

		15 a 17 anos



		

		

		Masculino

		Feminino



		Frequenta a Escola

		177

		64

		113



		Não frequenta a escola

		34

		22

		12



		Total

		211

		86

		125





http://www.foradaescolanaopode.org.br/exclusao-escolar-por-municipio/PI/2208601-Prata_do_Piau%C3%AD

A tabela acima nos revela que 16,12% dos jovens entre 15 e 17 anos não frequentam a escola, maior parte do sexo masculino totalizando 10,43% fora da escola, dado este preocupante, pois não se sabe ao certo o por que deste fato, mas é provável que muitos estão no mundo da marginalização.





2.3.5 CONCLUSÃO



Ressalta-se que apenas ampliar a oferta do Ensino Médio de forma expressiva, sem garantir democraticamente a permanência e, principalmente, um currículo capaz de promover uma aprendizagem que faça sentido para os adolescentes e jovens, continuará deixando uma lacuna provocada pela falta de programas consistentes no âmbito curricular para essa etapa intermediária entre o Ensino Fundamental e Superior. A escola juntamente com outros órgãos devem promover politicas públicas capazes de promover a recuperação dos jovens fora da escola.



2.4 EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA 



META 04 - UNIVERSALIZAR, PARA A POPULAÇÃO DE 4 A 17 ANOS, O ATENDIMENTO ESCOLAR AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO E ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO, PREFERENCIALMENTE NA REDE REGULAR DE ENSINO, GARANTINDO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PÚBLICOS OU COMUNITÁRIOS, NAS FORMAS COMPLEMENTAR E SUPLEMENTAR EM SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS, CLASSES, ESCOLAS OU SERVIÇOS, EM ESCOLAS OU SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PÚBLICOS OU CONVENIADOS.



 2.4.1 INTRODUÇÃO 



Compreende-se por educação inclusiva, uma proposta que objetiva igualdade de acesso e permanência a todos que dela fizerem uso, desenvolvida com suporte técnico, pedagógico, didático, metodológico necessários ao fortalecimento e garantias que assegurem esta permanência bem como o sucesso escolar. 

Tais direitos encontram-se definidos nos documentos oficiais de modo que a Constituição Federal (CF) no Art. 205, afirma:

“a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

Nesta perspectiva, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9394/96, responsabiliza o Estado em ofertar educação em diversas modalidades e acrescenta a família como coparticipe na educação das crianças e adolescentes, através da obrigatoriedade da matrícula.  Segundo o art. 3º do mesmo documento, o ensino será ministrado com base na: “Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” (Brasil, 1988). 

Compreende-se que o compromisso de assegurar o desenvolvimento de um sistema educacional que contemple a todos os cidadãos e cidadãs brasileiros deve pautar-se no princípio da igualdade de direitos, com o devido respeito às singularidades dos sujeitos, conforme Boaventura Santos (2013, p.56): 

 	“Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades.” 

 	A CF brasileira de 1988 é clara ao eleger como fundamentos da República a cidadania e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, incisos II e III), e como um dos seus objetivos fundamentais, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, inciso IV). Ela ainda garante o direito à igualdade (art. 5º), e trata no art. 205, dentre outros, do direito de todos à educação. 



A Constituição é, pois, um marco na defesa da inclusão escolar. Ela institui como um dos princípios do ensino a igualdade de condições de acesso e permanência na escola (art. 206, inciso I), acrescentando que “o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de [...] acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um” (art. 208, inciso V). 



No que tange à Educação Especial, a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Pessoa com Deficiência, documento celebrado na Guatemala em 05/1999, e do qual o Brasil é signatário, foi aprovado pelo Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo nº 198, de 13/06/01 e promulgado pelo Decreto nº 3.956, de 08/10/01, da Presidência da República. 

A importância da Convenção no entendimento e na defesa da inclusão está no fato de que deixa clara a impossibilidade de diferenciação com base na deficiência, definindo a discriminação contra a pessoa com deficiência como:

 "[...] toda diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, antecedente de deficiência, consequência de deficiência anterior ou percepção de deficiência presente ou passada, que tenha o efeito ou propósito de impedir ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício por parte das pessoas com deficiência de seus direitos humanos e suas liberdades fundamentais” (art. I, nº 2 "a"). 

O texto da Convenção (art. I, nº 2,"b") esclarece que não constitui discriminação: 

 

"[...] a diferenciação ou preferência adotada para promover a integração social ou o desenvolvimento pessoal dos portadores de deficiência, desde que a diferenciação ou preferência não limite em si mesma o direito à igualdade dessas pessoas e que elas não sejam obrigadas a aceitar tal diferenciação ou preferência". 

 

Como a educação deve visar ao pleno desenvolvimento humano e ao preparo para o exercício da cidadania, qualquer restrição ao acesso a um ambiente, que reflita a sociedade em suas diferenças/diversidade como meio de preparar a pessoa para a cidadania, seria uma "diferenciação ou preferência" que estaria limitando, "em si mesma o direito à igualdade dessas pessoas". 



Conforme documento editado pelo Ministério Público Federal por meio da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, denominado “O Acesso de Alunos com Deficiência às Classes e Escolas Comuns da Rede Regular de Ensino”, e de acordo com o novo parâmetro relacionado ao princípio da não-discriminação trazido pela Convenção da Guatemala, só se admite as diferenciações com base na deficiência para permitir o acesso das pessoas com deficiências aos seus direitos, e não para negar-lhes o exercício deles.  



No Capítulo III, Da Educação, da Cultura e do Desporto, da Constituição brasileira pode se perceber a ressignificação da Educação Especial, quando o mesmo diz em seu art. 208 que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: "atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”.  



Uma das inovações trazidas pela Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva é o Atendimento Educacional Especializado - AEE, que é um serviço da educação especial que "[...] identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas necessidades específicas" (SEESP/MEC, 2008). O AEE complementa e/ou suplementa a formação do estudante, visando a sua autonomia na escola e fora dela, constituindo oferta obrigatória pelos sistemas de ensino. 



Esse atendimento é um serviço complementar e necessariamente diferente do ensino escolar e se destina a atender às especificidades dos estudantes com deficiência, abrangendo principalmente instrumentos necessários à eliminação das barreiras que as pessoas com deficiência naturalmente têm para relacionarem-se com o ambiente externo, tais como: ensino da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS; ensino de Língua Portuguesa para surdos; Sistema Braille; orientação e mobilidade para pessoas cegas; Soroban; ajudas técnicas, incluindo informática; mobilidade e comunicação alternativa/aumentativa; tecnologia assistida, educação física especializada; enriquecimento e aprofundamento curricular; atividades da vida autônoma e social. 



O direito ao atendimento educacional especializado está igualmente previsto na LDB, art. 58, parágrafo 1º que determina: “haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial”.  

Compreende-se uma nova interpretação, pois a Educação Especial sempre foi vista como a modalidade de ensino que substituía a escolaridade regular para estudantes com deficiência. Porém, na nova concepção, perpassa e complementa as etapas da Educação Básica e Superior. Por esse motivo, os estudantes com deficiência, especialmente os que estão em idade de cursar o Ensino Fundamental e Médio (dos 06 aos 17 anos de idade), não podem frequentar unicamente os serviços de Educação Especial (classes especiais, salas de recursos e outros), devendo estar matriculados e frequentando regularmente as turmas de sua faixa etária, nas escolas comuns. 



No que concerne à Educação Infantil a LDB institui que “a oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil” (art. 58, § 3º). Trata-se de cumprir uma prerrogativa legal, que diz respeito ao direito indispensável de toda e qualquer pessoa à educação e que, não sendo acatada, pode acarretar às famílias penalidades decorrentes do crime de abandono intelectual de seus filhos/as (Código Penal, artigo 246). 



Para atuar no AEE, os professores devem ter formação específica que atenda aos objetivos da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva e formação continuada, em cursos de aperfeiçoamento ou de especialização, enquanto que os professores do ensino regular devem ser capacitados para a integração desses estudantes nas classes comuns (LDB, art. 59, inciso III).  



Como já acima citado, o AEE tem como objetivo atender de modo a complementar e/ou suplementar as necessidades de estudantes com as seguintes características: 



• Estudantes com deficiência: aqueles/as [...] que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais em interação com diversas barreiras podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (ONU, 2006).    

• Estudantes com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles/as que apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e, na comunicação, um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos com autismo, síndromes do espectro do autismo e psicose infantil. (MEC/SEESP, 2008).  

• Estudantes com altas habilidades/superdotação: aqueles/as que demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes, além de apresentar grande criatividade, envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse (MEC/SEESP, 2008).  



Esse atendimento também poderá ser oferecido em Centros de Atendimento Educacional Especializado da rede pública ou privada, sem fins lucrativos. Tais centros, contudo, devem estar de acordo com as orientações da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) e com as Diretrizes Operacionais da Educação Especial para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica (MEC/SEESP, 2009).  

Na perspectiva da Educação Inclusiva, o processo de reorientação de escolas especiais e centros especializados requer a construção de uma proposta pedagógica que institua nestes espaços, principalmente serviços de apoio às escolas para a organização das salas de recursos multifuncionais e para a formação continuada dos professores do AEE.  



2.4.2 ANÁLISE DOS DADOS	



O município de Prata do Piauí não apresenta nenhuma estrutura de oferta e permanência em Educação Especial/Inclusiva. Percebe-se assim, que as famílias não possuem a oportunidade de escolha em matricular seu filho, onde acredita ser o melhor espaço para a aprendizagem.  Para o estudante com deficiência inserido na rede regular municipal não lhe é ofertado nenhum atendimento educacional especializado, sendo que não existe a matrícula no AEE, a mesma sendo condicionada à matrícula no ensino regular, e o aluno não é sequer identificado como especial, pois as famílias não apresentam nenhum laudo exigido no ato de inserção de dados no Censo Escolar para identificar tal deficiência. 



O atendimento se existisse teria como objetivo auxiliar o estudante, na construção/desenvolvimento das habilidades e competências para sua inserção no mundo social e do trabalho, assegurando assim a sua autonomia.  Nesse contexto, evidencia-se ser um desafio ao município, e principalmente, à rede municipal a integralização desse atendimento, com a real implantação dos espaços necessários. Devido a tais impedimentos apesar de serem atendidos alunos com algum tipo de deficiência não consta, segundo o Educacenso-2013, nenhuma escola da rede pública que oferte este serviço como também matrículas de alunos deficientes, portanto a tabela 14 não possui nenhum dado. 



Tabela 18 – Número de Matriculados na Educação Especial de pessoas com algum dos tipos de deficiências investigadas 

		Período

		Dependência

		Total de Matrículas

		Educação Especial (Alunos de Escolas Especiais, Classes Especiais e Incluídos)



		

		

		

		Creche

		Pré-Escola

		Anos

		Médio

		Ed Prof.

		EJA

		EJA



		

		

		

		

		

		Iniciais

		Finais

		

		Nível

Técnico

		Fund

		Médio



		

		Federal 

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		

		Estadual

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		

		Municipal

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		

		Privada

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		Total

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Fonte:

Tabela 19A – População por tipos de deficiência e localidade – 2010

		Tipo de deficiência

		Urbano

		Rural



		

		2010

		2010



		Deficiência visual - não consegue de modo algum

		-

		-



		Deficiência visual - grande dificuldade

		214

		22



		Deficiência visual - alguma dificuldade

		495

		158



		Deficiência auditiva - não consegue de modo algum

		-

		-



		Deficiência auditiva - grande dificuldade

		76

		2



		Deficiência auditiva - alguma dificuldade

		184

		31



		Deficiência motora - não consegue de modo algum

		13

		-



		Deficiência motora - grande dificuldade

		110

		13



		Deficiência motora - alguma dificuldade

		194

		49



		Mental/intelectual

		36

		6



		Nenhuma dessas deficiências

		1.654

		336



		Sem declaração

		-

		-



		População geral: 3.085





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



Tabela 19B – População por tipos de deficiência e localidade – 2000 

		Tipo de deficiência

		Urbano

		Rural



		

		2000

		2000



		Deficiência mental permanente

		7

		-



		Deficiência física - tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente

		-

		-



		Deficiência física - falta de membro ou de parte dele (perna, braço, mão, pé ou dedo polegar)

		-

		-



		Deficiência visual - incapaz, com alguma ou grande dificuldade permanente de enxergar

		73

		-



		Deficiência auditiva - incapaz, com alguma ou grande dificuldade permanente de ouvir

		24

		-



		Deficiência motora - incapaz, com alguma ou grande dificuldade permanente de caminhar ou subir escadas

		51

		-



		Nenhuma dessas deficiências

		941

		393



		Sem declaração

		-

		-



		População geral: 3.117





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



Visualizando as tabelas 19A e 19B, percebemos que o próprio censo do IBGE mudou a sua forma de apuração de dados. Partindo para a análise da deficiência visual percebemos que em 2000 ele nos dava apenas um tipo tendo este que se enquadrar como incapaz, com alguma ou grande dificuldade permanente de enxergar, onde no município 73 (setenta e três) pessoas se declararam com tal deficiência, já o censo de 2010 foi dividido em três tipos: deficiência visual - não consegue de modo algum, com grande dificuldade e com alguma dificuldade totalizando 889 declarados, ou seja, 55,45% da população com deficiência.



Nota-se também que em 2010, houve um aumento significativo nas declarações de pessoas com algum tipo de deficiência no total de 1.603 perfazendo 51,96% da população total, onde em 2000 a população era de 3.117 e 4,97% da população com algum tipo de deficiência.





Tabela 20 – Infraestrutura por dependência administrativa 

		Recurso disponível



		Serviços

		%



		· Água via rede pública

		100



		· Energia via rede pública

		100



		· Esgoto via rede pública

		20



		· Coleta de lixo periódica

		80



		Dependência

		



		· Biblioteca

		20



		· Cozinha

		100



		· Laboratório de informática

		60



		· Laboratório de ciências

		0



		· Quadra de esportes

		40



		· Sala para leitura

		0



		· Sala para a diretoria

		80



		· Sala para os professores

		40



		· Sala para atendimento especial

		0



		· Sanitário dentro do prédio da escola

		60



		· Sanitário fora do prédio da escola

		20



		Equipamentos

		



		· Aparelho de DVD

		60



		· Impressora

		60



		· Antena parabólica

		20



		Tecnologia

		



		· Internet

		60



		· Banda larga

		60



		· Computadores uso dos alunos

		20



		· Computadores uso administrativo

		3



		Acessibilidade

		



		· Escolas com dependências acessíveis aos portadores de deficiência

		0



		· Escolas com sanitários acessíveis aos portadores de deficiência

		0





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



Observando a tabela 20, percebemos que a rede pública de ensino não oferece acessibilidade com escolas com dependências e sanitários acessíveis aos portadores de deficiência trazendo consigo um grande desafio para quem procura o sistema, pois o mesmo não tem condições adequadas para atendê-lo, tais fatores só diminuem a procura e até mesmo a evasão destes alunos.



Tabela 21 – Pessoas com deficiência que Frequentam e Não Frequentam a escola

		Faixa etária

		Período

		Fequentam a escola

		Não frequentam a escola



		

		

		Masculino

		Feminino

		Masculino

		Feminino



		0 a 4 anos

		2010

		4

		-

		-

		-



		

		2000

		-

		-

		14

		27



		5 a 9 anos

		2010

		13

		19

		-

		-



		

		2000

		14

		19

		-

		20



		10 a 14 anos

		2010

		27

		12

		-

		-



		

		2000

		4

		18

		13

		7



		15 a 19 anos

		2010

		4

		23

		8

		22



		

		2000

		8

		11

		-

		7





Fonte: 

Analisando a tabela 21, verificamos que em Prata do Piauí, existem segundo o censo demográfico do IBGE de 2010, 132 pessoas de 0 a 19 anos com algum tipo de deficiência, sendo que destes, 102 estão frequentando a escola, e o atendimento em relação a 2000 que era de 45,68% cresceu 31,59%, pois de acordo com o censo demográfico de 2010 o atendimento foi de 77,27%. Contudo, diante de tantas dificuldades a procura pela escola partiu diretamente da população e o município infelizmente não adequou seu sistema de ensino as necessidades, ficando limitados simplesmente a fazerem rampas para atenderem cadeirantes em algumas escolas.



Gráfico 3 – População entre 0 a 19 anos que frequentam e não frequentam a escola





Segundo o gráfico de dados obtidos pelo censo demográfico do IBGE (2010), notamos que a população que mais deixa de frequentar a escola devido ao não oferecimento adequado do atendimento é a população de 15 a 19 anos, pois das 57 pessoas apenas 47,37% frequentam a escola, enquanto a população de 0 a 14 anos, todos estão frequentando a escola. No entanto, sabemos que na realidade este número é ainda maior e que existem crianças de 0 a 14 anos residentes no município que estão fora da escola.





2.4.3 CONCLUSÃO

 

Diante disto notamos que as famílias têm procurado se qualificar, mas não recebem o atendimento necessário que lhes propicie uma experiência inclusiva de desenvolvimento e de escolarização de seus filhos, sem ter de recorrer a atendimentos exteriores à escola, isso nos mostra ser imprescindível o trabalho de construção de redes de inclusão capazes de encontrar caminhos para desburocratização de serviços de modo que as crianças e adolescentes com deficiência ou outras limitações, tenham acesso aos meios favoráveis ao desenvolvimento da aprendizagem. 



Todos os seres humanos são capazes de aprender. Tal premissa sugere ser a aprendizagem um processo permeado pelas relações. Pode-se dizer que são os seres humanos processuais e relacionais. Nesta perspectiva, deve-se segundo a CF e demais documentos norteadores, assegurar a todos, as condições para a plena participação na vida social. 



Embora existam pessoas com deficiências bastante significativas, deve-se lembrar de que, como estudantes, elas têm o mesmo direito de acesso à educação que as demais, com ou sem deficiência, em ambiente escolar não segregado. 





2.5 ALFABETIZAÇÃO ATÉ 8 ANOS DE IDADE



META 05 – ALFABETIZAR TODAS AS CRIANÇAS NO MÁXIMO, ATÉ O FINAL DO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.



2.5.1 INTRODUÇÃO



O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental.



Aos oito anos de idade, as crianças precisam ter a compreensão do funcionamento do sistema de escrita; o domínio das correspondências grafofônicas, mesmo que dominem poucas convenções ortográficas irregulares e poucas regularidades que exijam conhecimentos morfológicos mais complexos; a fluência de leitura e o domínio de estratégias de compreensão e de produção de textos escritos.



No Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, quatro princípios centrais serão considerados ao longo do desenvolvimento do trabalho pedagógico:


1. o Sistema de Escrita Alfabética é complexo e exige um ensino sistemático e problematizador;
2. o desenvolvimento das capacidades de leitura e de produção de textos ocorre durante todo o processo de escolarização, mas deve ser iniciado logo no início da Educação Básica, garantindo acesso precoce a gêneros discursivos de circulação social e a situações de interação em que as crianças se reconheçam como protagonistas de suas próprias histórias;

3. conhecimentos oriundos das diferentes áreas podem e devem ser apropriados pelas crianças, de modo que elas possam ouvir, falar, ler, escrever sobre temas diversos e agir na sociedade;

4. a ludicidade e o cuidado com as crianças são condições básicas nos processos de ensino e de aprendizagem.



Dentro dessa visão, a alfabetização é, sem dúvida, uma das prioridades nacionais no contexto atual, pois o professor alfabetizador tem a função de auxiliar na formação para o bom exercício da cidadania. Para exercer sua função de forma plena é preciso ter clareza do que ensina e como ensina. Para isso, não basta ser um reprodutor de métodos que objetivem apenas o domínio de um código linguístico. É preciso ter clareza sobre qual concepção de alfabetização está subjacente à sua prática.





2.5.2 ANALISE DOS DADOS



O município de Prata do Piauí deu inicio à implantação do ensino de 9 anos no ano de 2010. Implantando inicialmente o 1º ano para atender às crianças de 6 anos. Esse processo de implantação irá perdurar até 2018, quando o sistema seriado usado anteriormente será substituído. Esse processo está sendo feito gradativamente, atualmente o município já atende de 1º a 6º ano, os demais continuam no sistema seriado. 



Em 2013, com o lançamento do PNAIC o município fez a adesão e realizou o lançamento do referido programa no dia 13 (treze) de março de 2013 (dois mil e treze). Desde a implantação do PNAIC no município os indícios de aprovação das crianças do 3º ano do Ensino Fundamental têm melhorado consideravelmente.





Tabela 22 – Condição de alfabetização de crianças até 8 anos de idade –2010

		Período

		Localização

		Masculino

		Feminino

		Total Alfab



		

		

		Alfab

		Não Alfab

		% Alfab

		Alfab

		Não

Alfab

		% Alfab

		



		2010

		Urbana

		10

		14

		41,67

		9

		11

		45

		43,18%



		

		Rural

		1

		2

		33,34

		2

		1

		66,67

		50,00%





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

	

	Observando a tabela 22, vemos que em 2010 haviam mais crianças de 8 anos do sexo masculino não alfabetizadas com 58,33% que do sexo feminino com 55%, como também a taxa de não alfabetizadas é maior na zona urbana. O que demonstra que deve-se haver uma olhar maior em relação aos  meninos da zona urbana que podem estar usando os meios tecnológicos que poderiam está os ajudando na alfabetização para outros fins, cabendo as famílias uma atenção maior em relação ao uso ou não desses equipamentos. 



Tabela 23 – Índices de aprovação no 3º ano 2010-2014

		Ano

		Nº de alunos Matriculados

		Taxa de Aprovação

		

Taxa de Reprovação





		2010

		72

		59,7%

		34,7%



		2011

		91

		66%

		26,4%



		2012

		96

		62,5%

		33,5%



		2013

		78

		79,49

		12,82



		2014

		77

		65%

		31%





Fonte: SEMEDU/Prata do Piauí-Pi	

	

Analisando a tabela 23 percebemos que houve oscilação na quantidade de matrículas, porém nos últimos 2 (dois) anos elas veem diminuindo. Comparando o número de alunos de 2014 com 2012 observa-se uma queda de 19 alunos o que demonstra que a população nesta idade diminuiu, pois não temos nenhum aluno fora da escola correspondente aos 8 anos de idade, porém possuímos pessoas que ainda não concluíram o 3º ano do EF ou mesmo não alfabetizadas. Em relação a taxa de aprovação, observa-se que ela também oscilou, porém está maior que em 2010 que era de 59,7% e em 2014 passou para 65%. Mas, em relação a taxa de reprovação vemos que houve uma queda considerável em 2013 ficando com 12,82%, porém em 2014 ela voltou a crescer para 31%. Temos também a questão da evasão caso este que deve ser levado em consideração, pois com 8 anos de idade é inadmissível uma criança abandonar a escola.



Gráfico 4 – Resultado das Escolas Municipais na Prova ANA 2013





O gráfico 4 nos mostra que os alunos apesar de já possuírem algumas habilidades que a prova ANA requer, ainda encontram-se em nível baixo no tocante que poucos alunos estão enquadrados no nível 4, seja em leitura, escrita ou matemática.



Fazendo uma analise no que diz respeito aos níveis em proficiência em leitura observamos que a maioria encontram-se no nível II, totalizando 62,46%, ou seja a maioria dos alunos conseguem identificar a finalidade de textos como convite, cartaz, texto instrucional (receita) e bilhete, localizar informação explícita em textos curtos (com até cinco linhas) em gêneros como piada, parlenda, poema, tirinha (história em quadrinhos em até três quadros), texto informativo e texto narrativo, identificar o assunto de textos, cujo assunto pode ser identificado no título ou na primeira linha em gêneros como poema e texto informativo e inferir o assunto de um cartaz apresentado em sua forma estável, com letras grandes e mensagem curta e articulação da linguagem verbal e não verbal. Ainda na habilidade de leitura temos 29,04% dos alunos que encontram-se no nível I, ou seja, conseguem ler palavras dissílabas, trissílabas e polissílabas com estruturas silábicas canônicas, com base em imagem, como também não canônicas.



Analisando os dados em proficiência em escrita temos 39,83% dos alunos no nível III, ou seja, uma das habilidades desenvolvidas é conseguir escrever textos narrativos com mais de uma frase, a partir de uma situação dada; e 26,19% no nível I onde são capazes de escrever palavras com sílabas canônicas (consoante e vogal) e não canônicas, com alguma dificuldade, pela omissão e/ou troca de letras;



E com proficiência em matemática temos 51,06% no nível II, ou seja, reconhecem nomenclatura de figura geométrica plana; valor monetário de cédula; figura geométrica plana em uma composição com várias outras, problema de adição sem reagrupamento. E 34,54 no nível I que conseguem reconhecer representação de figura geométrica plana ou espacial em objetos de uso cotidiano, entre outras habilidades.




2.5.3 CONCLUSÃO



Uma criança pode ser considerada alfabetizada quando se apropria da leitura e da escrita como ferramentas essenciais para seguir aprendendo, buscando informação, desenvolvendo sua capacidade de se expressar, de desfrutar a literatura, de ler e de produzir textos em diferentes gêneros, de participar do mundo cultural no qual está inserido. Para cada ano de escolaridade, há diferentes expectativas em relação a essas capacidades, que precisam ser consideradas nos momentos de planejamento e de análise do desempenho de alunos e da escola. 



A meta 5 colocada pelo Plano Nacional de Educação e seguida pelo Plano Municipal de Educação em relação à alfabetização são ambiciosas, se considerados os atuais resultados das avaliações externas. Mas são viáveis, desde que haja um trabalho intencional e sistemático visando a melhoria da qualidade da formação inicial e continuada dos professores, acompanhado, entre outras, de políticas de distribuição de livros, de formação de bibliotecas acessíveis a todos as crianças e jovens em idade escolar e de fortalecimento de comunidades leitoras nas instituições.



O maior desafio é a matrícula desses alunos com a garantia da permanência com qualidade de modo a cumprir com o objetivo de alfabetizar todas as crianças até os 08 anos e para isto é imprescindível que se crie políticas públicas municipais para complementar as federais, como por exemplo, as formações, projetos que servem de base para o professores. Um dos grandes avanços foram a iniciativa da construção das creches modelo e principalmente as formações continuadas para os professores o que garante uma educação de qualidade e é um passo importante para se alcançar o objetivo de alfabetizar todas as crianças até os 08 anos de idade.



Tendo como base os dados apurados, vemos que as crianças têm acesso a escola, porém sua permanência ainda não é garantida, pois apesar de já haver uma preocupação no momento da lotação dos professores, priorizando em lotar de 1º a 3º ano os que estão em formações do PNAIC, temos ainda no quadro aqueles que não se identificam com a alfabetização e a questão do êxodo que é um dos grandes agravantes neste processo. 



Consideramos, porém que um dos grandes problemas encontrados é a situação financeira do município que infelizmente ainda se configura em um entrave para o avanço da educação, pois para que se avance faz-se necessário o uso de recursos financeiros para capacitar não só o professor, mas todos que fazem parte da comunidade escolar. Esta situação acaba por aumentar o grau de dificuldade pra se alfabetizar o aluno na idade determinada.





2.6. EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL



META 06 - OFERECER EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL EM, NO MÍNIMO, 50% DAS ESCOLAS PÚBLICAS, DE FORMA A ATENDER, PELO MENOS, 25% DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA.





2.6.1. INTRODUÇÂO





As condições para o avanço da educação integral vêm se forjando desde a Constituição Federal (1988), que fortaleceu a percepção da educação como um direito social fundamental e estabeleceu uma ampla rede de proteção à criança e ao adolescente, regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990) A seguir, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) indicou o aumento progressivo da jornada escolar para 7 horas diárias como horizonte da política pública educacional; e o Plano Nacional da Educação – PNE (10.172, de 9 de janeiro de 2001  ) a ampliação da jornada escolar como um avanço significativo para diminuir as desigualdades sociais e ampliar democraticamente as oportunidades de aprendizagem. Além dos marcos legais, destacam-se avanços educacionais como a quase universalização do acesso ao ensino fundamental para praticamente toda a população de 7 a 14 anos (98%); a ampliação do tempo de escolaridade do ensino fundamental de 8 para 9 anos; o aumento nos recursos para o atendimento ao ensino básico, distribuídos por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação – Fundeb, que abarca da educação infantil ao ensino médio, e mais recentemente, a ampliação da obrigatoriedade da educação para a faixa etária de 4 a 17 anos.



Atualmente no Brasil existem mais de 61 mil escolas que ofertam educação em tempo integral. O Mais Educação é um indutor da agenda da educação integral em jornada ampliada no Brasil (…). Entre as possibilidades para esse atendimento podemos citar o § 1º do Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010, que dispõe sobre o programa Mais Educação e define educação em tempo integral como a jornada escolar com duração igual ou superior a sete horas diárias, durante todo o período letivo, compreendendo o tempo total em que o aluno permanece na escola ou em atividades escolares em outros espaços educacionais.



O decreto define ainda que a ampliação da jornada escolar diária se dará por meio do desenvolvimento de atividades de acompanhamento pedagógico, experimentação e investigação científica, cultura e artes, esporte e lazer, cultura digital, educação econômica, comunicação e uso de mídias, meio ambiente, direitos humanos, práticas de prevenção aos agravos à saúde, promoção da saúde e da alimentação saudável, entre outras atividades, podendo ser desenvolvidas dentro do espaço escolar, de acordo com a disponibilidade da escola; ou fora dele, sob orientação pedagógica da escola, mediante o uso dos equipamentos públicos e o estabelecimento de parcerias com órgãos ou instituições locais.



Nesse sentido, garantir educação integral requer mais que simplesmente a ampliação da jornada escolar diária, exigindo dos sistemas de ensino e seus profissionais, da sociedade em geral e das diferentes esferas de governo não só um compromisso para que a educação seja de tempo integral, mas também um projeto pedagógico diferenciado, a formação de seus agentes, a infraestrutura e os meios para sua implantação. Assim, as orientações do Ministério da Educação para a educação integral apontam que ela será o resultado daquilo que for criado e construído em cada escola, em cada rede de ensino, com a participação dos educadores, educandos e das comunidades que podem e devem contribuir para ampliar os tempos e os espaços de formação das crianças, adolescentes e jovens na perspectiva de que o acesso à educação pública seja complementado pelos processos de permanência e aprendizagem.



Conforme os dados do Censo do Inep de 2012, o Brasil possuía 3.439.980 alunos matriculados em educação de tempo integral nas escolas públicas estaduais e municipais de educação básica. Desse total, a educação infantil, especialmente as creches, e o ensino fundamental são responsáveis pela grande maioria dos matriculados, com 1.313.415 e 1.878.301 respectivamente. Apenas 229.073 alunos do ensino médio tinham acesso a educação de tempo integral e ainda 19.191 alunos a educação de jovens e adultos.



O programa Mais Educação tem sido uma das principais ações do governo federal para ampliar a oferta de educação em tempo integral, por meio de uma ação intersetorial entre as políticas públicas educacionais e sociais, contribuindo desse modo tanto para a diminuição das desigualdades educacionais quanto para a valorização da diversidade cultural brasileira. Conta com a participação dos Ministérios da Educação, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Ciência e Tecnologia, do Esporte, do Meio Ambiente, da Cultura, da Defesa e também da Controladoria-Geral da União.

Oferecer a educação de tempo integral em, no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica é um desafio para toda nação brasileira porque envolve vários fatores para que esse tempo ampliado, na escola, seja de qualidade para o aluno como, recursos, infraestrutura que atenda a demanda, tempo integral para o professor, currículo conectado, alimentação, formação dos profissionais, dentre outros elementos que se fazem necessários. 

2.6.2 A EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL EM PRATA DO PIAUÍ



No município de Prata do Piauí a educação de tempo integral é promovida como já se vem falando pelo Programa Mais Educação.  No município é oferecida pela escola estadual, Unidade escolar Amando Moura, que atendeu no ano de 2014 58 alunos ( Educacenso ), desenvolvendo as atividades: reforço escolar em Português e Matemática,Vídeo, Ciências, Economia Solidária ( esporte ) e Tecnologias Educacionais. 



2.6.3 ANÁLISE DE DADOS



As escolas municipais foram contempladas com o Programa Mais Educação no ano de 2012, mas até o ano de 2014 as mesmas não desenvolveram o programa como podemos observar na tabela abaixo, porque as escolas não puderam receber os recursos oriundos do MEC, através do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE para desenvolver as ações, isso por conta da inadimplência do município perante o MEC nos programas federais ( PDDE, PDE, Mais Educação ), devido não haver prestação de conta dos recursos recebidos pelas escolas no ano de 2010.



2.6.4 CONCLUSÃO



No estado do Piauí, já são mais de 245 escolas que desenvolvem o Programa Mais Educação. De acordo com o Censo Escolar de 2013, o estado atende 9.957 mil estudantes na modalidade ensino integral (http://www.seduc.pi.gov.br/Piaui-se-destaca-no-ensino-de-Tempo-Integral-no-Brasil/1909), sendo que as escolas municipais de Prata do Piauí não contribuíram para esse número, não porque o município não apresente necessidade de desenvolver dentro de seus espaços escolares esse tipo de educação porque tem e muita, devido apresentar um IDEB de (3.9) abaixo da meta projetada, (4.2) para o ano de 2013, isso por conta das crianças e jovens do município apresentarem um déficit de aprendizagem bastante acentuado no que diz respeito ao desenvolvimento de habilidades de leitura, escrita e matemática. Outro dado que o faz prioritário nesse tipo de atendimento é muita de suas crianças e jovens já estarem vivendo em situações de vulnerabilidade. Então esse atendimento se faz necessário o que requer recursos, a ampliação da infraestrutura e haver docentes preparados para as atividades regulares e para as oferecidas aos alunos, como reforços escolares, artes, música, esportes e outras.



2.7 - FLUXO E QUALIDADE



META 07 - FOMENTAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM TODAS AS ETAPAS E MODALIDADES, COM MELHORIA DO FLUXO ESCOLAR E DA APRENDIZAGEM.



2.7.1. INTRODUÇÃO



 	Na última década, o país deu uma grande importância a elevação da qualidade da educação básica, em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, mas mesmo assim no  Brasil,  as  taxas  de  reprovação  ainda  são  muito  elevadas, atingindo  9,1%  dos alunos  de  Ensino  Fundamental  e  12,2%  do Ensino Médio.



As séries com  maiores  taxas  são  aquelas  que  caracterizam transição, ou seja, o 6º ano do Ensino Fundamental e o 1º ano do Ensino Médio ( Anuário Brasileiro da Educação Básica – 2014 ).



Ofertar uma educação básica de qualidade para todos de modo a mudar esses índices é um complexo e grande desafio para as políticas públicas sociais e educacionais e para o conjunto dos agentes institucionais e individuais que atuam no campo da educação, sobretudo nas escolas públicas. Nas duas últimas décadas, registram-se avanços no acesso, cobertura e melhoria da aprendizagem na educação básica, como revela o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). O Ideb é o indicador criado pelo Inep, a partir de dados do Censo, Saeb e Prova Brasil, considerando o fluxo escolar e desempenho nos exames, para fazer o acompanhamento da evolução da educação e para estabelecer o padrão de qualidade que o Ministério da Educação definiu como meta a ser atingida.



É importante ressaltar que cabe também analisar e monitorar especificamente o comportamento de seus componentes, especialmente o desempenho dos estudantes nos exames padronizados. Além disso, ainda há um esforço a ser construído em termos de articulação das avaliações nacionais com as iniciativas subnacionais.



Precisamos continuar ampliando progressivamente as médias do Ideb em cada escola, município, DF e estado, tendo em vista alcançar as médias nacionais projetadas bienalmente, como resultado da melhoria do fluxo escolar e, sobretudo, da aprendizagem dos estudantes, em conformidade com os padrões internacionais. Por essa razão, é de grande importância que os gestores educacionais e os professores busquem monitorar e acompanhar os resultados do Ideb, em cada escola, município, DF, estado e União, procurando implementar ações que superem as fragilidades identificadas na busca pela qualidade da aprendizagem. Cada escola e cada sistema tem uma realidade que precisa ser examinada, tendo em vista a superação articulada das fragilidades encontradas.



O objetivo do MEC é que o Brasil alcance, até 2021, o Ideb 6, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; o Ideb 5,5, nos Anos Finais do Ensino Fundamental, e o Ideb 5,2, no Ensino Médio. 



Tabela 24 – IDEB nos anos iniciais

		IDEB 

		1º ano

		2º ano

		3º ano

		4º ano

		5º ano



		Anos Iniciais

		4,9

		5,2

		5,5

		5,7

		6,0



		Anos Finais

		4,4

		4,7

		5,0

		5,2

		5,5





		Ensino Médio

		3,9

		4,3

		4,7

		5,O

		5,2





Fonte:Planejando a Próxima Década: Conhecendo as 20 Metas do Plano Nacional de Educação



De modo geral, fomentar a qualidade da educação básica implicará enfrentar a desigualdade social existente no país, além de ampliar o direito social à educação. Implicará ainda a melhor definição e articulação entre os sistemas de ensino e unidades escolares, processos de organização e gestão do trabalho escolar, melhoria das condições de trabalho e valorização, formação e desenvolvimento profissional de todos aqueles que atuam na educação escolar. É fundamental ainda definir e implementar dinâmicas curriculares de formação e de avaliação que favoreçam uma aprendizagem mais significativa.



Um dos objetivos do Projeto Político Pedagógico das escolas municipais de Prata do Piauí, reformulado em 2011, é oferecer um ensino de qualidade, motivando o domínio da leitura, da escrita, produção e interpretação de textos e operações matemáticas, além do domínio nas outras áreas do conhecimento, elevando o índice de aprovação dos alunos do 1º ano a 8ª série do Ensino Fundamental, como também a redução do abandono e da distorção idade/série na modalidade regular e EJA.





2.7.2. ANÁLISE DOS DADOS



Tabela 25 – Taxa de rendimento por dependência administrativa e etapas de educação - 2010 a 2012.

		Depend. Administ.

		Etapas

		2010

		2011

		2012



		

		

		% Aprov.

		% Reprov.

		% Aband.

		% Aprov.

		% Reprov.

		% Aband.

		% Aprov.

		% Reprov.

		% Aband.



		

		

		U

		R.

		U

		R.

		U.

		R

		U

		R.

		U

		R.

		U.

		R

		U

		R.

		U

		R.

		U.

		R



		Federal

		Anos iniciais

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Anos finais

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Ensino Médio

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Estadual

		Anos iniciais

		72,6

		-

		25,6

		-

		1,8

		-

		68,2

		-

		27,3

		-

		4,5

		-

		78,6

		-

		21,4

		-

		0,0

		-



		

		Anos finais

		75,3

		-

		18,5

		-

		6,2

		-

		64,0

		-

		30,4

		-

		5,6

		-

		62,5

		-

		34,3

		-

		3,1

		-



		

		Ensino Médio

		69,4

		-

		12,7

		-

		17,9

		-

		73,3

		-

		10.8

		-

		15,9

		-

		72,1

		-

		5,6

		-

		22,3

		-



		Municipal

		Anos iniciais

		77,5

		100%

		20,9

		0,0

		1,6

		0,0

		77,5

		!00%

		20,6

		0,0

		1,9

		0,0

		72,9

		100%

		26,1

		0,0

		1,0

		0,0



		

		Anos finais

		69,4

		-

		28,7

		-

		1,9

		-

		58,5

		-

		40,8

		-

		0,7

		-

		76,0

		-

		21,9

		-

		2,2

		-



		

		Ensino Médio

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Privada

		Anos iniciais

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Anos finais

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Ensino Médio

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





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

Legenda: (U) urbana; (R) rural



A Tabela 25 explicita, respectivamente, as porcentagens de aprovação, reprovação e abandono da rede estadual e municipal de ensino Fundamental e Médio de Prata do Piauí. Observa-se, na rede estadual nos anos iniciais uma elevação na taxa de aprovação com consequente declínio na taxa de reprovação e zero abandono. Na rede municipal ocorre o contrário, declina a taxa de aprovação, sobe a taxa de reprovação e declina a taxa de abandona. Nos anos finais na rede estadual percebe-se que a taxa de aprovação e de abandono declinam gradativamente com o passar dos anos, enquanto que, sobe os percentuais dos  alunos  reprovados e, na rede municipal há um declínio com uma posterior elevação na taxa de reprovação e da mesma forma acontece com a taxa de abandono, declina e depois sobe. Já no Ensino Médio, percebe-se uma evolução seguida de um declínio nas porcentagens de aprovação como também observamos um declínio no percentual de reprovação ao lado de uma alta porcentagem de abandono.

 

Tabela 26 – Taxa de distorção Idade-Série por dependência administrativa e etapas da educação básica – 2010 a 2013

		Dependência Administrativa

		Etapas

		2010

		2011

		2012

		2013



		

		

		Urbano

		Rural

		Urbano

		Rural

		Urbano

		Rural

		Urbano

		Rural



		Federal

		Anos iniciais E. F.

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		

		Anos finais E.F

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		

		Ensino Médio

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		Estadual

		Anos iniciais E. F.

		45%

		-

		57%

		-

		50%

		-

		-

		-



		

		Anos finais E.F

		41%

		-

		49%

		-

		48%

		-

		57%

		-



		

		Ensino Médio

		64%

		-

		54%

		-

		58%

		-

		57%

		-



		Municipal

		Anos iniciais E. F.

		30%

		16%

		31%

		-

		34%

		13%

		33%

		-



		

		Anos finais E.F

		42%

		-

		39%

		-

		36%

		-

		45%

		-



		

		Ensino Médio

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		Privada

		Anos iniciais E. F.

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		

		Anos finais E.F

		 -

		 -

		 -

		 -

		 -

		 -

		 -

		 -



		

		Ensino Médio

		 -

		 -

		 -

		 -

		 -

		 -

		 -

		 -





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



Para efeito de estudo do fluxo escolar, considera-se em defasagem o aluno cujo ano de nascimento é igual ou superior a dois anos em relação ao de outra criança ou adolescente com idade apropriada para cada série. O descompasso entre a idade cronológica do aluno e a série cursada ocorre devido ao ingresso tardio e à retenção. Segundo dados oficiais do Ministério.

Percebe-se que a distorção idade/série no município apresenta-se de forma oscilante em todos os níveis de ensino e bastante elevada, principalmente nos anos finais e no ensino médio.



Tabela 27– Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – 2005/2011



		Município

		Dependência Administrativa

		Ensino Fundamental – Anos Iniciais

		Ensino Fundamental – Anos Finais

		Ensino Médio



		

		

		2005

		2011

		2013

		2005

		2011

		2013

		2005

		2011

		2013



		VALENÇA DO PIAUÍ

		Federal

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		

		Estadual

		2.8

		4,4

		-

		3,1

		3,7

		3,5

		-

		-

		-



		

		Municipal

		2.3

		3,4

		4,2

		3,4

		3,8

		4.1

		-

		-

		-



		

		Privada

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		PRATA DO PIAUÍ

		Federal

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		

		Estadual

		-

		2,7

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		

		Municipal

		3,1

		3,7

		3,9

		3,1

		2,6

		3,9

		-

		-

		-



		

		Privada

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		SÃO FÉLIX

		Federal

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		

		Estadual

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		

		Municipal

		-

		3,7

		3,7

		3,0

		3,3

		-

		-

		-

		-





		

		Privada

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-





Fonte:  http://ideb.inep.gov.br/resultado/



O IDEB tem sido calculado bienalmente, com base nos dados do desempenho obtidos nas avalições da Prova Brasil e SAEB e também na taxa de rendimento escolar (aprovação e evasão) dos alunos.



A tabela 27 revela que só foi medido o IDEB na rede estadual em 2011, nos anos iniciais. Na rede municipal o IDEB entre 2005 e 2013 revelou comportamentos diferentes entre os anos iniciais e os anos finais, sendo que o primeiro cresceu 0,8 e o segundo sofreu uma queda em 2011 de (0,5) e depois cresceu em 2013 (1,3), mesmo assim ambos não atingiram a meta projetada para 2013, que era para o primeiro de (4.2) e para o segundo de (5,1). Comparando Prata do Piauí com o município de Valença do Piauí e o Município vizinho, São Félix, Prata esta com o IDEB abaixo de Valença (0,2) e com São Félix não dar para comparar porque não consta no INEP a média do IDEB  do município em 2013.



2.7.3. CONCLUSÃO



Finalizando a análise dos gráficos observa-se que os indicadores de qualidade da educação das escolas de Prata do Piauí, principalmente, pelos índices oficiais do IDEB, INEP e QEdu evidenciam um alto índice de reprovação, abandono,  distorção idade/série e baixo IDEB. Os dados também revelam a necessidade de prosseguir trabalhando pela redução das taxas de distorção idade-série, reprovação e abandono, elevando-se, consequentemente, os índices de promoção, em particular na etapa do Ensino Médio. Esse trabalho objetiva, também elevar o IDEB de todas as escolas do município. Sabendo que a meta projeta para 2021 é de 5.4 para os anos iniciais e de 5.1 para os anos finais. 





2.8 ESCOLARIDADE 



META 08 - ELEVAR A ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO DE 18 A 29 ANOS, DE MODO A ALCANÇAR NO MÍNIMO 12 ANOS DE ESTUDO NO ÚLTIMO ANO, PARA AS POPULAÇÕES DO CAMPO, DA REGIÃO DE MENOR ESCOLARIDADE NO PAÍS E DOS 25% MAIS POBRES, E IGUALAR A ESCOLARIDADE MÉDIA ENTRE NEGROS E NÃO NEGROS DECLARADOS À FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE).



2.8.1 INTRODUÇÃO



As diferentes políticas, programas e ações implementadas pelo governo federal, em articulação com os sistemas de ensino, voltados para a garantia e universalização do pleno acesso à educação escolar para todos, valorizando as diferenças e respeitando necessidades educacionais, tem-se refletido no aumento das taxas de escolarização da população brasileira acima dos 17 anos. O esforço tem sido coletivo, com a participação das diversas instâncias da Federação.



Contudo, faz-se necessário ampliar mais efetivamente a escolaridade média da população entre 18 e 29 anos. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad/IBGE, 2011), a taxa nacional de escolarização das pessoas entre 18 e 24 anos é de 28,9% e das pessoas com 25 ou mais anos é de apenas 4,5%.



Em 2011 também foi registrado um leve aumento no número médio de anos de estudo em relação a 2009. Na população com 18 ou 19 anos, o número médio de anos de estudo passou de 9,0, em 2009, para 9,1 anos, em 2011, enquanto na população entre 25 e 29 anos essa média passou de 7,2 para 7,4 anos, respectivamente.



Um grande esforço ainda precisa ser empreendido para o atendimento desta meta, particularmente quando observados os dados educacionais das populações do campo nas diferentes regiões do país. Segundo apurado pelo Censo Demográfico de 2010, 15,65% da população brasileira encontra-se no campo, sendo que a região Nordeste concentra 26,87% desse total, seguida da região Norte, com 26,49%. Quanto aos anos de escolaridade da população de 18 a 24 anos, na população urbana a média é de 9,8 anos de estudo e na população do campo a média é de 7,7 anos, uma diferença de 2,1 anos. Essa diferença também se evidencia nas iferentes regiões do país, com destaque para a região Norte, em que a diferença de tempo de escolaridade chega a 2,4 anos entre a população urbana e do campo.



Apesar do aumento expressivo da população negra na sociedade brasileira, outro grande desafio é igualar a média de escolaridade entre negros e não negros. Como mostra o Ipea, na população negra, entre 18 e 24 anos, 1,1% não tem nenhum nível de escolaridade, 70,7% estão fora da escola e apenas 1,4% tem o ensino superior completo, sendo que na população não negra essas taxas são de 0,6%, 64,5% e 4,5%, respectivamente. No que se refere à população negra entre 25 e 29 anos, 1,5% não conta com nenhum nível de escolaridade, 84,1% estão fora da escola e apenas 5,7% possuem o ensino superior completo. 



Essas desigualdades também se refletem na participação e rendimento no mercado de trabalho. Considerando a desigualdade de gênero, a população negra apresenta as mais elevadas taxas de 32 desocupação e de rendimento, ainda que disponham do mesmo nível de escolaridade. Segundo estudo do Ipea (2012), a taxa de desocupação do homem negro é de 6,7% e da mulher negra de 12,6%, enquanto que do homem e mulher não negros é de 5,4% e 9,3%, respectivamente.



Esse conjunto de dados revela que é necessário, no que se refere à educação, um esforço concentrado e articulado entre os entes federados e respectivos sistemas de ensino para a promoção de uma política pública voltada para a igualdade social, de modo a garantir a elevação dos anos de escolarização da população brasileira, entre 18 e 29 anos, com atenção especial à população do campo, negra e mais pobre, que apresenta maior vulnerabilidade social.



2.8.2 ANÁLISE DOS DADOS



Tabela 28 – Escolaridade média da população de 18 a 29 anos por Raça/Cor

		Raça/Cor

		Censo 2000

		Censo 2010



		Branca

		213

		112



		Parda

		446

		448



		Preta

		49

		11



		Amarela 

		-

		12



		Indígena 

		-

		-



		Não declarada

		14

		-



		Total

		722

		584





Fonte: IBGE



Comparando os anos 2000 e 2010 percebe-se que a raça branca que frequentava a escola em 2000 era 29%, sofreu um declínio de 10% e no ano de 2010  só era 19%. A raça preta que frequentava a escola em 2000 era 6% passou para 1% em 2010 o que representa uma redução quase que total  de acesso da raça  a escola e, já a raça parda, a que predomina no município, aumentou nos anos de escolaridade, passou de 61% para 76%. Destaca- se na tabela um número significativo de cor/etnia sem declaração. Os dados revelam que existe a necessidade de um trabalho voltado a garantir o acesso e a permanência dos afro-descendentes, respeitando sua cultura.



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

		Localização

		Censo 2000

		Censo 2010



		Urbana

		383

		487



		Rural

		61

		97



		Total

		444

		584





Fonte: IBGE



De acordo com a tabela a escolaridade média da população de 18 a 29 anos da  zona urbana em  2000 era 86% e em 2010  era 83%,  podendo se observar  uma redução  de 3% em 10 anos, enquanto que a média de escolaridade da população da zona rural  no ano de 2000 era 13,7% e no ano de 2010 era de 16,6%, havendo uma evolução de 2,9% no número pessoas com escolaridade nessa população. revelando







Gráfico 5 - Escolaridade Mèdia da população de 18 a 29 anos por raça/cor



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



O gráfico mostra que a escolaridade média de 12 anos de estudo da população do município de Prata do Piauí de 18 a 29 anos é  maior que  a do Piauí em 2% e menor que a nacional em 6%, indicando que o município precisa desenvolver um trabalho efetivo na busca dessa população para voltar ou ingressar a escola garantindo o respeito as peculiaridades próprias do público, um currículo que contemple administrativa e pedagogicamente a população de forma a elevar a escolaridade e a população alcance no mínimo 12 anos de estudo no último ano, conforme proposto pela meta nacional.



2.8.3 CONCLUSÃO



Diversos problemas foram detectados acerca da meta 8, tais como: perca de identidade da EJA por conta do recebimento dos jovens de 15 do ensino regular, abandono da escola para procurar meios de sobrevivência em outros lugares (localidades), curriculo desconectado com a realidade do público, incentivo a emprego sem uma escolaridade.





2.9. – ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS





META 09 – ELEVAR A TAXA DE ALFABETIZAÇÃO DA POPULAÇÃO COM 15 ANOS OU MAIS PARA 93,5% ATÉ 2015 E, ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA DO PNE, ERRADICAR O ANALFABETISMO ABSOLUTO E REDUZIR EM 50% EM TAXA DE ANALFABETISMO FUNCIONAL.





2.9.1 INTRODUÇÃO 



Não existem definições universais e padrões de alfabetização. Salvo indicação em contrário, todas as taxas são baseadas na definição mais comum - a capacidade de ler e escrever em uma determinada idade. Informações sobre a alfabetização, enquanto não uma medida perfeita de resultados educacionais, é provavelmente a medida de mais facilmente disponíveis e válidos para comparações internacionais. Baixos níveis de alfabetização e educação em geral, pode impedir o desenvolvimento econômico de um país, especialmente em um mundo em rápida transformação, impulsionada pela tecnologia.



No Censo 2010, 13,9 milhões de brasileiros acima dos 15 anos declararam-se analfabetos, o que corresponde a 10% da população nessa faixa etária. Se bem é verdade que 39% destes têm acima de 60 anos e outros 36% estão entre os 40 e os 59 anos, ainda temos quase 3,5 milhões de analfabetos com menos de 40 anos, ou seja, no período mais produtivo de seu ciclo de vida. E diferentemente do que costumamos ter em nosso imaginário, 2,0 milhões vivem na zona urbana.



Mais preocupantes, no entanto, são os mais de 27 milhões de brasileiros entre os 15 e os 64 anos classificados, segundo o Inaf – Indicador de Alfabetismo Funcional, como alfabetizados em nível rudimentar, em função de suas limitações no uso da leitura, da escrita e dos conceitos básicos da matemática. Considerando os dois grupos – analfabetos absolutos e alfabetizados em nível rudimentar – o Inaf estima um contingente de 35 milhões de analfabetos funcionais no país.









2.9.2 - ANALISE DE DADOS



 	A alfabetização de Jovens e adultos é uma forma de viabilizar e garantir o direito de quem não teve a oportunidade de frequentar uma escola ou que não concluiu a trajetória, sendo também um processo de inclusão, socialização e democratização do ensino.





Tabela 30 - Alfabetização 15 anos ou mais.

		

		BRASIL

		NORDESTE

		PIAUÍ

		PRATA DO PIAUÍ



		

		2000

		2010

		2000

		2010

		2000

		2010

		2000

		2010



		TAXA DE ALFABETIZAÇÃO

		86,37%

		91,5%

		72,58%

		83,1%

		69,49%

		80,3%

		62,1%

		64,7%



		RENDA FAMILIAR

		592,46 R$

		793,87 R$

		303,85 R$

		470,68 R$

		254,78 R$



		416,93 R$

		137,75 R$

		212,64 R$



		RAÇA/COR



		118.808.008

		144.471.512

		31.994.856

		38.903.714

		1.888.770

		2.281.164

		2.007

		2.260



		ANALFABETISMO

FAMILIAR

		50,96%

		29,4%

		69,22%

		40,8%

		63,37%

		45%

		58,2%

		51,9%







A tabela acima demonstra dados entre os anos de 2000 e 2010, sobre a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais, renda familiar, raça/cor e analfabetismo funcional.

  

No Censo 2010, 13,9 milhões de brasileiros acima dos 15 anos declararam-se analfabetos, o que corresponde a 10% da população nessa faixa etária. Se bem é verdade que 39% destes têm acima de 60 anos e outros 36% estão entre os 40 e os 59 anos, ainda temos quase 3,5 milhões de analfabetos com menos de 40 anos, ou seja, no período mais produtivo de seu ciclo de vida.



A renda per capita média de Prata do Piauí cresceu 143,02% nas últimas duas décadas, passando de R$ 87,50, em 1991, para R$ 137,75, em 2000, e para R$ 212,64, em 2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 4,78%. A taxa média anual de crescimento foi de 5,17%, entre 1991 e 2000, e 4,44%, entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 87,09%, em 1991, para 67,51%, em 2000, e para 52,59%, em 2010. A evolução da desigualdade de renda nesses dois períodos pode ser descrita através do Índice de Gini, que passou de 0,51, em 1991, para 0,58, em 2000, e para 0,54, em 2010.



A definição sobre o que é analfabetismo vem, ao longo das últimas décadas, sofrendo revisões significativas, como reflexo das próprias mudanças sociais. Em 1958, a UNESCO definia como alfabetizada uma pessoa capaz de ler ou escrever um enunciado simples, relacionado a sua vida diária. Vinte anos depois, a UNESCO sugeriu a adoção do conceito de alfabetismo funcional. É considerada alfabetizada funcional a pessoa capaz de utilizar a leitura e escrita para fazer frente às demandas de seu contexto social e usar essas habilidades para continuar aprendendo e se desenvolvendo ao longo da vida.



Mais de 20 milhões de brasileiros e brasileiras entre os 15 e os 64 anos - praticamente 2 em cada 3 (65%) analfabetos funcionais - têm até no máximo 4 anos de estudo (aí incluídos aqueles que nunca frequentaram a escola) e requerem uma OFERTA educacional compatível com suas habilidades de letramento e numeramento mas que, ao mesmo tempo, levem em conta seus saberes construídos ao longo da vida e que estimulem e viabilizem a continuidade dos estudos, após a alfabetização inicial.



Pouco menos de 10 milhões de analfabetos funcionais acima dos 15 anos chegaram a frequentar ou até mesmo concluíram o ensino fundamental. Para estes indivíduos, as demandas de aprendizagem são outras e estão muitas vezes associadas à expectativa de processos de avaliação e certificação que abra maiores perspectivas de inserção no mundo do trabalho e na continuidade dos estudos.



Pelos dados do Inaf pode-se ainda projetar um contingente de pouco menos de 4 milhões de jovens e adultos que frequentam ou frequentaram o ensino médio ou até mesmo ensino superior que podem ser considerados funcionalmente analfabetos. Muitos destes indivíduos ainda estão inseridos, mesmo que de forma não contínua, no sistema educacional tanto na modalidade regular quanto na EJA. Com efeito, os dados preliminares do Censo Escolar 2013 apontam que 31% das mais de 3,1 milhões de matrículas de EJA são destinadas a alunos do ensino médio.



2.9.3 CONCLUSÃO



 	A realidade demanda, portanto, propostas pedagógicas distintas e complementares, inclusive integradas à educação profissional ou que tornem possível a retomada e conclusão com êxito da trajetória educacional destes sujeitos.





2.10 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS



META 10 - OFERECER, NO MÍNIMO, 25% DAS MATRÍCULAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA FORMA INTEGRADA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, NOS ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO.





2.10.1 INTRODUÇÃO



A meta do Plano Nacional de Educação (PNE) referente à Educação de Jovens e Adultos (EJA) difere das demais por sua especificidade, ao abordar particularmente as matrículas em cursos que integram Educação Profissional. Talvez seja uma forma de apontar um caminho para essa modalidade de ensino, cujo total de matrículas vem caindo nos últimos anos em todas as regiões. Embora algumas experiências ligadas ao mundo do trabalho se destaquem no País, a opção da EJA integrada à Educação Profissional ainda registra números pouco expressivos, tanto no Ensino Fundamental como no Ensino Médio. 































 





O atendimento que a meta prevê dependerá não só da superação de um problema crucial na educação brasileira, qual seja sanar a dívida histórica que o País tem com um número grande de pessoas que não tiveram acesso à educação na idade certa, como também impedir que este tipo de exclusão continue se repetindo ao longo do tempo.



Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE, 2012), o Brasil tinha uma população de 45,8 milhões de pessoas com 18 anos ou mais que não frequentavam a escola e não tinham o ensino fundamental completo. Esse contingente poderia ser considerado uma parcela da população a ser atendida pela EJA. Isso significa que o atendimento de EJA está muito aquém do que poderia e deveria ser.

Por outro lado, dados do Censo da Educação Básica, realizado pelo INEP, apontam que a educação de jovens e adultos (EJA) apresentou queda de 3,7% (141.055), totalizando 3.711.207 matrículas em 2013. Desse total, 2.427.598 (65,4%) estavam no ensino fundamental e 1.283.609 (34,6%) no ensino médio.



O Censo Escolar da Educação Básica daquele ano mostra ainda que os alunos que frequentavam os anos iniciais do ensino fundamental da EJA tinham idade muito superior aos que frequentam os anos finais e o ensino médio dessa modalidade. Esse fato sugere que os anos iniciais não estão produzindo demanda para os anos finais do ensino fundamental de EJA, além de ser uma forte evidência de que essa modalidade está recebendo alunos mais jovens, provenientes do ensino regular. Outro fator a ser considerado nessa modalidade é o elevado índice de abandono, ocasionado, entre outros motivos, pela inadequação das propostas curriculares às especificidades dessa faixa etária.



A educação de pessoas jovens e adultos no Estado do Piauí e no município de Prata do Piauí refletem a problemática da educação brasileira, retratando as dificuldades enfrentadas desde os primórdios da colonização, perdurando no Império e chegando ao período republicano sem apresentar mudanças significativas capazes de redefinir o desenho que, por vezes, nos parece improvisada, da educação oferecida a esta parcela da população delineada ao longo da história do país e  como tal enfrenta sérios problemas no que diz respeito à matriculas para esta modalidade, pois no Piauí a Educação de Jovens e Adultos vem sofrendo uma queda constante no número de matrículas para este público como mostram os dados do Portal Inep nos últimos anos. 



2.10.2 ANÁLISE DE DADOS



Tabela 31 - Resultados Finais do Censo Escolar 2011 - PIAUI

		Número de Alunos Matriculados



		Município

		Dependência

		Matrícula Inicial



		

		

		Ed.Infantil

		Ensino Fundamental

		Ensino
Médio

		Educação
Profissional
(Nível
Técnico)

		EJA
(presencial)

		EJA
(semi-presencial)

		Educação Especial (Alunos de Escolas Especiais, Classes Especiais e Incluidos)



		

		

		Creche

		Pré-Escola

		1ª a 4ª
série e
Anos
Iniciais

		5ª a 8ª
série e
Anos
Finais

		

		

		Funda-
mental2

		Médio2

		Funda-
mental

		Médio

		Creche

		Pré-Escola

		Anos
Iniciais

		Anos
Finais

		Médio

		Ed
Prof.
Nível
Técnico

		EJA
Fund1,2

		EJA
Médio1,2



		TOTAL

		Estadual

		37

		84

		36417

		60849

		137866

		6278

		24658

		10711

		4829

		9562

		0

		1

		927

		400

		411

		11

		375

		71



		

		Federal

		66

		0

		9

		0

		3992

		4390

		35

		507

		0

		0

		0

		0

		1

		0

		6

		30

		0

		0



		

		Municipal

		28016

		81214

		246987

		150454

		1641

		216

		43621

		270

		390

		0

		98

		578

		5160

		1111

		19

		0

		1134

		0



		

		Privada

		2816

		18416

		35896

		27704

		18069

		3108

		1179

		1589

		0

		52

		16

		125

		329

		71

		23

		31

		79

		10



		

		Total

		30935

		99714

		319309

		239007

		161568

		13992

		69493

		13077

		5219

		9614

		114

		704

		6417

		1582

		459

		72

		1588

		81









Tabela 32 - Resultados Finais do Censo Escolar 2012 - PIAUI

		Número de Alunos Matriculados



		Município

		Dependência

		Matrícula Inicial



		

		

		Ed.Infantil

		Ensino Fundamental

		Ensino
Médio

		Educação
Profissional
(Nível
Técnico)

		EJA
(presencial)

		EJA
(semi-presencial)

		Educação Especial(Alunos de Escolas Especiais, Classes Especiais e
Incluidos)



		

		

		Creche

		Pré-Escola

		1ª a 4ª
série e
Anos
Iniciais

		5ª a 8ª
série e
Anos
Finais

		

		

		Funda-
mental2

		Médio2

		Funda-
mental

		Médio

		Creche

		Pré-Escola

		Anos
Iniciais

		Anos
Finais

		Médio

		Ed
Prof.
Nível
Técnico

		EJA
Fund1,2

		EJA
Médio1,2



		TOTAL

		Estadual

		66

		5

		27256

		59919

		131983

		5179

		21743

		15294

		4189

		9935

		0

		0

		790

		494

		509

		5

		322

		55



		

		Federal

		0

		78

		20

		0

		4116

		4165

		150

		261

		0

		0

		0

		1

		0

		0

		9

		21

		0

		0



		

		Municipal

		30642

		79477

		239095

		152054

		1166

		310

		42057

		185

		530

		0

		81

		550

		5236

		1290

		5

		1

		1077

		0



		

		Privada

		3652

		17600

		35957

		27633

		18185

		3239

		1170

		1246

		0

		22

		13

		117

		426

		72

		25

		11

		60

		9



		

		Total

		34360

		97160

		302328

		239606

		155450

		12893

		65120

		16986

		4719

		9957

		94

		668

		6452

		1856

		548

		38

		1459

		64









Tabela 33 - Resultados Finais do Censo Escolar 2013 - PIAUI

		Número de Alunos Matriculados



		Município

		Dependência

		Matrícula Inicial



		

		

		Ed.Infantil

		Ensino Fundamental

		Ensino
Médio

		Educação
Profissional
(Nível
Técnico)

		EJA
(presencial)

		EJA
(semi-presencial)

		Educação Especial(Alunos de Escolas Especiais, Classes Especiais e
Incluidos)



		

		

		Creche

		Pré-Escola

		1ª a 4ª
série e
Anos
Iniciais

		5ª a 8ª
série e
Anos
Finais

		

		

		Funda-
mental2

		Médio2

		Funda-
mental

		Médio

		Creche

		Pré-Escola

		Anos
Iniciais

		Anos
Finais

		Médio

		Ed
Prof.
Nível
Técnico

		EJA
Fund1,2

		EJA
Médio1,2



		TOTAL

		Estadual

		0

		0

		8595

		53063

		124731

		3514

		16224

		17563

		3973

		8807

		0

		0

		291

		499

		465

		10

		249

		85



		

		Federal

		0

		57

		0

		0

		4287

		4392

		0

		225

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		21

		13

		0

		1



		

		Municipal

		31411

		81892

		244603

		153684

		817

		158

		47488

		441

		343

		0

		120

		577

		5995

		1592

		1

		1

		961

		6



		

		Privada

		4662

		17947

		36944

		27636

		17801

		3382

		865

		958

		0

		0

		29

		106

		301

		76

		27

		14

		92

		9



		

		Total

		36073

		99896

		290142

		234383

		147636

		11446

		64577

		19187

		4316

		8807

		149

		683

		6587

		2167

		514

		38

		1302

		101









Se analisarmos os dados coletados no Portal Inep observamos que no Piauí a Educação de Jovens e Adultos vem decrescendo a cada ano, salvo no Ensino Médio na modalidade Presencial onde observamos que o número de matrículas vem mostrando um crescimento satisfatório para esta modalidade.





Tabela 34 - Resultados Finais do Censo Escolar 2011 - PRATA DO PIAUI

		Número de Alunos Matriculados



		Município

		Dependência

		Matrícula Inicial



		

		

		Ed.Infantil

		Ensino Fundamental

		Ensino
Médio

		Educação
Profissional
(Nível
Técnico)

		EJA
(presencial)

		EJA
(semi-presencial)

		Educação Especial(Alunos de Escolas Especiais, Classes Especiais e
Incluidos)



		

		

		Creche

		Pré-Escola

		1ª a 4ª
série e
Anos
Iniciais

		5ª a 8ª
série e
Anos
Finais

		

		

		Funda-
mental2

		Médio2

		Funda-
mental

		Médio

		Creche

		Pré-Escola

		Anos
Iniciais

		Anos
Finais

		Médio

		Ed
Prof.
Nível
Técnico

		EJA
Fund1,2

		EJA
Médio1,2



		PRATA DO PIAUI

		Estadual

		0

		0

		44

		74

		162

		0

		48

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		

		Municipal

		0

		142

		309

		140

		0

		0

		78

		0

		0

		0

		0

		0

		1

		0

		0

		0

		0

		0



		

		Total

		0

		142

		353

		214

		162

		0

		126

		0

		0

		0

		0

		0

		1

		0

		0

		0

		0

		0











Tabela 36 - Resultados Finais do Censo Escolar 2012 - PRATA DO PIAUI

		Número de Alunos Matriculados



		Município

		Dependência

		Matrícula Inicial



		

		

		Ed.Infantil

		Ensino Fundamental

		Ensino
Médio

		Educação
Profissional
(Nível
Técnico)

		EJA
(presencial)

		EJA
(semi-presencial)

		Educação Especial(Alunos de Escolas Especiais, Classes Especiais e
Incluidos)



		

		

		Creche

		Pré-Escola

		1ª a 4ª
série e
Anos
Iniciais

		5ª a 8ª
série e
Anos
Finais

		

		

		Funda-
mental2

		Médio2

		Funda-
mental

		Médio

		Creche

		Pré-Escola

		Anos
Iniciais

		Anos
Finais

		Médio

		Ed
Prof.
Nível
Técnico

		EJA
Fund1,2

		EJA
Médio1,2



		PRATA DO PIAUI

		Estadual

		0

		0

		14

		71

		152

		0

		39

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		

		Municipal

		74

		100

		326

		140

		0

		0

		76

		0

		0

		0

		0

		0

		1

		0

		0

		0

		0

		0



		

		Total

		74

		100

		340

		211

		152

		0

		115

		0

		0

		0

		0

		0

		1

		0

		0

		0

		0

		0











Tabela 37 - Resultados Finais do Censo Escolar 2013 - PRATA DO PIAUI

		Número de Alunos Matriculados



		Município

		Dependência

		Matrícula Inicial



		

		

		Ed.Infantil

		Ensino Fundamental

		Ensino
Médio

		Educação
Profissional
(Nível
Técnico)

		EJA
(presencial)

		EJA
(semi-presencial)

		Educação Especial(Alunos de Escolas Especiais, Classes Especiais e
Incluidos)



		

		

		Creche

		Pré-Escola

		1ª a 4ª
série e
Anos
Iniciais

		5ª a 8ª
série e
Anos
Finais

		

		

		Funda-
mental2

		Médio2

		Funda-
mental

		Médio

		Creche

		Pré-Escola

		Anos
Iniciais

		Anos
Finais

		Médio

		Ed
Prof.
Nível
Técnico

		EJA
Fund1,2

		EJA
Médio1,2



		PRATA DO PIAUI

		Estadual

		0

		0

		0

		58

		147

		0

		43

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0



		

		Municipal

		62

		105

		320

		143

		0

		0

		73

		0

		0

		0

		0

		0

		1

		0

		0

		0

		0

		0



		

		Total

		62

		105

		320

		201

		147

		0

		116

		0

		0

		0

		0

		0

		1

		0

		0

		0

		0

		0









Quando analisamos os dados do Inep na Educação de jovens e Adultos no município de Prata do Piauí observamos que a matrícula para EJA na modalidade Presencial caiu no ano de 2012 e teve um crescimento quase insignificante em 2013, já na modalidade Semi Presencial observa-se que o município não apresenta matrículas para esta modalidade.



2.10.3 CONCLUSÃO



Após a análise dos dados coletados conclui-se que nas esferas nacional, estadual e municipal as matrículas para esta modalidade de ensino vem regredindo gradativamente ano após ano nos distanciando ainda mais do que reza a Meta 10 do PNE que Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de Educação de Jovens e Adultos na forma integrada à Educação Profissional, nos ensinos Fundamental e Médio e muitos são os problemas que o município de Prata do Piauí enfrenta em relação à meta 10, pois observa-se que a EJA está perdendo a sua identidade, ou seja, está deixando de atender o seu público alvo para atender alunos do ensino regular que se encontram em distorção idade/série. Outro fator que contribui e muito para estes problemas é o alto índice de abandono, ocasionado por muitos fatores, como a migração, falta de fonte de renda e empregos, falta de proposta curricular específica para a EJA que tenha a perspectiva de integrar a educação profissional à educação básica. 



2.11 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL



META 11 - TRIPLICAR AS MATRÍCULAS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, ASSEGURANDO A QUALIDADE DA OFERTA E PELO MENOS 50% DA EXPANSÃO NO SEGMENTO PÚBLICO.





2.11.1 INTRODUÇÃO 



A educação profissional no Brasil possui uma história muito produtiva. Desde a formação colonial do país a produção técnica era a base da construção da economia através da formação dos negros escravizados e índios. Com uma economia baseada na exploração dos recursos naturais e minerais os primeiros “trabalhadores” eram formados de modo a perceber o modo de produção europeu. Como a produção era exclusivamente primitiva as técnicas aplicadas eram rudimentares, mas já assinalava para uma intenção técnica cientifica no futuro (FONSECA 1961).



Com o passar do tempo as técnicas de produção exigiram mais potencial técnico dos trabalhadores. Isso se deu com o advento da mineração em Minas Gerais com as Casas de Fundição. Esse tipo de formação mais especializada foi dedicado aos filhos de homens brancos e a organização do ensino foi mais formal e com objetivos e metodologias mais explícitas. Nesse período foram também criados os Centros de Aprendizagem de Ofícios nos Arsenais da Marinha no Brasil, os quais traziam operários especializados de Portugal e recrutavam pessoas, até durante a noite, pelas ruas ou recorriam aos chefes de polícia para que enviassem presos que tivessem alguma condição de produzir.



Todas essas transformações aconteceram no período de 1530 até 1700. Esse percurso de desenvolvimento tecnológico foi interrompido em 1785 quando o governo português proibiu a existência de fábricas temendo a independência econômica da colônia em relação a metrópole e optando por uma exploração agroexportadora de manutenção dos interesses da metrópole.  



Retornando em 1800 a história da educação tecnológica no Brasil é registrada com a adoção do modelo de aprendizagem dos ofícios manufatureiros que se destinava ao “amparo” da camada menos privilegiada da sociedade brasileira. As crianças e os jovens eram encaminhadas para casas onde, além da instrução primária, aprendiam ofícios de tipografia, encadernação, alfaiataria, tornearia, carpintaria, sapataria, entre outros.



Em 1808 com a chagada da família real no Brasil foi instalado o primeiro estabelecimento oficial dedicado a formação tecnológica, o colégio das fábricas. Esse órgão era responsável pela educação dos artistas e aprendizes vindos de Portugal (GARCIA 2000).



Em 1889 o número de fabricas no Brasil já era de 636 estabelecimentos e a atividade agro exportadora pré-capitalista se consolidava no período imperial e no contexto de abolição da escravatura. Esse cenário propiciou nos estados a formulação de políticas públicas de inserção do ensino técnico na qualificação de mão de obra para trabalhar nas indústrias que nasciam no país que ganhara rumos de industrialização. O decreto de nº 787/1906, assinado por Nilo Pesanha, presidente do Estado do Rio de Janeiro (como eram chamados os governadores na época) formalizou a instituição de quatros escolas profissionais naquela unidade federativa: Campos, Petrópolis, Niterói, e Paraíba do Sul, sendo as três primeiras, para o ensino de ofícios e a última à aprendizagem agrícola. 



O ano de 1906 foi marcado pela consolidação do ensino técnico-industrial no Brasil marcado pela realização do Congresso de Instrução, dotação orçamentária para os estados criarem escolas técnicas e profissionais elementares, discurso do presidente da república Afonso Pena no dia 15 de novembro sinalizando para um projeto de criação de institutos técnicos. “ A criação e multiplicação de institutos de ensino técnico e profissional muito podem contribuir também para o progresso das indústrias, proporcionando lhes mestres e operários instruídos e hábeis”.



Em 1909 tem início com o decreto nº 7.566 a rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, criando, inicialmente em diferentes unidades federativas, sob a jurisdição do Ministério dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio, dezenove “Escolas de Aprendizes Artífices”, destinadas ao ensino profissional, primário e gratuito. 



Em termos políticos essa foi a iniciativa pioneira de educação profissional e tecnológica. Os Cefets, como eram denominados essa rede tecnológica, prestaram um grande serviço ao povo brasileiro. Em 1927 o projeto Fidelis sancionado pelo Congresso Nacional previa o oferecimento obrigatório do ensino profissional no país, abrindo portas para Estados abrirem centros profissionalizantes ou fortalecerem os Cefetes existentes. Com a criação do Ministério da Educação em 1930 foi estruturada a Inspetoria do Ensino Profissional Técnico, que passava a supervisionar as Escolas de Aprendizes Artífices, antes ligadas ao Ministério da Agricultura. Essa Inspetoria foi transformada, em 1934, em Superintendência do Ensino Profissional. Foi um período de grande expansão do ensino industrial, impulsionada por uma política de criação de novas escolas industriais e introdução de novas especializações nas escolas existentes. Nesse contexto foi promulgada a primeira constituição a tratar sobre ensino técnico, a Constituição de 1937 que transformou as Escolas de Aprendizes e Artífices em Liceus Profissionais.



A reforma Capanema em 1941 fez várias mudanças no Ensino no País entre elas:



*O ensino profissional passou a ser considerado de nível médio; 

* Ingresso nas escolas industriais passou a depender de exames de admissão;

*Os cursos foram divididos em dois níveis, correspondentes aos dois ciclos do novo ensino médio: o primeiro compreendia os cursos básico industrial, artesanal, de aprendizagem e de mestria. O segundo ciclo correspondia ao curso técnico industrial, com três anos de duração e mais um de estágio supervisionado na indústria, e compreendendo várias especialidades.



	De 1956 a 1961 com o governo de Juscelino Kubitschek o Brasil passou por grandes transformações, dentre elas o estreitamento da relação estado e economia. Com a advento do impulso desenvolvimentista a indústria automobilística ganhou espaço e com ela a necessidade de mão obra qualificada. O objetivo do Plano de Metas do governo federal prevê 3,4% dos investimentos em educação com prioridade para formação de profissionais relacionados ao desenvolvimento do país. 



	Em 1959 as escolas industriais foram transformadas em escolas Técnicas Federais, denominadas de autarquias, pois nessa fase da educação tecnológicas os centros passaram a ter mais autonomia na gestão pedagógica e financeira dos processos. Com isso, intensificam a formação de técnicos, mão de obra indispensável diante da aceleração do processo de industrialização.



	A partir de 1971 o ensino técnico profissional continua passando por mudanças, de acordo com os interesses econômicos e políticos do país. A LDB nº 5.691/71 tornou de maneira compulsório técnico cientifico todo o currículo do 2º grau com o paradigma formar técnicos em regime de urgência. Em 1994 a Lei nº 8.948 cria o Sistema Nacional de Educação tecnológica, transformando, gradativamente, as Escolas Técnicas Federais e as Escolas Agrotécnicas Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica – CEFETs, mediante decreto específico para cada instituição e em função de critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação.



	A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996) foi a 2ª Lei que dispôs sobre educacional profissional. Nessa legislação há um capitulo separado da educação básica. Considerada uma modalidade esse tipo de educação é disposto como mecanismo de formação profissional tanto para estudantes como para trabalhadores. 



	O Decreto 2.208/1997 regulamenta a educação profissional e cria o Programa de Expansão da Educação Profissional - PROEP. 



Em meio a essas complexas e polêmicas transformações da educação profissional de nosso país, retoma-se em 1999 o processo de transformação das Escolas Técnicas Federais em Centros Federais de Educação Tecnológica, iniciado em 1978. De 1909 a 2002 foram construídas 140 unidades, melhor configurando a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica brasileira. O Decreto 5.154/2004 permite a integração do ensino técnico de nível médio ao ensino médio. Em 2005, com a publicação da Lei 11.195, ocorre o lançamento da primeira fase do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, com a construção de 64 novas unidades de ensino. Também nesse ano Transformação do CEFET - Paraná em Universidade Tecnológica Federal do Paraná e primeira universidade especializada nessa modalidade de ensino no Brasil. O Decreto 5.773/2006 dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino.



Veja no mapa abaixo a expansão da Rede Federal de Ensino no Brasil de 1909 até 2010.

  





	No Piauí a Educação técnica profissional é ofertada por instituições públicas e privadas. Em relação a evolução da rede pública de educação técnica profissional no estado existe as mesmas transformações que ocorreram no Brasil. As escolas técnicas também se transformaram em redes de ensino ou centro federais de ensino com autonomia didática e pedagógica. O crescimento da rede privada não é muito significativo no estado e a organização da modalidade no estado fica sob responsabilidade central do IFPI (Instituto Federal de Educação do Piauí) O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), através da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), é uma instituição de ensino criada, em dezembro de 2008 (Lei 11.892) a partir da transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica do Piauí (CEFET-PI), ex-Escola Técnica Federal do Piauí (ETFPI). 



	O Instituto Federal do Piauí é uma instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi, especializado na oferta de educação profissional e tecnológica, nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos, com as suas práticas pedagógicas. No Piauí os campis são localizados nas cidades de Parnaíba, São Raimundo Nonato, Corrente.



	A educação profissional técnica de nível médio, nos termos dispostos no § 2o do art. 36, art. 40 e parágrafo único do art. 41 da Lei no 9.394, de 1996, regulamentada pelo Decreto 5.154/2004, será desenvolvida de forma articulada com o ensino médio, observados: I - os objetivos contidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação para o Ensino Médio, e os referenciais contidos no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, para a Educação Profissional; II - as normas complementares dos sistemas de Ensino. 



A articulação entre a educação profissional técnica de nível médio e o ensino médio dar-e-á de forma: 



I - integrada - oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, com oferta de matrícula única para cada aluno; 

II – concomitante - oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso, podendo ocorrer: a) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis; b) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de intercomplementaridade, visando ao planejamento e ao desenvolvimento de projetos pedagógicos unificados; 

III – subsequente - oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino médio.  Ensino; 



	Além do IFPI outras propostas de desenvolvimento do ensino técnico têm se desenvolvido do estado do Piauí. Dentre as propostas mais expressivas encontram-se as ETEC BRASIL e o PRONATEC, programas de caráter federal que incentivam a qualificação profissional do jovem em várias potencialidades do estado com comercio, logística, informática, educação dentre outros através da modalidade educação a distância e presencial. Esses cursos são ofertados por várias unidades executoras como IFPI, UFPI, SEDUC alguns centros privados como SENAC, SENAI, SESI. Essas propostas democratizaram o acesso ao ensino profissionalizante diminuindo a distância entre o estudante e a formação. 



	O programa de educação técnica à distância Escola Técnica Aberta do Brasil, doravante “e-Tec Brasil”, é um programa do Ministério da Educação do Governo Federal em parceria com universidades e institutos federais brasileiros que promove, em todo o país, cursos técnicos na modalidade semi-presencial. Faz parte de uma das ações nacionais do Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação – PDE e tem por objetivo a expansão e interiorização da oferta de educação profissional de nível médio na modalidade de educação a distância. O referido programa articula as Instituições públicas federais, estaduais e municipais de ensino que oferecem ensino técnico em nível médio na modalidade presencial a ofertar seus cursos na modalidade a distância em parceria com governos estaduais e/ou municipais que desejam montar os pólos regionais em escolas de ensino fundamental e médio locais para sediar os cursos de educação técnica e profissional. 



Nesse formato de parceria, as instituições de ensino provêm as partes organizacional, metodológica e humana necessárias ao funcionamento dos cursos, como: tutores presenciais, tutores on-line, coordenadores de curso, coordenadores de pólo, etc. e os governo estadual ou municipal disponibiliza a parte física necessária à implantação dos cursos, como: escola pólo, salas de aula, laboratórios, computadores, acesso a internet em banda larga, biblioteca, etc. Em nosso estado, os cursos promovidos pelo programa e-Tec Brasil são validados por duas instituições federais de ensino, o Instituto Federal de Educação do Piauí – IFPI e a Universidade Federal do Piauí – UFPI, através do Colégio Agrícola de Floriano – CAF. Ao todo, o programa e-Tec Brasil promovido pelo CAF/UFPI oferta três cursos técnicos à distância: Técnico em Agropecuária; Técnico em Enfermagem e Técnico em Informática. Cursos percebidos em quatro municípios pólo no estado, nas cidades de Alegrete do Piauí, Batalha, Monsenhor Gil e Valença, contemplando atualmente um total aproximado de 500 alunos. 



O programa e-Tec Brasil têm como objetivo expandir e democratizar a oferta de cursos técnicos de nível médio à distância, na perspectiva de contribuir para a inserção de jovens e adultos de pequenas cidades ou da periferia de grandes centros no mercado de trabalho e de atender aos arranjos produtivos locais, visando contribuir, dentre outras coisas, com a igualdade de oportunidades profissionais e acadêmicas aos jovens e adultos de pequenas cidades e/ou da periferia de grandes centros e, conseguintemente, para a diminuição do fluxo migratório para grandes centros urbanos. 



Outra proposta inovadora de formação tecnológica é o PRONATEC, uma espécie de ETEC, mas com ensino presencial e com curso de qualificação imediata e curta.



O Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) compreende a mais ambiciosa reforma já realizada na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) brasileira. Com a meta de oferecer, no Piauí, 7000 mil vagas de cursos de Formação Inicial Continuada - FIC para o ano de 2011 e mais ofertas de cursos Técnicos para 2012, o Programa tem por objetivos expandir, interiorizar e democratizar a oferta presencial e a distância de Cursos Técnicos e de Formação Inicial e Continuada (FIC), além de fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da EPT, contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino médio da rede pública estadual, por meio da articulação com a educação profissional.



Um dos principais destaques do Pronatec é a criação do Bolsa-Formação, pela qual a União financia a oferta de cursos presenciais de EPT a pessoas de diversos perfis, sendo dois os tipos de Bolsa-Formação. A Bolsa-Formação Estudante oferecerá Cursos Técnicos com duração a partir de 800 horas - para estudantes matriculados na rede pública estadual e a Bolsa-Formação Trabalhador que oferecerá Cursos FIC com duração de 160 horas ou mais a estudantes trabalhadores.



Além disso, a criação do FIES Técnico, a consolidação da Rede e-Tec Brasil, o fomento às redes estaduais de EPT por intermédio do Brasil Profissionalizado e a expansão da Rede Federal de Educação Profissional Tecnológica (EPT) são outros pontos de destaque do Programa.



Em parceria com os ofertantes, Senai, Senac, Senar e Seduc, o Pronatec oferece Cursos Técnicos com um mínimo de 800h e Formação Inicial e Continuada (FIC) - mínimo de 160h - através da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e do Sistema.



No município de Prata do Piauí não foi aderido ao Pronatec por meio do Acessuas trabalho e alguns estudantes tiveram acesso as Etec Brasil pelo Instituto Federal de Ensino nos municípios vizinhos.



2.11.2 ANÁLISES DOS DADOS



As fontes revelam de que maneira a educação profissional técnica se comportou ao longo dos três últimos anos. Como os dados de 2014 ainda não foram concluídos o ano de 2013 é considerado dado atual. Considerou-se para efeitos para de comparação os números oficiais de abrangência nacional, estadual e municipal.



Tabela 38 – Quantidade de matriculas na educação profissional 

		

		2011

		2012

		2013



		Brasil

		1.250.900

		1.362.200

		1.441.051



		Piauí

		27.019

		28.343

		27.744



		Prata do Piauí 

		00

		00

		00





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



Tabela 39 - Porcentagem de matriculas na educação profissional de nível médio em relação ao total de matriculas do Ensino médio.

		

		2011

		2012

		2013



		Brasil

		3,1%(257.713)

		3,6%(298.545)

		4,1%(338.390)



		Piauí

		8%(12.984)

		9,9%(15.423)

		11%(16.291)



		Prata do Piauí 

		00%

		00%

		00%





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





Tabela 40 - Forma de articulação com o Ensino Médio (Piauí)

		Ano

		Integrada

		Concomitante

		Subsequente



		2011

		12.984

		1.487

		12.548



		2012

		15.423

		1.388

		11.532



		2013

		16.291

		4.001

		7.452





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



Tabela 41 -   Redes (Piauí)

		Ano

		Pública

		Privada



		2011

		23.527

		3.492



		2012

		24.786

		3.557



		2013

		24.030

		3.714





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



Tabela 42 -  Localidade (Piauí)

		Ano

		Urbana

		Rural



		2011

		25.562

		1.457



		2012

		26.882

		1.461



		2013

		26.148

		1.596





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



Tabela 43 - Novas matrículas de Educação Profissional Técnica na Rede Pública (Piauí)

		Ano

		Total



		2013

		-756



		

		





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



Tabela 44 - Localidade (Piauí)

		Ano

		Rural

		Urbana



		2013

		-148

		-608





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

Tabela 45 - Porcentagem das matrículas novas na Educação Profissional Técnica referentes à Rede Pública (Piauí)

		Ano

		Total



		2013

		126,2





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





Tabela 46 - Número de alunos de Prata do Piauí que frequentam as ETEC (IFPI)

		Técnico em administração 

		Informática 

		Meio ambiente 

		Segurança do trabalho 



		08

		08

		06

		07





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





	O estado do Piauí assim como o Brasil teve uma crescente valorização do Ensino tecnológico na rede pública e privada. A integração escola e trabalho vem acontecendo por meio de muitas medidas sob a coordenação nas Secretaria Estaduais através do Ensino Médio e Centros Federais de Ensino. Isso é visivelmente percebido nas taxas de matriculas nas unidades, tendo a rede pública como aquela que oferece o maior número de vagas. O ano de 2013 mostra uma curva ascendente o que significa uma queda no número de matriculas (tabela 38). A porcentagem de alunos que cursam ensino técnico profissional em relação ao ensino médio ainda é muito pequeno, pouco menos de 10% no Brasil e pouco mais de 12% no Piauí (tabela 39). O Piauí em relação ao Brasil apresenta uma porcentagem superior, apresentado curvas ascendentes durante os três anos analisados. A porcentagem da rede pública supera de maneira muito significativa a rede privada. A zona urbana lidera em relação a zona rural no número de matriculados em todos os níveis da educação tecnológica.



	 O município de Prata do Piauí não apresenta números oficiais em relação a oferta de educação profissional. Isso acontece porque o município não disponibiliza de rede ou centros de educação nessa modalidade. A dependência administrativa estadual e federal é responsável pela oferta e nesse caso não existe ações concretas nessa área. Mesmo assim alguns egressos do Ensino Médio conseguem ingressar em programas de acesso em outros municípios.



Como por exemplo as ETECs Brasil pelo IFPI. No município 29 alunos fazem cursos técnicos em diferentes ocupações como mostra a tabela 46. Esses cursos fazem parte de iniciativas do Instituto Federal de Educação. 



O e-Tec Brasil é um programa de formação profissional técnica a distância, que se constitui em uma das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação. O objetivo do Programa e-Tec Brasil é a democratização do acesso ao ensino técnico público, através da modalidade de Educação a Distância, levando cursos técnicos aos municípios mais distantes das instituições de ensino técnico, incentivando os jovens a concluírem o ensino médio. A realização do projeto constitui-se em um acordo de cooperação entre MEC, IFPIs e Prefeituras Municipais. 



Sem muitas opções para ingresso no ensino profissional, muitos estudantes após concluírem o ensino médio ficam fora da escola, pois as condições para manter um custo de vida em outros municípios não permitem esse desenvolvimento do sujeito e o município não possui uma rede que possa fortalecer esses mecanismos com os recursos e a gestão disponível.





2.11.3 CONCLUSÃO



Não se tem dúvida que a educação profissional é o caminho mais prático para a articulação escola e mundo do trabalho. O desenvolvimento técnico cientifico do País está atrelado a qualificação de mão de obra eficiente. As políticas de desenvolvimento e fortalecimento do Ensino Médio não estão suscitando nos jovens o desejo de prosseguir nos estudos e os recursos e condições para acesso e permanência ainda dependem muitos esforços por parte dos sujeitos que tem esse interesse. 



Os dados estatísticos mostram que em relação a outros níveis de educação e pela importância que tem o caráter profissional da educação, os números de matriculados ainda é muito pequeno no Brasil, no Piauí e principalmente em Prata do Piauí. O município necessita criar formas de articulação com o estado ou rede federal para no mínimo iniciar uma história em que o jovem trabalhador tenha acesso a educação profissional e possa desenvolver suas potencialidades e por conseguinte contribuir para o desenvolvimento do município. 



Sabemos que a educação profissional necessita de muitos investimentos, mas é uma saída para desenvolvimento rápido de um estado.





2.12 EDUCAÇÃO SUPERIOR



META 12- ELEVAR A TAXA BRUTA DE MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR PARA 50% E A TAXA LÍQUIDA PARA 33% DA POPULAÇÃO DE 18 A 24 ANOS, ASSEGURADAS A QUALIDADE DA OFERTA E A EXPANSÃO PARA, PELO MENOS, 40% DAS NOVAS MATRÍCULAS NO SEGMENTO PÚBLICO. 



META 13- ELEVAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR PELA AMPLIAÇÃO DA PROPORÇÃO DE MESTRES E DOUTORES DO CORPO DOCENTE EM EFETIVO EXERCÍCIO NO CONJUNTO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR PARA 75%, SENDO, DO TOTAL, NO MÍNIMO, 35% DE DOUTORES. 



META 14 - ELEVAR GRADUALMENTE O NÚMERO DE MATRÍCULAS NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU, DE MODO A ATINGIR A TITULAÇÃO ANUAL DE 60 MIL MESTRES E 25 MIL 

DOUTORES.



2.12.1 INTRODUÇÃO



	A Educação Superior no Brasil nos últimos 10 anos tem passado por transformações significativas no que diz respeito a democratização de acesso e permanência. Essas transformações romperam com a característica elitista histórica dessa etapa de ensino e no Piauí não foi diferente, pois a partir do ano 2000 houve vários incentivos para o ingresso ao ensino superior. 



Os programas de incentivo a Educação Superior como PROUNI, REUNI, FIES foram os principais instrumentos de expansão universitária, valorizando tanto a iniciativa pública como privada das unidades de federação no Brasil. A dependência administrativa federal e estadual são as responsáveis pela política de acesso ao ensino superior, porem os municípios contribuem com parcerias.



O Programa Universidade para Todos - Prouni tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de ensino superior privadas. Criado pelo Governo Federal em 2004 e institucionalizado pela Lei nº 11.096, em 13 de janeiro de 2005 oferece, em contrapartida, isenção de tributos àquelas instituições que aderem ao Programa.



Dirigido aos estudantes egressos do ensino médio da rede pública ou da rede particular na condição de bolsistas integrais, com renda familiar per capita máxima de três salários mínimos, o Prouni conta com um sistema de seleção informatizado e impessoal, que confere transparência e segurança ao processo. Os candidatos são selecionados pelas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem conjugando-se, desse modo, inclusão à qualidade e mérito dos estudantes com melhores desempenhos acadêmicos.



A expansão da educação superior conta com o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), que tem como principal objetivo ampliar o acesso e a permanência na educação superior.Com o Reuni, o governo federal adotou uma série de medidas para retomar o crescimento do ensino superior público, criando condições para que as universidades federais promovam a expansão física, acadêmica e pedagógica da rede federal de educação superior. Os efeitos da iniciativa podem ser percebidos pelos expressivos números da expansão, iniciada em 2003 e com previsão de conclusão até 2012. As ações do programa contemplam o aumento de vagas nos cursos de graduação, a ampliação da oferta de cursos noturnos, a promoção de inovações pedagógicas e o combate à evasão, entre outras metas que têm o propósito de diminuir as desigualdades sociais no país.



O Fundo de Financiamento Estudantil é um programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em instituições não gratuitas. Podem recorrer ao financiamento os estudantes matriculados em cursos superiores que tenham avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação.



Em 2010 o FIES passou a funcionar em um novo formato. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) passou a ser o Agente Operador do Programa e os juros caíram para 3,4% ao ano. Além disso, passou a ser permitido ao estudante solicitar o financiamento em qualquer período do ano.



Percebe-se que há um novo paradigma de valorização da educação superior no Brasil e isso tem contribuído para a expansão do nível de educação em todo o território nacional. Essa tendência trouxe novas etapas de desenvolvimento da pesquisa no país em relação a graduação os maiores desafios encontram-se agora nos níveis de pós graduação latu e stricto senso. 



2.12.2 ANÁLISE DOS DADOS 



Tabela 47: Matrículas no Ensino Superior por Dependência administrativa 



		ANO

		



Unidade da federação/categoria administrativa

		Matrículas em cursos de graduação presenciais e a distância por raça/cor em 2011.



		



2011

		

		



		

		

		Total 

		Branca 

		Preta 

		Parda 

		Amarela 

		Indígena 

		Sem informação 

		Não declarado 



		

		Total geral

		91.898

		13.881

		3.518 

		19.453

		956

		103

		24.950

		29.087



		

		Federal

		29.884

		5.273

		2.370 

		9.725

		644

		55

		2.454

		9.362



		

		Estadual

		13.696

		13

		06

		28

		-

		-

		13.615

		34



		

		Municipal

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-





		

		Privada

		48.318

		8.545

		1.142

		9.699

		312

		48

		8.881

		19.691





		Fonte:MEC/INEP/SEED.







Tabela 48: Número de Instituições de Educação Superior por localização acadêmica e localização (capital/interior – PIAUÍ) 

		ANO

		Unidade da federação/categoria administrativa 

		INSTITUIÇÕES



		







2012

		

		



		

		

		Universidades

		Centros Universitários

		Faculdades

		IF e Cefet



		

		

		Total 

		Capital 

		Interior

		Total 

		Capital 

		Interior 

		Total 

		Capital 

		Interior 

		Total 

		Capital 

		Interior 



		

		Federal 

		01

		01

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		01

		01

		-



		

		Estadual 

		01

		01

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		

		Municipal

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		

		Privada

		-

		-

		-

		01

		01

		-

		36

		24

		12

		-

		-

		-



		

		Polos (Prata do Piauí)



		01

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-

		-





Fonte: MEC/ INEPO/ SEED/SEMEDU	







Tabela 49: Total de matriculas (matriculados, matricula trancada, matricula desvinculada do curso, transferência para outro curso, falecido)

		ANO

		Unidade da federação/categoria administrativa











		Total de matriculas em cursos presenciais e a distancia

		Procedência do aluno



		



2013

		

		

		



		

		

		Total

		Matriculados

		Matricula

Trancada

		Desvinculado do curso

		Transf

Interna para outro curso

		Falecido

		Escola pública

		Escola privada

		Não informado



		

		Federal 

		40.347

		30.861

		1.886

		7.588

		09

		03

		5.580

		7.487

		27.280



		

		Estadual 

		16.065

		16.199

		32

		330 

		45

		-

		12.541

		3.896

		169



		

		Municipal

		115

		81

		01

		26

		07

		-

		32

		24

		59



		

		Privada

		70.835

		57.528

		3.471

		9.898

		24

		14

		34.119

		25.541

		11.175





Fonte: MEC/INEP/SEED



Tabela 50 - Matriculas de alunos no Ensino Superior (graduação em prata de 2011 a 2013)

		ANO

		Unidade da federação/categoria administrativa











		INSTITUIÇÕES



		

2011 - 2013

		

		



		

		

		Universidades

		Centros universitários

		Faculdades

		Institutos Federais



		

		Federal 

		-

		-

		-

		-



		

		Estadual 

		07

		-

		-

		-



		

		Municipal

		-

		-

		-

		-



		

		Privada

		-

		-

		37

		-





Fonte: Secretaria Municipal de Educação – SEMEDU.







Os dados disponíveis referem-se a educação superior ofertada pela categoria administrativa estadual e federal, pois o município não oferta esse nível da educação escolar. A tabela 47 revela que as instituições federais e as privadas lideram a oferta de vagas, enquanto que a instituições estaduais ofertam quase 50% a menos. Apesar dos dados se referirem ao ano de 2011, percebe-se que o total geral assinala para o crescimento do Ensino no estado. Os dados nesse quadro revelam ainda uma desigualdade de acesso aos cursos ofertados porquê da instituição federal a privada a classe negra em relação a branca apresenta um número relativamente pequeno de matricula.



A tabela 48 revela que o Piauí ainda possui poucas instituições e expansão do ensino superior ainda muito restrita a capital. As instituições privadas são as que mais contribuem na oferta de vagas. No município de Prata apenas uma instituição privada oferta vagas de ensino superior com implantação de extensão universitária.  



A tabela 49 confirma os dados do quadro 48 sobre a expansão do Ensino Superior no Estado. Em relação ao ano de 2011 o ano de 2012 mostra uma curva ascendente em relação as matriculas, tendo como maior ofertante as instituições privadas. O que chama atenção nesses dados é a procedência do aluno que ingressa no Ensino superior, pois são de escola pública. O dado também revela que nem todo aluno de escola pública acessa as instituições públicas de ensino superior, ficando com vagas da privada. 

A tabela 50 revela o número de alunos que ingressaram no Ensino superior em Prata do Piauí de 2011 a 2014. Todos os cursos são da área de licenciaturas e praticamente todos são de Instituições privadas. A instituição publica que se destaca é a Universidade Estadual do Piauí, através da UAB (Universidade aberta do Brasil)



As tabelas complementares assinalam para o crescimento da Educação Superior, confirmando a excelência dos programas PROUNI, SISU E FIES. Os grandes desafios do município em relação ao acesso a vaga é a ausência de estabelecimentos em regiões próximas e a dificuldade de acesso aos locais existentes. Mesmo com o incentivo das políticas públicas a permanência é afetada por condições financeiras e materiais. Para muitos munícipes a educação superior ainda é uma utopia.  



2.12.3 CONCLUSÃO 



	O Ensino Superior é sem dúvida uma forma de articulação da teoria vivenciada na escola com a vida. Ela é resultado de muitos esforços tanto pelo sujeito que adquire a vaga como pelos entes federados que financiam. Um país que investe em sua educação recebe em troca o progresso. Apesar do crescimento em números é preciso salientar que em muitos locais a educação superior não passa de uma meta longínqua e que muitas ofertas não preza pela qualidade e pela necessária articulação ensino, pesquisa e extensão. 



2.13 FORMAÇÃO DE PROFESSORES



META 15 - GARANTIR, EM REGIME DE COLABORAÇÃO ENTRE A UNIÃO, OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E OS MUNICÍPIOS, NO PRAZO DE 1 ANO DE VIGÊNCIA DESTE PNE, POLÍTICA NACIONAL DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE QUE TRATAM OS INCISOS I, II E III DO CAPUT DO ART. 61 DA LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, ASSEGURADO QUE TODOS OS PROFESSORES E AS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA POSSUAM FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE NÍVEL SUPERIOR, OBTIDA EM CURSO DE LICENCIATURA NA ÁREA DE CONHECIMENTO EM QUE ATUAM. 



2.13.1 INTRODUÇÃO



A formação acadêmica do professor é condição essencial para que assumam, efetivamente, as atividades docentes e curriculares em todas as etapas e modalidades, seja no ambiente escolar, seja nos sistemas de ensino. A formação, portanto, é um requisito indispensável ao exercício profissional docente e em atividades correlatas. A conjugação desse requisito com outros fatores que incidem na profissão contribuíram, ao longo do tempo, para que a formação acadêmica passasse a ser vista como um direito do professor. 



Contudo, a despeito desse reconhecimento e dos requerimentos exigidos para o exercício profissional, o acesso à formação universitária de todos os professores da educação básica, no Brasil, não se concretizou, constituindo-se ainda uma meta a ser alcançada no contexto das lutas históricas dos setores organizados do campo educacional em prol de uma educação de qualidade para todos. 



Estudo do INEP mostra que a proporção de professores com formação de nível superior concluída ou em andamento atuando nos anos iniciais do ensino fundamental regular, em 2013, era de 77,2%; e, nos anos finais do ensino fundamental regular, de 88,7%. Não é raro encontrar professores atuando em sala de aula sem a formação específica, como nas áreas de Matemática, Física, Química e Biologia, entre outras. Esse quadro mostra que as políticas de formação docente no ensino superior, em especial nas licenciaturas, precisam ser incrementadas de modo a universalizar esse acesso. Para que isso ocorra, será necessário estabelecer estratégias que garantam a formação específica, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam, alterando o quadro observado entre os anos de 2007 a 2009, que não mostra mudança significativa nessa formação. Nesse sentido, o PNE propõe que, no prazo de um ano de sua vigência, seja instituída a política nacional de formação dos profissionais da educação. 



Atingir essa meta requer a efetivação de um esforço colaborativo entre os entes federativos (União, estados, DF e municípios) e a definição das responsabilidades de cada um. Sem o estabelecimento de um padrão de colaboração, dificilmente as estratégias traçadas no PNE para essa meta poderão ser viabilizadas. 



Atuando de forma conjunta, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão traçar um plano estratégico, com um diagnóstico das necessidades de formação dos profissionais do magistério e da capacidade do poder público de atender à demanda por formação superior. Tal tarefa torna-se ainda mais importante ao se levar em conta que, no prazo de um ano de vigência do PNE, 49 deverá ser institucionalizada a política nacional de formação dos profissionais da educação, de forma a ampliar as possibilidades de qualificação em serviço. 



Aos docentes com formação de nível médio na modalidade normal, não licenciados ou licenciados em área diversa da atuação docente, em efetivo exercício, deverá ser garantida a formação específica em sua área de atuação, mediante a implementação de cursos e programas, assim como caberá aos entes federativos implantar programas específicos para formação de professores para as populações do campo, comunidades quilombolas e povos indígenas. Com a consolidação da política, efetivam-se a gestão e o acompanhamento do Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica. 





O PNE aponta também para a consolidação do financiamento estudantil a estudantes matriculados em cursos de licenciatura com avaliação positiva pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), na forma da Lei nº 10.861/2004, permitindo inclusive a amortização do saldo devedor pela docência efetiva na rede pública de educação básica. Prevê ainda a ampliação de programa permanente de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de licenciatura, a fim de incentivar a formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica pública. O governo deverá induzir, por meio das funções de avaliação, supervisão e regulação da educação superior, a plena implementação das respectivas diretrizes curriculares. 



As estratégias delineadas no novo PNE só serão efetivas se o pacto federativo se consolidar com a delimitação, no regime de colaboração, da assunção das responsabilidades específicas dos entes federativos.



Em Prata do Piauí, a Lei nº 240/2010 que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos, Vencimento e Remuneração dos Profissionais da Educação em seu artigo 22 trata da progressão funcional em função da qualificação do profissional da educação. Garantindo assim, sua remuneração de acordo com o grau de habilitação ou titulação incentivando por sua vez a qualificação dos seus profissionais.



2.13.2 ANALISE DOS DADOS



Tabela 51 – Professores da Rede Pública de Prata do Piauí

		Ano

		Com superior

		Com licenciatura

		Sem licenciatura



		2012

		78,6%

		33

		78,6%

		33

		0%

		0



		2013

		88,9%

		32

		88,9%

		32

		0%

		0





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



De acordo com a tabela 51, verificamos que no município de Prata do Piauí, não possuímos no quadro da Educação Básica professores sem licenciatura. O que já nos traz um grande avanço, pois temos uma qualidade maior no ensino da cidade.





Tabela 52 -  Professores da Educação Infantil

		Ano

		Ensino Fundamental

		Ensino Médio - Normal/Magistério

		Ensino Médio

		Ensino Superior



		2012

		0%

		0

		33,3%

		3

		0%

		0

		66,7%

		6



		2013

		0%

		0

		22,2%

		2

		0%

		0

		77,8%

		7





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



Verificando a tabela 52, observamos que em 2013 tínhamos no quadro docente 2 (dois) professores com o Magistério, atualmente segundo dados da Secretaria de Educação um desses obteve aposentadoria e o outro alcançou o curso superior em Pedagogia, totalizando em 2014 100% do quadro de efetivos no Ensino Infantil com Ensino Superior, onde em 2013 eram apenas 77,8%. 

Gráfico 6 - Porcentagem de professores do Ensino Infantil que tem licenciatura na área em que atuam - 2014



Fonte: SEMDU/Prata do Piauí

Percebe-se no gráfico 6 que 62,50%  dos docentes no ano  de 2014 ainda não estavam atuando na área de sua formação como também não tinham se capacitado para a área que atuavam. Segundo dados obtidos na Secretaria de Educação – SEMEDU dos 8 (oito) professores que atuavam na educação infantil, 5 (cinco) deles fizeram concurso específico para a modalidade, mas apenas 2 (dois) possuíam curso especifico para a área, desde suas admissões nenhum destes se especializou na área que atuam. Os outros 3 (três) lotados trabalham na área.



Tabela 53 - Professores do Ensino Fundamental

		Ano

		Ensino Fundamental

		Ensino Médio - Normal/Magistério

		Ensino Médio

		Ensino Superior



		2012

		0%

		0

		22,2%

		8

		2,8%

		1

		75%

		27



		2013

		0%

		0

		3,8%

		1

		0%

		0

		96,2%

		25





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



Constata-se na tabela 53 que no ano de 2013 havia 1 (um) professor que possuía o Magistério, atualmente todos tem curso com Licenciatura. 



Gráfico 7 - Porcentagem de professores dos anos finais do Ensino Fundamental que tem licenciatura na área em que atuam-2013



		





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



Em 2013, observa-se que nos anos finais todos os professores tinham licenciatura, porém apenas 37,10%, atuavam na sua área de conhecimento.



Tabela 54 - Professores do Ensino Médio

		Ano

		Ensino Fundamental

		Ensino Médio - Normal/Magistério

		Ensino Médio

		Ensino Superior



		2012

		0%

		0

		0%

		0

		0%

		0

		100%

		13



		2013

		0%

		0

		0%

		0

		0%

		0

		100%

		11





Fonte: UEAM/Prata do Piauí



Segundo a tabela 54, obtida na Unidade Escolar Amando Moura, escola estadual que oferece o Ensino Médio todos os professores possuíam ensino superior.



Gráfico 8 - Porcentagem de professores do Ensino Médio que tem licenciatura na área em que atuam



Fonte: UEAM/Prata do Piauí



Analisando o gráfico 8 percebemos que 53,80% dos docentes do Ensino Médio estavam atuando na sua area de formação, mas ainda tinhamos um grande percentual ministrando outras disciplinas.





Gráfico 9 - Porcentagem de Professores da Educação Básica com curso superior



Gráfico 10 - Porcentagem de professores do anos finais do Ensino Fundamental que tem licenciatura  na area que atuam









Gráfico 11 - Porcentagem de professores do Ensino Médio que tem licenciatura na area que atuam





A partir dos gráficos 4, 5 e 6, observamos que o municipio de Prata do Piauí está acima da média nacional e regional, devendo portando priorizar a lotação do professor na sua area de atuação.



2.13.3 CONCLUSÃO



Concluimos a meta 15, sabendo que o municipio de Prata do Piauí, possui 100% dos seus professores com curso superior em seu quadro de profissionais efetivos, porém tem muito que melhorar em relação a estes docentes atuarem na sua área de formação. Sabemos no entanto que  não há como todos serem lotados em sua área, pois temos muitos profissionais com licenciatura em determinadas áreas especificas e outras com deficência muito grande ou até mesmo sem profissional. 



Para tanto é necessário que o Poder Executivo juntamente com a Secretaria de Educação viabilize cursos de formação para estes profissionais, garantindo através de programas a oferta como também a ajuda de custo, pois deve haver a conscientização que o maior nível de escolaridade de nossos profissionais quem ganha é o municipio e em especial os alunos é necessário também a garantia que a lotação será feita considerando seus conhecimentos. 



2.14 FORMAÇÃO DE PROFSSORES

META 16 - FORMAR, EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, 50% (CINQUENTA POR CENTO) DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATÉ O ÚLTIMO ANO DE VIGÊNCIA DESTE PNE, E GARANTIR A TODOS(AS) OS(AS) PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA FORMAÇÃO CONTINUADA EM SUA ÁREA DE ATUAÇÃO, CONSIDERANDO AS NECESSIDADES, DEMANDAS E CONTEXTUALIZAÇÕES DOS SISTEMAS DE ENSINO.



2.14.1 INTRODUÇÃO



A elevação do padrão de escolaridade básica no Brasil depende, em grande medida, dos investimentos que o poder público e a sociedade façam no tocante à valorização e ao aprimoramento da formação inicial e continuada dos profissionais da educação. As mudanças científico-tecnológicas requerem aperfeiçoamento permanente dos professores da educação básica no que tange ao conhecimento de sua área de atuação e aos avanços do campo educacional. A formação continuada, no âmbito do ensino superior, além de se constituir em um direito dos professores da educação básica, apresenta-se como uma exigência para do exercício profissional, como reitera a Nota Técnica ao PNE emitida pelo Ministério da Educação: “para que se tenha uma educação de qualidade e se atenda plenamente o direito à educação de cada estudante é importante que o profissional responsável pela promoção da aprendizagem tenha formação adequada” (p. 93). 



Dados do Censo Escolar de 2013 mostram que ainda há um longo caminho a percorrer para garantir a todos os professores da educação básica uma formação compatível com a sua área específica de atuação profissional, bem como o aprofundamento dos estudos em nível de pós-graduação. No tocante à formação de nível superior, 69,8% do total de dois milhões de professores a possuem. Esse número é bem inferior, apenas 30,2%, quando se trata dos professores de educação básica que cursaram alguma pós-graduação. Para alterar esse panorama, os entes federativos (União, estados, municípios e Distrito Federal) têm desenvolvido várias ações no âmbito da Educação. Contudo, a constatação da necessidade de concentrar esforços nessa direção levou a um intenso debate na CONAE 2010, o que concorreu para o estabelecimento da presente meta no PNE e a definição de várias estratégias para alcançá-la. 



A concretização dessa meta está vinculada aos esforços articulados dos entes federativos para dimensionar a demanda por formação continuada e promover a respectiva oferta por parte das instituições públicas, consolidando assim um planejamento estratégico, em regime de colaboração.Impõe-se, dessa forma, a consolidação da política nacional de formação de professores da educação básica, com a definição de diretrizes nacionais, áreas prioritárias, instituições formadoras e processos de certificação das atividades formativas. 



Para o cumprimento dessa meta, os estados e municípios deverão estar atentos aos indicadores de cada novo Censo Escolar do INEP, que mostram a porcentagem dos professores da educação básica que cursaram algum tipo de pós-graduação nos últimos anos. É fundamental, para atingir essa meta, implementar ações articuladas entre os sistemas de ensino e os programas de pós-graduação das universidades públicas, bem como assegurar a implantação de planos de carreira e remuneração para os professores da educação básica, de modo a garantir condições para a realização satisfatória dessa formação, objetivando alcançar a cobertura de 50% dos professores da educação básica com mestrado ou doutorado. Além disso, a CAPES, o CNPq e as agências de fomento poderão fomentar tal formação pós-graduada.



2.14.2 ANÁLISE DOS DADOS



Tabela 55 - Porcentagem de professores da Educação Básica com Pós-Graduação

		ANO

		TOTAL DO INDICADOR



		2007

		7,7%

		3



		2008

		7,5%

		3



		2009

		12,2%

		5



		2010

		9,8%

		4



		2011

		16,3%

		7



		2012

		16,7%

		7



		2013

		19,4%

		7





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





Tabela 56 - Tipos de pós-graduação

		Ano

		Especialização

		Mestrado

		Doutorado



		2007

		7,7%

		3

		0%

		0

		0%

		0



		2008

		7,5%

		3

		0%

		0

		0%

		0



		2009

		12,2%

		5

		0%

		0

		0%

		0



		2010

		9,8%

		4

		0%

		0

		0%

		0



		2011

		16,3%

		7

		0%

		0

		0%

		0



		2012

		16,7%

		7

		0%

		0

		0%

		0



		2013

		19,4%

		7

		0%

		0

		0%

		0





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



Conforme a tabela 55 demonstra em 2013 apenas 19,4% dos professores de Prata do Piauí possuíam  pós  graduação, taxa bem  abaixo da média nacional que é de 30,2%. A tabela 56 revela que não possuímos nenhum professor com stricto sensu as pós graduações se concentrando apenas nas especializações.





Tabela 57 - Etapa / Educação Infantil

		Ano

		Todas as redes

		Municipal

		Estadual

		Federal

		Privada



		2007

		0%

		0

		0%

		0

		

		0

		

		0

		

		0



		2008

		0%

		0

		0%

		0

		

		0

		

		0

		

		0



		2009

		0%

		0

		0%

		0

		

		0

		

		0

		

		0



		2010

		0%

		0

		0%

		0

		

		0

		

		0

		

		0



		2011

		16,7%

		1

		16,7%

		1

		

		0

		

		0

		

		0



		2012

		11,1%

		1

		11,1%

		1

		

		0

		

		0

		

		0



		2013

		22,2%

		2

		22,2%

		2

		

		0

		

		0

		

		0





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



Em 2013 na Educação Infantil tínhamos 22,2% dos docentes com especialização, ou seja, dos 8 (oito) professores lotados nesta modalidade apenas 2 (dois) possuíam pós graduação, onde a tabela 52 (cinquenta e dois) e o gráfico 6 nos mostraram que todos eles obtiveram curso de licenciatura, mas ainda faltam buscar se especializar na área que atuam.



Tabela 58 - Etapa / Ensino Fundamental - Anos inicias

		Ano

		Todas as redes

		Municipal

		Estadual

		Federal

		Privada



		2007

		5,9%

		1

		6,7%

		1

		0%

		0

		

		0

		

		0



		2008

		9,5%

		2

		0%

		0

		25%

		2

		

		0

		

		0



		2009

		5,9%

		1

		0%

		0

		16,7%

		1

		

		0

		

		0



		2010

		4,3%

		1

		0%

		0

		16,7%

		1

		

		0

		

		0



		2011

		4,5%

		1

		0%

		0

		25%

		1

		

		0

		

		0



		2012

		10%

		2

		10,5%

		2

		0%

		0

		

		0

		

		0



		2013

		13,3%

		2

		13,3%

		2

		0%

		0

		

		0

		

		0





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



Percebemos que segundo a tabela acima nos AI, apenas a rede municipal de ensino haviam  professores com especialização oque totalizava  13,3%, ou seja, 2 docentes.



Tabela 59 - Etapa / Ensino Fundamental - Anos finais

		Ano

		Todas as redes

		Municipal

		Estadual

		Federal

		Privada



		2007

		14,3%

		3

		5,9%

		1

		42,9%

		3

		

		0

		

		0



		2008

		15%

		3

		7,1%

		1

		20%

		2

		

		0

		

		0



		2009

		17,6%

		3

		15,4%

		2

		25%

		2

		

		0

		

		0



		2010

		16,7%

		3

		23,1%

		3

		11,1%

		1

		

		0

		

		0



		2011

		35,7%

		5

		33,3%

		3

		33,3%

		3

		

		0

		

		0



		2012

		20%

		4

		0%

		0

		36,4%

		4

		

		0

		

		0



		2013

		25%

		4

		16,7%

		2

		50%

		4

		

		0

		

		0





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



Acima, temos a porcentagem de educadores com especialização nos AF na Rede Municipal que seria de 16,7% e 50% na Rede Estadual, onde os dados só reforçam que o município deve oferecer mecanismos para o professor cada vez mais buscar uma melhor escolarização.





Tabela 60 - Etapa / Ensino Médio

		Ano

		Todas as redes

		Municipal

		Estadual

		Federal

		Privada



		2007

		25%

		2

		

		0

		25%

		2

		

		0

		

		0



		2008

		15,4%

		2

		

		0

		15,4%

		2

		

		0

		

		0



		2009

		18,2%

		2

		

		0

		18,2%

		2

		

		0

		

		0



		2010

		0%

		0

		

		0

		0%

		0

		

		0

		

		0



		2011

		40%

		4

		

		0

		40%

		4

		

		0

		

		0



		2012

		30,8%

		4

		

		0

		30,8%

		4

		

		0

		

		0



		2013

		36,4%

		4

		

		0

		36,4%

		4

		

		0

		

		0





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



No Ensino Médio não poderia ser diferente e menos da metade dos docentes possuem especialização, já que 95% dos professores da rede estadual também fazem parte da rede municipal.



2.14.3 CONCLUSÃO



Tendo em vista que a qualificação dos profissionais da educação é hoje um dos maiores desafios da educação brasileira, a formação destes profissionais deve ser fortalecida, principalmente, mediante parcerias com instituições de ensino superior localizadas no município e proximidades.

 

Neste sentido, entende-se que a formação continuada é uma estratégia essencial para a busca permanente de melhoria da qualidade da educação, que tem como finalidade precípua o aprimoramento dos saberes docentes, a reflexão sobre a prática educacional e o aperfeiçoamento técnico, ético e político dos profissionais que integram o sistema educacional.



Por esta razão, a formação continuada deverá ser viabilizada pela Secretaria Municipal de Educação, mediante a manutenção, implantação e adesão a projetos e programas que possam contribuir para este fim. 



Outro ponto que vale ressaltar é que para garantir e oferecer uma educação de qualidade, bem como desenvolver um processo pedagógico consistente e exequível, é indispensável adotar uma política de gestão voltada à formação inicial e continuada e de valorização dos/as profissionais de educação. 

Esta formação deve ser responsabilidade principalmente das instituições de ensino superior, nos termos do art. 62 da LDB, onde as funções de pesquisa, ensino e extensão e a relação entre teoria e prática podem garantir o patamar de qualidade social, política e pedagógica, que se considera necessário, cabendo ao município adotar mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos de formação inicial, bem como de extensão e especialização para docentes que atuam na educação básica pública.  

A formação continuada do magistério é a parte essencial da estratégia de melhoria permanente da qualidade da educação e visará à abertura de novos horizontes na atuação profissional. Essa formação terá como finalidade a reflexão sobre a prática educacional e a busca de seu aperfeiçoamento técnico, ético e político. Deverá ser garantida pela Secretaria Municipal de Educação, cuja atuação incluirá a coordenação, o financiamento, a manutenção dos programas existentes e a implementação de novos, tais como programas de formação específica em áreas de formação/atuação, na busca de ações permanentes de forma direta ou por meio de parceria com universidade e instituições de ensino superior, visando uma atualização permanente e conectada com o mundo contemporâneo e seus desafios/oportunidades. 

É imprescindível implantar procedimentos de avaliação institucional que contemple a execução do programa de avaliação de desempenho do/a profissional do magistério, de forma sistemática e contínua, como condição de melhoria da qualidade de ensino e como retroalimentação do desenvolvimento profissional. 

Faz-se necessário ainda uma nova organização administrativa no magistério público municipal com perspectivas na atualização/adequação do Plano de Carreira e Remuneração, oferecendo um salário condigno, competitivo no mercado de trabalho, elevando a valorização destes/as profissionais, à formação inicial e continuada, à busca constante de melhoria de sua qualidade de vida, a fim de que o/a profissional da educação tenha claro seu dever, sinta-se contemplado em seus direitos e seguro em relação ao futuro. 

Na realização deste diagnóstico foi percebido:  



 Falta de informatização dos processos escolares (matrículas, vida escolar, notas...) e também da própria Secretaria de Educação; 

 A necessidade de promover a adequação da formação com lotação e carga horária na área específica, salvo quando não houver o profissional para atender a demanda; 

 A alta rotatividade de professores/as na escola do campo, havendo a necessidade de capacitação dos/as profissionais em área específica na perspectiva da educação do campo; 

 Falta de uma identidade e uma pedagogia da alternância nas escolas do campo; 

 Necessidade de reelaboração de lei específica de liberação dos/das professores/as para a realização de mestrados e doutorados; 

 Déficit de formação específica nas áreas de Arte, Ensino Religioso, Música, Matemática, Ciências, Inglês, Espanhol; 

 Falta de gestão sincronizada em todos os segmentos, tanto do sistema educacional (Prefeitura/Secretaria) quanto das escolas, que garanta maior eficiência e eficácia nos processos/ações; 

 Ausência de cursos de formação continuada sistematizado pela Secretaria Municipal de Educação, o que há, acontece de forma pontual e são apenas de programas federais e/ou de parceiros; 

 Falta de uma gestão virtuosa nas escolas envolvendo todos os segmentos;  

 Falta de aplicabilidade dos cursos realizados pelos/as profissionais na prática cotidiana da ação pedagógica;  

 Falta de critérios padronizados para toda a rede municipal, do processo de escolha de gestores/as dos estabelecimentos de ensino; 

 Ausência de uma proposta de formação continuada na perspectiva da metodologia da pesquisa; 

 Ausência, por parte da Secretaria Municipal de Educação de um sistema de monitoramento e fiscalização nas escolas quanto à área de atuação/docência e formação do professor/a; 

 Defasagem na quantificação em números reais e atuais de profissionais que atuam, ou deveriam atuar, na educação fundamental, como apoio ao docente e discente, quais sejam: supervisores/as escolares, orientadores/as e psicólogos/as educacionais. 

 Correção dos agravantes da situação de profissionais ou contrato temporário. 

 A necessidade de adequação das leis de criação e funcionamento do Sistema Municipal de Educação, e do Conselho Municipal de Educação, bem como dos Planos de Cargos e Carreiras e Estatuto dos/as Servidores/as. 





2.15 – REMUNERAÇÃO

META 17- VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DAS REDES PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, A FIM DE EQUIPARAR O RENDIMENTO MÉDIO AO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS COM ESCOLARIDADE EQUIVALENTE, ATÉ O FINAL DO SEXTO ANO DA VIGÊNCIA DO PNE.



2.15.1 – INTRODUÇÃO

Professores devem ser tratados e valorizados como profissionais e não como abnegados que trabalham apenas por vocação. A diferença salarial entre professores e demais profissionais com mesmo nível de instrução é inaceitável. Enquanto salário e carreira não forem atraentes, o número de jovens dispostos a seguir a carreira do magistério continuará sendo baixo. Elevar os salários do magistério é opção mais política do que técnica. Implica em mudar prioridades e passar a enxergar a Educação como a principal fonte sustentável de desenvolvimento econômico e social de um país. 

Este ano, o Ministério da Educação anunciou uma atualização de 13,01% no piso salarial nacional do magistério. Com isso, o vencimento inicial da categoria passa de R$ 1.697,39 para R$ 1.917,78 em todo o país. 



O piso salarial nacional do magistério foi instituído pela Lei n° 11.738, de 16 de julho de 2008, regulamentando uma disposição já prevista na Constituição Federal (alínea ‘e’ do inciso III do caput do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) e na Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB (Lei nº 9.394/96).

Esta lei também fixou limites para o trabalho de interação com os alunos na composição da jornada docente: professores devem passar no máximo dois terços (2/3) da carga horária em sala de aula, e no mínimo um terço (1/3) da jornada de trabalho deve ser destinado às chamadas atividades extraclasse, como planejamento de aulas, reuniões pedagógicas, correção de atividades etc.



Com o reajuste de 2015, o vencimento inicial dos professores passou de R$ 1.697,39 para R$ 1.917,78. O atual valor do piso corresponde a praticamente o dobro do valor vigente em 2009, quando a Lei n° 11.738/2008 passou a vigorar.



A expectativa é de que até 2020, sexto ano da vigência da lei do Plano Nacional de Educação – PNE, os salários dos professores da Educação Básica pública estejam equiparados aos salários dos outros profissionais com escolaridade equivalente.

De acordo com dados do Anuário Brasileiro de Educação Básica de 2014, publicado pelo movimento Todos Pela Educação e pela Editora Moderna, atualmente um professor com graduação em nível superior no Brasil recebe, em média, 51,7% do salário de outro profissional com a mesma formação.



O piso salarial nacional do magistério, a lei determina que o vencimento inicial da categoria será atualizado todos os anos para, gradualmente, equiparar o salário dos professores das escolas públicas às demais categorias com nível de formação equivalente. Ou seja: o piso não deve ser confundido com remuneração e a conta do valor mínimo não pode incluir adicionais pagos ao docente como gratificações.
O reajuste salarial também ocorre anualmente, mas a partir da livre negociação da categoria ou de seus representantes, como sindicatos e federações, com os empregadores, a fim de recompor parte das perdas sofridas pela inflação e aumento do custo de vida, para preservar o poder aquisitivo do trabalhador na comparação de um ano para outro. Além do reajuste, as negociações salariais com o empregador podem envolver ainda um aumento real, que é um valor que, embora seja independente ao do reajuste, comumente é acrescido a ele nas negociações. 

2.15.2 – ANÁLISE DE DADOS



Tabela 55 – Salários do magistério público da educação básica/Maio de 2014  

Para a consolidação e aprofundamento deste movimento, certamente, é de suma importância a efetiva implantação do Piso Nacional do Magistério, que tem sido reajustado sempre acima da inflação – ainda que o aumento obtido em 2015 possa ter sido considerado frustrante frente aos reajustes aos anos anteriores, e, principalmente, dada a situação precária do nível dos rendimentos dos professores.  A tabela acima demostra que 07 estados brasileiros respeitam a Lei Nacional do Piso do Magistério, promulgada em 2008 (Lei 11.738/08).E outros 20 estados não cumprem em sua totalidade ou parcialmente a lei, o que inclui a hora-atividade, que deve representar no mínimo 1/3 da jornada de trabalho do professor. 

Gráfico  12 – Rendimento dos Profissionais das área da educação básica, saúde e exatas.Fonte: Observatório do PNE.



O rendimento dos professores da educação básica vem melhorando lentamente, quando comparado ao conjunto das demais profissões de nível superior. Mesmo assim, a remuneração do professor fica pouco acima da metade da remuneração média dos demais profissionais de nível superior.



Se os valores do rendimento médio de professores e de outros profissionais já são díspares por si só, a desigualdade também é sentida no valor da hora de trabalho. Enquanto outras categorias com curso superior recebem, em média, R$ 29 por hora trabalhada, o professor recebe apenas R$ 18,3 reais, dados de 2013.



Tabela 56 – Piso Salarial Nacional e Municipal

		ANO

		PISO SALARIAL NACIONAL

		PISO SALARIAL MUNICIPAL



		2009

		R$ 950,00

		R$ 950,00



		2010

		R$ 1.024,87 

		R$ 1.024,87 



		2011

		R$ 1.187,08

		R$ 1.187,08



		2012

		R$ 1.451,00

		R$ 1.451,00



		2013

		R$ 1.567,00

		R$ 1.567,00



		2014

		R$ 1.697,39

		R$ 1.697,39



		2015

		R$ 1.917,78

		R$ 1.917,78







O piso salarial foi criado em cumprimento ao que estabelece a Constituição Federal, no artigo 60, inciso III, alínea e do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008.A tabela acima mostra que o município de Prata do Piauí tem obedecido ao Piso Salarial Nacional desde a sua implantação.



Dentre os parâmetros que permitem analisar a situação da remuneração dos professores, um dos mais aceitos e adotados pelo PNE - é a comparação com outros profissionais de mesma escolaridade. Os dados mostram que a remuneração média do professor da Educação Básica brasileira é 50% da média salarial dos trabalhadores com formação superior, situada na faixa de R$ 3,6 mil mensais. Se a remuneração salarial for considerada um fator relevante na escolha da carreira, é previsível que o magistério não seja a opção preferencial dos jovens.





2.16 CARREIRA 



META 18 – ASSEGURAR, NO PRAZO DE DOIS ANOS, A EXISTÊNCIA DE PLANOS DE CARREIRA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR PÚBLICA DE TODOS OS SISTEMAS DE ENSINO E, PARA O PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, TOMAR COMO REFERÊNCIA O PISO SALARIAL NACIONAL PROFISSIONAL, DEFINIDO EM LEI FEDERAL, NOS TERMOS DO INCISO VII DO ART. 206 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



2.16.1 INTRODUÇÃO



Muito se fala sobre a valorização dos profissionais de Educação — que é um dos pilares da qualidade de ensino socialmente referenciada, ao lado do financiamento e da gestão democrática. Falar de valorização implica aprimorar a formação inicial, a formação continuada, a definição de um piso salarial e, também, da carreira do professor.



Uma carreira bem estruturada tem uma virtude principal: permite que o profissional de Educação projete o seu futuro, tenha perspectiva de trabalho e de vida. Contudo, há ainda muito a avançar na construção de uma carreira, a começar pelo fato de que temos no Brasil uma estrutura educacional que permite 5.565 sistemas municipais de ensino, 26 sistemas estaduais, mais um do DF e mais um federal. Cada um deles tem autonomia para gerenciar seu pessoal.



A carreira pressupõe que o ingresso se dê por concurso, que o trabalho seja valorizado e que seja levado em conta o que o professor produz o que ele cria. Precisamos lembrar que as escolas públicas se caracterizam por uma grande diversidade de contextos e as chamadas boas práticas educativas não vêm prontas, precisam ser criadas pelos professores. Isso também deve ser reconhecido para que o professor se sinta valorizado dando aula.



Há outro ponto essencial a ser enfrentado quando a questão é a carreira. Hoje, na maior parte dos planos existentes, para que os professores avancem na carreira, cheguem a postos mais altos e ganhem mais, eles necessariamente têm de sair da sala de aula, tornando-se supervisores, coordenadores ou diretores. Muitas vezes, um ótimo professor alfabetizador deixa a sala de aula para ser um diretor mediano. Seria muito melhor que tivesse continuado como docente. Por isso, um plano de carreira precisa ser aberto, permitindo que todos possam alcançar as referências superiores, mesmo que queiram ficar a vida inteira na sala de aula. Nesse modelo, quem se interessar em mudar, sair da sala, poderá mudar — mas também quem quiser continuar sendo professor poderá assim mesmo progredir. Temos de derrubar muitos tabus para que a sociedade compreenda que todos têm papéis importantíssimos na escola, ainda que desempenhem funções diferentes.



Isso vale também para as promoções. O professor tem de ser incentivado a progredir, a criar maneiras de trabalhar que permitam aos alunos melhor aprendizagem, tanto no que se refere ao domínio dos conteúdos curriculares como nos aspectos formativos mais amplos da cidadania. Nesse contexto, a titulação deve, sim, ser valorizada. Na medida em que o professor for buscando aperfeiçoamento, isso precisa ser valorizado. No âmbito do CNTE, defendemos que a diferença salarial entre os professores que têm nível médio e os universitários precisam ser de pelo menos 50% para estimular que haja aperfeiçoamento.



Outro ponto importante a ser considerado na proposição de um bom plano de carreira é a visão sobre todos os profissionais da Educação. Na escola, não é apenas o professor que educa. Cada profissional que atua na escola — a merendeira, o porteiro, o inspetor — possui um papel educativo, e seu papel não pode ser equiparado ao de profissionais que exercem funções semelhantes, em outros contextos, como nas empresas. Imagine-se, por exemplo, um segurança que apanhe um garoto pulando o muro da instituição. Na empresa, será tratado como um infrator; na escola, o olhar é o da medida socioeducativa, do diálogo sobre regras, da Educação. É preciso lembrar, inclusive, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação já traz embasamento legal para que haja uma carreira única na Educação na qual todos os profissionais possam evoluir na medida de sua qualificação.



O plano de carreira deve ainda levar em conta outro aspecto fundamental para a qualidade de ensino e para a perspectiva profissional do educador: a jornada. O professor divide seu tempo em jornadas. É isso que define o piso salarial, por exemplo. Contudo, uma vez que existe a perspectiva de ampliação do tempo escolar para um número crescente de redes, é preciso ressaltar o quanto é importante que se possa fixar o docente na escola, criando vínculos com o aluno e coma comunidade.



Em torno de todas essas questões que envolvem o Plano de Carreira, há um tema de fundo: hoje, os professores não têm perspectivas de futuro e vivem aos sobressaltos. Precisamos de tranquilidade, o que não é para nós sinônimo de acomodação. Precisamos ter condições de nos aprimorarmos sempre, e carreira precisa refletir isso. Não há nenhum problema com a avaliação – mas é preciso que se leve em conta todo o contexto em que o ensino é oferecido: as condições materiais de trabalho, a situação social, o papel de todos os gestores da rede e do sistema. Não há mérito nenhum em dizer que o culpado é sempre o professor.



Evidentemente, a discussão da valorização do professor se entrecruza com outras, contempladas no Plano Nacional de Educação — entre elas, principalmente, a do financiamento público. 



Falando do município de Prata do Piauí, o mesmo tem um Plano de Carreira do Magistério estabelecido pela Lei nº 240/2010 de 18 de novembro de 2010. A Lei dispõe sobre a adequação, reestruturação, reorganização do Plano de Carreira, Cargos, Vencimento e Remuneração dos Profissionais da Educação e Empregos Públicos de Magistério e dos demais Profissionais da Educação do município de Prata do Piauí, de acordo com as diretrizes emanadas do Conselho Nacional de Educação.



2.16.2 ANÁLISE DE DADOS



Além de assegurar a existência de planos de carreira em todos os sistemas públicos de ensino, é imprescindível que os planos sejam atraentes e deem condições ao professor de planejar seu futuro com mais segurança e de modo que possa buscar cada vez mais aperfeiçoamento. Um bom plano de carreira deve, por exemplo, permitir que um bom professor possa progredir na carreira sem a necessidade de deixar a sala de aula. Hoje, para a maioria dos professores, subir na carreira significa envelhecer.





Tabela 57 – Docentes na Educação Básica por quantidade de estabelecimentos em que lecionam – Brasil e regiões -2012. 





 



A tabela acima demonstra que as unidades da federação permitem que o mesmo professor trabalhem em 03 ou mais estabelecimentos, o que obviamente é inviável, desgastante e impede um trabalho mais individualizado com os alunos e um trabalho de longo prazo. Na realidade de hoje, há uma grande rotatividade de professores e muita instabilidade gerada por isso. Se conseguirmos fixar o professor na escola, em uma jornada única, isso permitiria grandes avanços, sobre todos os pontos de vista, inclusive do ponto da gestão democrática. Com muita frequência, o professor participa da construção de um projeto político pedagógico em um ano e no outro está longe, em outra escola.





2.17 GESTÃO DEMOCRÁTICA



META 19 – ASSEGURAR CONDIÇÕES, NO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, PARA A EFETIVAÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO, ASSOCIADA A CRITÉRIOS TÉCNICOS DE MÉRITO E DESEMPENHO E À CONSULTA PÚBLICA À COMUNIDADE ESCOLAR, NO ÂMBITO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, PREVENDO RECURSOS E APOIO TÉCNICO DA UNIÃO PARA TANTO.



2.17.1 INTRODUÇÃO



A gestão democrática da educação nas instituições educativas e nos sistemas de ensino é um dos princípios constitucionais garantidos ao ensino público, segundo o art. 206 da Constituição Federal de 1988. Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei nº 9.394/1996), confirmando esse princípio e reconhecendo a organização federativa, no caso da educação básica, repassou aos sistemas de ensino a definição de normas de gestão democrática, explicitando dois outros princípios a serem considerados: a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico da escola e a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.



A gestão democrática da educação envolve, portanto, a garantia de marcos legais, por meio da regulamentação desse princípio constitucional em leis específicas, pelos entes federativos (o que é reforçado pelo PNE), e a efetivação de mecanismos concretos que garantam a participação de pais, estudantes, funcionários, professores, bem como da comunidade local, na discussão, elaboração e implementação de planos de educação, de planos e projetos político-pedagógicos das unidades educacionais, assim como no exercício e efetivação da autonomia dessas instituições em articulação com os sistemas de ensino.



Nessa direção, o PNE ratifica os preceitos constitucionais e estabelece a gestão democrática da educação como uma das diretrizes para a educação nacional. Assim, a gestão democrática, entendida como espaço de construção coletiva e deliberação, deve ser assumida como dinâmica, que favorece a melhoria da qualidade da educação e de aprimoramento das políticas educacionais, como políticas de Estado, articuladas com as diretrizes nacionais em todos os níveis, etapas e modalidades da educação.



A gestão democrática da educação deve ser capaz de envolver os sistemas e as instituições educativas e de considerar os níveis de ensino, as etapas e as modalidades, bem como as instâncias e mecanismos de participação coletiva. Para tanto, exige a definição de conceitos como autonomia, democratização, descentralização, qualidade e propriamente a participação, conceitos esses que devem ser debatidos coletivamente para aprofundar a compreensão e gerar maior legitimidade e concretude no cotidiano.



A gestão democrática da educação não se constitui em um fim em si mesma, mas em importante princípio que contribui para o aprendizado e o efetivo exercício da participação coletiva nas questões atinentes à organização e à gestão da educação nacional, incluindo: as formas de escolha de dirigentes e o exercício da gestão; a constituição e fortalecimento da participação estudantil e de pais, por meio de grêmios estudantis e de associação de pais e mestres; a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselhos de educação, assegurando a formação de seus conselheiros; a constituição de fóruns permanentes de educação, com o intuito de coordenar as conferências municipais, estaduais e distrital de educação e efetuar o acompanhamento da execução do PME e dos seus planos de educação; a construção coletiva dos projetos político-pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares participativos; e a efetivação de processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira.



Entendemos que para a consecução dessa meta e de suas estratégias, é fundamental aprimorar as formas de participação e de efetivação dos processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira, bem como os processos de prestação de contas e controle social.



2.17.2 ANÁLISE DOS DADOS



De acordo com os dados do Observatório do PNE o estado do Piauí demonstra percentuais satisfatórios quanto à existência de instrumentos de uma gestão democrática. Quando observados os dados do Observatório do PNE e também os dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação para o município de Prata do Piauí constata-se que o município anda ainda  a passos lentos rumo a uma gestão democrática, pois notamos a existência de alguns instrumentos dessa gestão democratizada. A tabela a seguir mostra a realidade do município quanto à meta:



Tabela 58- Existência de instrumentos de Gestão Democrática nos municípios











Tabela 59 – Existência de Conselho Municipal de Educação











Tabela 60 – Caráter o Conselho Municipal de Educação













Tabela 61 – Aspectos da gestão democrática

		Aspectos da gestão democrática





		Percentual de escolas com Conselho de Escolar 

		100%



		Percentual de escolas com Associação de Pais e Mestres 

		0



		Percentual de escolas com Grêmio Estudantil (ensino fundamental) 

		0



		Percentual de escolas com Projeto Político Pedagógico 

		100%



		O sistema possui Fórum Permanente de Educação 

		Sim 



		O sistema possui legislação específica sobre Gestão Democrática 

		Não



		Possui conselhos (de alimentação e do FUNDEB) 

		Sim



		Possui conselho de transporte escolar?

		Não



		Formação oferecida aos conselheiros (CAE, FUNDEB) em 2011 

		03



		Possui Conselho Municipal de Educação?

		Não 



		Possui Secretaria Municipal de Educação?

		Sim 



		Possui de Sistema Municipal de Educação?

		Não 



		Escolha dos diretores?

		Indicação política





Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Prata do Piauí



Ao analisarmos os dados das tabelas comprovamos que cem por cento das escolas municipais possuem conselho escolar, porém como na maioria dos municípios brasileiros deixam muito a desejar no exercício de suas funções. Todos os conselhos escolares contam com a participação de professores, alunos, funcionários e pais de alunos. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Conselho do FUNDEB existe no município e foi criado pela Lei Municipal nº 257/2013, atualmente composto por 22 membros de vários segmentos, com mandato de dois anos. No cumprimento de suas atribuições e responsabilidades, é importante ressaltar que o Conselho não é gestor ou administrador dos recursos do FUNDEB seu papel é acompanhar toda a gestão desses recursos, seja em relação ao recebimento, seja em relação à aplicação dessas importâncias na educação básica.



A gestão dos recursos é de responsabilidade do chefe do Poder Executivo, que tem a responsabilidade de aplicá-los adequadamente, como determina a lei. O Conselho de Alimentação Escolar é um Órgão deliberativo, fiscalizador e de assessoramento, de caráter permanente e âmbito municipal para atuar nas questões referentes à merenda escolar, criado pela Lei nº 185/2001, composto por 14 membros com mandato de quatro anos. Em Prata do Piauí não existe Conselho de Transporte Escolar, as questões sobre o transporte são resolvidas pelo Conselho do FUNDEB. Existe um Fórum Permanente de Educação. 



O projeto pedagógico da escola nasce do movimento de “ação-reflexão” que nunca estará pronto e acabado. É um trabalho pedagógico, dinâmico, construído e vivenciado em todos os momentos por todos os envolvidos no processo educativo da escola. A equipe pedagógica, funcionários, alunos e pais reúnem anualmente, com objetivo de traçar novas ações para a cada desafio surgido sejamos capazes de sanar as dificuldades surgidas dia a dia e ao longo do ano. Esta Proposta contribui para o fortalecimento da escola e para construção de sua identidade e de sua autonomia. 



A forma de eleição do diretor das escolas municipais é feita através de indicação política, uma prática ainda não democrática. Embora no Observatório do PNE no ano de 2011 tenha registro da existência de um Conselho Municipal de Educação, a realidade do município é outro, pois no mesmo não existe Conselho e nem Sistema Municipal de Educação, sendo as questões pertinentes à legalidade da educação municipal resolvidas pelo Conselho Estadual de Educação.



O município enfrenta ainda muitos problemas em relação à meta 19 como a falta de autonomia da Secretaria Municipal de Educação que é ainda totalmente dependente do Poder Executivo, falta de autonomia e participação efetiva dos conselhos escolares, enfrenta problemas também no que diz respeito à eleição dos diretores das escolas que ainda é através de indicação política, uma prática totalmente antidemocrática. 



É importante ressaltar que a participação e a gestão democrática não podem ser compreendidas apenas como um meio formal, que objetiva atender os dispositivos legais. Ao contrário, são processos que se constroem na experiência do cotidiano e no compartilhamento de valores e objetivos coletivos. 





2.17.3 CONCLUSÃO



Concluem-se através da análise dos dados do município que o mesmo tem ainda muitos desafios a serem superados para efetivar a gestão democrática.



Cada escola é uma instituição singular. Como tal, possui demandas e necessidades próprias e está sujeita a situações e imprevistos que muitas vezes dependem de ações simples e soluções rápidas, disponíveis nas suas proximidades ou comunidade local. 



Neste sentido, conceder autonomia às escolas, no que concerne a repasse de recursos para desenvolver o essencial de sua proposta pedagógica e para as despesas de seu cotidiano, torna-se desejável. Esta indicação, consonante com a proposição de promover a desburocratização e descentralização da gestão escolar pode tornar-se possível quando a comunidade escolar está organizada e constitui efetivo espaço de participação democrática.  



Sob este prisma, torna-se essencial estimular o exercício da democracia nas escolas, mediante a criação de Conselhos Escolares, realmente compromissados,  visando propiciar a todos os segmentos da comunidade educativa e comunidade local, oportunidades de exercício efetivo de cidadania na verdadeira acepção da palavra. 



No entanto, no atual contexto social é evidente que, a concessão de autonomia só pode se dar, quando estabelecidos claramente seus contornos e os mecanismos de acompanhamento e avaliação de seus resultados. 



Por fim, subsidiando-se no PPP da escola, a elaboração de planejamento e/ou previsão serviços e despesas de cada mês, parece possível quando referendada em reuniões da escola e do Conselho Escolar, bem como posteriormente apresentação em relatório documentado ao final do respectivo mês, devidamente submetido e aprovado nas mesmas instâncias.   



2.18 FINANCIAMENTO



META 20 - AMPLIAR O INVESTIMENTO GOVERNAMENTAL EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE FORMA A ATINGIR, NO MÍNIMO, O PATAMAR DE 7% DO PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) DO PAÍS NO QUINTO ANO DE VIGÊNCIA DO PNE E, NO MÍNIMO, O EQUIVALENTE A 10% DO PIB AO FINAL DO DECÊNIO.



2.18.1 INTRODUÇÃO



O direito à educação, para todos os brasileiros, do nascimento à maioridade, independente de sua condição social, é conquista fundamental que deve ser defendida por toda a sociedade. O financiamento da educação é fundamental para garantir esse direito com qualidade no país.



A Constituição Federal de 1988, no art. 212, dispõe que a União aplicará, anualmente, nunca menos de 18%; e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. Prevê, ainda, que a educação básica terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação, recolhida pelas empresas na forma da lei.



O art. 214 da CF, com as alterações da redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009, dispõe que a lei estabelecerá o PNE, de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema  Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a “estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em  educação como proporção do produto interno bruto”.



Esses dispositivos constitucionais são fundamentais para a garantia da educação como direito social por meio de seu financiamento público e pelo estabelecimento de condições objetivas de oferta de educação pública de qualidade que respeite a diversidade.



Nesse sentido, a vinculação de recursos financeiros para a educação, a ampliação dos percentuais do PIB para a educação nacional, bem como a definição do custo aluno-qualidade, o acompanhamento e o controle social da gestão e uso dos recursos, entre outros, são passos imprescindíveis para a melhoria do acesso, permanência e aprendizagem significativa dos estudantes. Ou seja, a garantia de financiamento adequado das políticas educacionais é base e alicerce para a efetivação do Sistema Nacional de Educação e, por conseguinte, para o alcance das metas e estratégias do PNE com vistas à garantia de educação em todos os níveis, etapas e modalidades e para superação das desigualdades regionais.



Nessa direção, o novo PNE ratifica os preceitos constitucionais e amplia o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do país no quinto ano de vigência dessa lei e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio do PNE. Trata-se de um avanço significativo, sobretudo se considerarmos que atualmente o investimento público em educação pública atinge pouco mais de 5% do PIB. É importante destacar a participação de cada esfera de gestão no esforço de elevação dos investimentos e a necessidade da articulação entre os entes federativos para que o aumento se consolide.



Para a efetiva concretização dessa meta do PNE, faz-se necessário garantir recursos novos para a educação, bem como garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os níveis, etapas e modalidades da educação com a garantia de padrão nacional de qualidade; aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento da arrecadação da contribuição social do salário educação; fortalecer os mecanismos e instrumentos que assegurem a transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação; desenvolver estudos e acompanhar regularmente indicadores de investimento e de custos por aluno em todas as etapas e modalidades da educação pública nacional, bem como implantar o custo aluno-qualidade referenciado no conjunto de padrões mínimos estabelecidos na legislação educacional e cujo financiamento será calculado com base nos respectivos insumos indispensáveis (qualificação e remuneração dos profissionais da educação, aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino, entre outros), regulamentar o art. 23, parágrafo único, e 211 da CF, por lei complementar, de forma a estabelecer as normas de cooperação entre a União, estados, Distrito Federal e municípios, em matéria educacional, e a articulação do sistema nacional de educação em regime de colaboração, com equilíbrio na repartição das responsabilidades e efetivo cumprimento das funções distributiva e supletiva da União no combate às desigualdades educacionais regionais, entre outros.



O financiamento da educação, os recursos vinculados (percentuais mínimos que a União, estados, Distrito Federal e municípios devem investir em educação) e subvinculados, como é o caso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), bem como a garantia de novos recursos permanentes e estáveis são fundamentais para a melhoria da educação nacional.



O orçamento do Município é organizado para financiar as despesas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, incluindo a modalidade  de Jovens e Adultos, das escolas públicas  de sua  dependência  administrativas.   O Governo do Estado do Piauí responsabiliza-se pelo orçamento do  Ensino  Fundamental  e  Médio  e  das respectivas  modalidades  de  ensino  das  redes  de  sua  dependência administrativa. 



A receita provém de diversas fontes, sendo as principais, o FUNDEB (Fundo de  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos Profissionais da Educação), o Salário Educação, o Caminho da Escola, PNATE (Programa  Nacional  de  Apoio  ao  Transporte  Escolar),  o  PNAE  (Programa Nacional  de  Alimentação  Escolar)  e  o  PDDE  (Programa  Dinheiro  Direto  na Escola), dentre outros recursos. 



A seguir, são relatados os recursos citados: 



1 – FUNDEB



Criado pela Emenda Constitucional no 53/2006, regulamentado pela Lei Federal no 11.494/2007 e  Decreto  no 6.253/2007,  o  FUNDEB  ampliou  o financiamento para toda a Educação Básica  a partir de 2007,   em substituição ao  FUNDEF  (Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  do  Ensino Fundamental  e de Valorização do Magistério),  que financiava apenas o  Ensino Fundamental.  Os recursos do FUNDEB são distribuídos de forma automática (sem necessidade de  autorização  ou  convênio  para  esse  fim)  e  periódica, mediante crédito em conta específica de cada governo  (estadual e municipal). 



A distribuição é realizada com base no número de alunos da Educação Básica pública, de acordo com os dados do último censo escolar, sendo computados os alunos matriculados nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme prevê o artigo 211  da  Constituição  Federal.  Ou seja, o Município recebe os recursos com base no número de alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, e o Estado, com base no número de alunos do Ensino Fundamental e Médio.



A distribuição dos recursos leva em conta também os fatores de ponderação, que são definidos anualmente  e  variam  de  acordo  com  os desdobramentos  da  Educação  Básica.  A Tabela 62 especifica os fatores de ponderação considerados na distribuição dos recursos do FUNDEB.



Tabela 62 - Fatores de ponderação / FUNDEB

		Nível de Ensino



		Fator de Ponderação





		Creche em tempo integral pública.

		1,30



		Creche em tempo integral conveniada.  

		1,10



		 Pré-escola em tempo integral.  

		1,30



		Creche em tempo parcial pública

		0,80



		Creche em tempo parcial conveniada  

		0,80



		Pré-escola em tempo parcial  

		1,00



		Anos iniciais do Ensino Fundamental urbano

		1,00



		Anos iniciais do Ensino Fundamental no campo   

		1,15



		Anos finais do Ensino Fundamental urbano  

		1,10



		Anos finais do Ensino Fundamental no campo  

		1,20



		Ensino Fundamental em tempo integral  

		1,30



		Ensino Médio urbano  

		1,25



		Ensino Médio no campo  

		1,30



		Ensino Médio em tempo integral

		1,30



		Ensino Médio integrado à Educação Profissional  

		1,30



		Educação Especial  

		1,20



		Educação indígena e quilombola  

		1,20



		Educação de Jovens e Adultos com avaliação no processo.  

		0,80



		Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação Profissional de nível médio, com avaliação no processo.



		1,20





Fonte: https://www.fnde.gov.br/



2.18.2 - SALÁRIO EDUCAÇÃO



O Salário Educação, instituído em 1964,  é  uma  contribuição  social destinada  ao  financiamento  de  programas,  projetos  e  ações  voltados  para  o financiamento da Educação Básica pública e que também pode ser aplicada na Educação  Especial,  desde  que  vinculada  à  Educação  Básica.  Ao FNDE (Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação)  compete  a  função redistributiva  da  contribuição  social  do  Salário  Educação.  Do montante arrecadado para esse  fim  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil,  dois terços correspondem às cotas estadual e municipal, que são creditadas mensal e automaticamente em favor das secretarias de educação dos estados e dos municípios, sendo a redistribuição de forma proporcional ao número de alunos matriculados na Educação Básica das respectivas redes de ensino, apurado no censo escolar do exercício anterior ao da distribuição. 



3 – RECURSOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR



O Ministério  da  Educação  executa  dois  programas  voltados  ao transporte  de  estudantes:  o  Caminho  da  Escola  e  o  Programa   Nacional  de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), que visam atender alunos moradores da zona rural.



O Caminho da Escola foi criado pela Resolução nº 03, de 28 de março de 2007, e consiste na concessão, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, de linha de crédito especial para a aquisição de ônibus, mini ônibus e micro-ônibus zero  quilômetros  e  de  embarcações  novas,  pelos estados e municípios.



O Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)  foi instituído pela Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, com o objetivo de garantir o  acesso  e  a  permanência  nos  estabelecimentos  escolares  dos  alunos  do Ensino  Fundamental  público  residentes  em  área  rural  que  utilizem  transporte escolar,  por  meio  de  assistência  financeira,  em  caráter  suplementar  aos estados e municípios. Com a publicação da Medida Provisória  nº  455/2009,  o programa foi ampliado para toda a  Educação Básica. O programa consiste na transferência automática de recursos financeiros  para  custear  despesas  com reforma,  seguros,  licenciamento,  impostos  e  taxas,  pneus, câmaras,  serviços de mecânica  em  freio,  suspensão,  câmbio,  motor,  elétrica  e  funilaria, recuperação  de  assentos,  combustível  e  lubrificantes  do  veículo,  ou  no  que couber,  da  embarcação  utilizada  para  o  transporte  de  alunos  da  Educação Básica  pública residentes em área rural. Serve também para o pagamento de serviços contratados junto a terceiros para o transporte escolar. O cálculo do montante de recursos financeiros para o Município e Estado tem como base o número de alunos informado no censo escolar do ano anterior.



4- PNAE

O Programa Nacional de Alimentação Escolar, implantado em 1955, garante,  por  meio  da  transferência  de  recursos  financeiros,  a  alimentação escolar  dos  alunos  de  toda  a  Educação  Básica  matriculados  em  escolas públicas  e filantrópicas. O valor repassado pela União ao Estado e Município por dia letivo para cada aluno é definido de acordo com a etapa de ensino. O repasse  é  feito  diretamente  ao  Estado  e  ao  Município  com  base  no  censo escolar realizado no ano anterior ao atendimento. O programa é acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade,  por  meio  do  Conselho  de Alimentação  Escolar,  pelo  FNDE,  pelo  Tribunal  de  Contas  da  União,  pela Secretaria Federal de Controle Interno e pelo Ministério Público.  Os recursos financeiros provêm do Tesouro Nacional.



5 – PDDE



Criado em 1995, o Programa  Dinheiro  Direto  na  Escola  tem  por finalidade  prestar  assistência  financeira,  em  caráter  suplementar,  às  escolas públicas de  Educação Básica  das redes estaduais e municipais e às escolas privadas  de  Educação  Especial  mantidas  por  entidades  sem  fins  lucrativos, registradas  no  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social  (CNAS)  como beneficentes de assistência social, ou outras similares de atendimento direto e gratuito ao público. O programa engloba várias ações e objetiva a melhoria da infraestrutura física e  pedagógica  das  escolas  e  o  reforço  da  autogestão escolar  nos  planos  financeiro,  administrativo  e  didático,  contribuindo  para elevar  os  índices  de  desempenho  da  Educação  Básica.  O repasse da verba baseia-se no número de alunos constante do censo escolar anterior. A partir de 2009, o programa que até então contemplava apenas as escolas públicas de Ensino Fundamental, estendeu-se a toda a Educação Básica. Os recursos destinam-se à aquisição de material permanente; manutenção, conservação e pequenos reparos na unidade  escolar;  aquisição  de  material  de  consumo necessário  ao  funcionamento  da  escola;  avaliação  de  aprendizagem; implementação  de  projeto  pedagógico  e  desenvolvimento  de  atividades educacionais.











2.18.3 ANÁLISE DE DADOS



Visando subsidiar a análise da realidade educacional do município, bem como das perspectivas e do ritmo de busca da transformação da mesma, as tabelas que seguem apresentam os recursos recebidos no setor educacional no município de Prata do Piauí, a partir de 2012. Devido à falta de informações e arquivos na Secretaria de Educação não foi possível precisar os gastos realizados.



Tabela 63 - Fontes, origens e destino dos recursos financeiros

		FONTE DE RECURSOS

		ORIGEM

		DESPESA PERMITIDA





		FUNDEB

		Impostos Municipais e 

Transferências Estaduais e 

Federais.



		Folha de pagamento, obras e 

reformas, material de 

consumo, móveis, serviços e 

equipamentos.





		SALÁRIO EDUCAÇÃO



		Transferência do Governo 

Federal



		Transporte, obras e serviços.





		PNAE



		MEC/FNDE

Via transferência.



		Gêneros alimentícios





		CAMINHO DA ESCOLA 



		MEC/FNDE

Via transferência.



		Transporte escolar: veículos





		PNATE



		MEC/FNDE

Via transferência



		Transporte escolar: 

manutenção de veículos





		PDDE



		Programa Dinheiro Direto na Escola



		Material permanente, de 

consumo, manutenção, 

conservação, projetos 

educacionais.









A Tabela 63 resume as fontes de recursos financeiros vinculados legalmente à educação, bem como suas  origens   e  as  despesas  permitidas, conforme a legislação em vigor. A Prefeitura Municipal de Prata do Piauí administra os recursos financeiros destinados à educação, oriundos das várias fontes.





Tabela 64 – Custo/ Aluno/Ano na Rede Municipal de Ensino – Prata/ PI – 2012, 2013 e 2014.

		



ANO

		MODALIDADE DE ENSINO



		

		ENS. INFANTIL

		ENS. FUNDAMENTAL

		EJA



		

		CRECHE

PARCIAL

VR-R$

		PRÉ-ESCOLA

PARCIAL

VR-R$

		ANOS

INICIAIS

URBANO

VR-R$

		ANOS

INICIAIS

RURAL

VR-R$

		ANOS

FINAIS

URBANO

VR-R$

		ANOS

FINAIS

RURAL

VR-R$

		AVALIAÇÃO

NO

PROCESSO

VR-R$



		2012

		1.677,35

		2.096,68

		2.096,68

		2.411,19

		2.306,35

		2.516,02

		1.677,35



		2013

		1777,38

		2.221,73

		2.221,73

		2.554,99

		2.443,90

		2.666,08

		1777,38



		2014

		2.285,57

		2.285,57

		2.285,57

		2.628,41

		2.514,13

		2.742,69

		1.828,46







A tabela 64 apresenta o custo/aluno/ano por etapa na rede municipal de ensino no ano de2012, 2013 e 2014, a tabela  65  apresenta  a  Receita  do  Município  em  2014  e  a  base  de cálculo  para  a  aplicação  no  ensino e  na  sequência,  a  Tabela 66  demonstra  a despesa total realizada com Educação na  Rede Municipal nos anos de 2012, 2013 e 2014. 

Tabela 65: Receitas com o setor educacional do município de Prata do Piauí, administradas pela prefeitura (2012/2014).

		ANO

		MERENDA ESCOLAR

		TRANSPORTE ESCOLAR

		CONVÊNIOS

		OUTRAS RECEITAS

		TOTAL



		2012

		50.988,00

		6.472,19

		77.486,99

		-

		134.947,18



		2013

		63.450,00

		9.914,82

		101.983,43

		-

		175.348,25



		2014

		58.572,00

		2.019,70

		358.989,45

		-



		419.581,15





Fonte:Portal da transparência



Verificamos na tabela acima que o recurso do Transporte escolar no ano de 2014 caiu mais de 75%%, isto se deve a falta de prestações de contas dos anos de 2011 a 2013 o que vem dificultando o atendimento nesta área. O município vem recebendo recurso de convênios, pois está construindo pelo PAR uma quadra coberta em uma unidade escolar. 





Tabela 66: Receita e aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB no município de Prata do Piauí (2012 / 2014).

		ANO

		

		APLICAÇÕES



		

		Total Recebido

		Salários dos Professores

		Capacitações

		Gastos com MDE



		2012

		992.688,30

		

		

		



		2013

		761.348,83

		

		

		



		2014

		837.208,76

		

		

		





 Fonte: Portal da transparência





Observa-se que houve uma queda no recurso do FUNDEB do município o que dificulta ainda mais a gestão do mesmo, pois a quantidade de dependências administrativas continua a mesma, além do quadro de pessoal vir aumentando devido a necessidade de um melhor atendimento aos discentes.



Não foi possível ter acesso a PPA, não sendo possível avaliar os gastos previstos para programas e projetos educacionais.



2.18.4 CONCLUSÃO



Em cumprimento ao que estabelece a CF/88 em relação à contrapartida financeira do município para a educação, deverá ser destinado no período de vigência do presente plano ou até nova determinação legal, o percentual mínimo de 25% da receita líquida do município, advinda de impostos, na manutenção e desenvolvimento da educação. De maneira complementar, conforme determinação legal, o salário-educação constituirá fonte adicional de financiamento da educação básica. 



Além destas fontes de recursos, o município disporá dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, com vigência até o ano de 2020, conforme estabelece a Lei nº 11.494/07.



Não se faz educação sem recursos, a cada dia se faz mais necessário investimentos na área educacional para que o país possa desenvolver suas metas e alcançar desenvolvimento social e econômico. Por isso, é necessário pensar, avaliar e discutir os valores gastos pela administração pública, em educação, nos últimos anos.











































































ANEXO



3. CONHECENDO AS METAS E ESTRATÉGIAS DO PME PRATA DO PIAUÍ 



META 1 – PME PRATA DO PIAUÍ – EDUCAÇÃO INFANTIL



ATENDER 100% DE MATRICULAS NA PRÉ-ESCOLA ATÉ 2017 E AMPLIAR GRADATIVAMENTE AS MATRICULAS NA CRECHE PARA ATINGIR O PERCENTUAL DE 50% ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA DO PME.



1.1. Promover a busca ativa de crianças com idade correspondente a educação infantil (4 e 5) anos  em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção a infância.



1.2. Realizar campanha de matrícula nas diferentes mídias, junto a comunidade para garantir a universalização das crianças de 4 e 5 anos. 



1.3. Realizar no primeiro ano de vigência deste PME, levantamento da demanda por creche para a população de até 3 anos, como forma de planejar a oferta. 



1.4. Criar no período de vigência deste plano, através do censo escolar (MEC), mecanismo para a implantação de creche de acordo com a necessidade do município.



1.5. Estabelecer no primeiro ano de vigência deste PME, normas e procedimentos para o monitoramento do plano.



1.6. Promover formação continuada para os profissionais da educação infantil, conforme a função que exerce. 



1.7. Definir junto a Secretaria Municipal  de Educação o número de crianças por professor, tendo em vista que não ultrapasse 8,  de 0 a 2 anos, de 10 de 3 anos e de 15 de  4 e 5 anos com monitores permanentes em todos os níveis.



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



1.9. Promover curso de aperfeiçoamento em atendimento educacional especializado para os  professores e monitores da educação infantil.



1.10.  Aderir aos programas do governo para a viabilização das estratégias. 



1.11. Realizar, periodicamente, em regime de colaboração, levantamento da demanda por creche para a população de até 3 (três) anos, como forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda manifesta;



1.12. Respeitando as normas de acessibilidade,  reestruturar a escola, bem como  adquirir equipamentos, visando à melhoria da rede física da escola de educação infantil;



1.13. Estabelecer, no primeiro ano de vigência do PME, normas, procedimentos e prazos para definição de mecanismos de consulta pública da demanda das famílias por creches;


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



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


1.16. Garantir a formação inicial e continuada dos (as) profissionais da educação infantil, promovendo, progressivamente, o atendimento por profissionais com formação superior na área específica;



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


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



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


1.20. Preservar as especificidades da educação infantil na organização das redes escolares, garantindo o atendimento da criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em estabelecimentos que atendam a parâmetros nacionais de qualidade, e a articulação com a etapa escolar seguinte, visando ao ingresso do (a) aluno(a) de 6 (seis) anos de idade no ensino fundamental;


1.21. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência de todas as crianças na educação infantil, inclusive dos beneficiários de programas de transferência de renda, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância;


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

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

1.24. Estimular e garantir o acesso à educação infantil em tempo integral, para todas as crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil até o final da vigência do PME.



META 2 – PME PRATA DO PIAUÍ – ENSINO FUNDAMENTAL



UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS PARA TODA A POPULAÇÃO DE 6 A 14 ANOS E GARANTIR QUE PELO MENOS 95% DOS ALUNOS CONCLUAM ESTA ETAPA NA IDADE RECOMENDADA, ATÉ O ÚLTIMO ANO DE VIGÊNCIA DO PME.





ESTRATEGIAS DO PME:



2.1. Regularizar o fluxo escolar reduzindo em 95%, em quatro anos, as taxas de retenção e evasão, por meio de programas 	ou projetos de recuperação da aprendizagem, paralela ao longo do curso, garantindo uma efetiva aprendizagem;



2.2. Criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos alunos do ensino fundamental;



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



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



2.5. Desenvolver técnicas pedagógicas que combinem, de maneira articulada, a organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente comunitário, considerando as especificidades da educação especial, das escolas do campo;



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



2.7. Promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, a fim de garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos (as) alunos (as) dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem polos de criação e difusão cultural;



2.8. Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades escolares dos filhos por meio do estreitamento das relações entre as escolas e as famílias;



2.9. Oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos estudantes e de estimulo a habilidades;



2.10. Promover atividades de desenvolvimento e estimulo a habilidades esportivas nas escolas, interligadas a um plano de disseminação do desporto educacional e de desenvolvimento esportivo nacional;



2.11. Em regime de colaboração com os entes federados assegurar a construção/ampliação/reforma de salas de aula, no prazo máximo de três anos;



12. Assegurar que, no prazo de quatro anos, a Administração 	Municipal, garanta padrões mínimos de infraestrutura para o ensino fundamental;



2.13. Criar espaços para esporte, recreação em quadras de esportes cobertas, com arquibancadas e almoxarifado para material esportivo;



2.14. Realizar adaptações dos edifícios escolares para o atendimento dos alunos portadores de necessidades especiais no prazo de até três anos;



2.15. Construir biblioteca escolar em todas as escolas com a atualização periódica do acervo;



2.16. Garantir mobiliário adequado, equipamentos e materiais pedagógicos;



2.17. Adequar/reformar e/ou construir salas de informática em todas as escolas em até cinco anos, garantindo técnicos para atendimento e manutenção permanente;



2.18. Reformar e/ou construir instalações sanitárias para uma melhor higiene, inclusive bucal, com as adequações necessárias para os portadores de necessidades especiais;



2.19. Em regime de colaboração com entes federados Reformar e/ou construir cozinhas e refeitório para um melhor atendimento da merenda escolar;



2.20. Estimular e promover a participação da comunidade na 	gestão das escolas, através dos conselhos de escola;



2.21. Garantir, com a colaboração da União e do Estado, o fornecimento da merendar merenda escolar com o provimento dos níveis calórico-proteicos, por faixa etária e com acompanhamento de nutricionistas;



2.22. Ampliar progressivamente, a jornada escolar do aluno para tempo integral, provendo a estrutura de recursos compatíveis;



2.23. Estabelecer em dois anos, a reorganização curricular para 	todos os cursos, adequando-os às características da clientela, inclusive oportunizando os cursos de suplência;



2.24. Assegurar a elevação progressiva do nível de desempenho dos alunos mediante a implantação de programa de 	monitoramento da avaliação;



2.25. Desenvolver a educação ambiental, tratada como tema 	transversal, como prática educativa integrada, contínua e permanente;



2.26. Incentivar e apoiar as organizações estudantis, como espaço de participação a exercício da cidadania;



2.27. Manter e consolidar Em regime de colaboração com entes federados programas de atualização e educação continuada aos docentes e aos profissionais do Quadro de Apoio Escolar;



2.28. Valorização permanente do profissional da Educação através da reforma do Plano de Cargos, Carreira e Salários a partir da vigência do PME;



2.29. Proceder ao mapeamento, através do censo escolar, das crianças fora da escola, equalizando a demanda e a oferta do ensino fundamental;



2.30. Implantar o Núcleo de Apoio a Família que ofereça atendimento com psicólogo e assistente social em parceria com a Secretaria de Saúde;



2.31. Desenvolver através de projetos o prazer e hábito de leitura, visando criar no cotidiano escolar convívio sistemático entre leitores e textos, ampliando a oferta de livros didáticos (inglês, espanhol e arte), a todos os alunos	 do ensino fundamental;



2.33. Ampliar o transporte escolar adequando para atender às necessidades da educação;



2.34. Garantir fardamento escolar para todas as crianças e adolescentes.



META 3 – PME PRATA DO PIAUÍ – ENSINO MÉDIO



UNIVERSALIZAR, ATÉ 2016, O ATENDIMENTO ESCOLAR PARA TODA A POPULAÇÃO DE 15 (QUINZE) A 17 (DEZESSETE) ANOS E ELEVAR, ATÉ O FINAL DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DESTE PNE, A TAXA LÍQUIDA DE MATRÍCULAS NO ENSINO MÉDIO PARA 85% (OITENTA E CINCO POR CENTO).



ESTRATEGIAS DO PME:



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



3.2. Contribuir e apoiar medidas de avaliação do ensino médio inovador, já implantado no município;



3.3. Propor, a título de colaboração, medidas para a melhoria da institucionalização do ensino médio inovador.



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



3.5. Firmar pacto com a União e o Estado, no âmbito da instância permanente de que trata o § 5º do art. 7º desta Lei, para implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular do ensino médio;



3.6. Adotar medidas para divulgação e implantação da proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos (as) do ensino médio;



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



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



3.9. Colaborar com o estado, na  universalização e   intensificação de  medidas que assegurem  a participação do alunado no ENEM, tendo como fundamento a matriz de referência do conteúdo curricular do ensino médio e em técnicas estatísticas e psicométricas que permitam comparabilidade de resultados, articulando-o com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB, e promover sua utilização como instrumento de avaliação sistêmica, para subsidiar políticas públicas para a educação básica, de avaliação certificadora, possibilitando aferição de conhecimentos e habilidades adquiridos dentro e fora da escola, e de avaliação classificatória, como critério de acesso à educação superior;

 

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

 

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



3.12. Colaborar com o Estado no redimensionamento da oferta de ensino médio nos turnos diurno e noturno, bem como a distribuição territorial das escolas de ensino médio, de forma a atender a toda a demanda, de acordo com as necessidades específicas dos (as) alunos (a);

 

3.13. Dar suporte ao desenvolvimento das formas alternativas de oferta do ensino médio, garantida a qualidade, para atender aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam a atividades de caráter itinerante;

 

3.14. Colaborar com a implantação das políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito ou quaisquer formas de discriminação, criando rede de proteção contra formas associadas de exclusão;

 

3.15. Contribuir com ações de incentivo à participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas e cientificas.













META 4 – PME PRATA DO PIAUÍ – EDUCAÇÃO ESPECIAL



UNIVERSALIZAR, PARA A POPULAÇÃO DE 4 A 17 ANOS, O ATENDIMENTO ESCOLAR AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO E ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO, PREFERENCIALMENTE NA REDE REGULAR DE ENSINO, GARANTINDO O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADOS, PÚBLICOS OU COMUNITÁRIOS, NAS FORMAS COMPLEMENTAR E SUPLEMENTAR EM SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS, CLASSES, ESCOLAS OU SERVIÇOS, EM ESCOLAS OU SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PÚBLICOS OU CONVENIADOS.





ESTRATEGIAS DO PME



4.1. Efetivar e contabilizar com registro no censo escolar, a dupla matricula do aluno, público alvo da educação Especial, na sala comum do Ensino Regular e no contra turno em Atendimento Educacional Especializado – AEE, ofertado obrigatoriamente, de modo complementar ou suplementar de modo não substitutivo a escolarização, no espaço da Sala de Recursos Multifuncionais ou em Centros de Atendimento Educacional Especializado, em instituições públicas ou conveniadas com o poder público, observando o art. 1º da nota técnica nº 04 de 2009/MEC.



4.2.  Realizar levantamento para identificação das crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, com vistas à universalização do atendimento escolar da demanda manifesta pelas famílias dessas crianças.

 



4.3. Realizar parcerias para implantar, ao longo deste PME, salas de recursos multifuncionais e fomentar a formação continuada de professores e professoras para o atendimento educacional especializado nas escolas urbanas e do campo; 



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

 



4.5. Garantir que, no ensino regular comum, as salas de aula tenham no máximo 20 alunos, onde houver a inclusão de até 3 crianças, adolescentes e jovens com deficiência e necessidades educacionais especiais, conforme legislação existente. Ressaltando – se, também a necessidade de um profissional de apoio ou monitor capacitado na área educacional junto ao professor regente nos casos de deficiências múltiplas e TGDS.



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



4.7. Garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS como primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda língua, aos alunos surdos e com deficiência auditiva, conforme demanda de matriculas confirmada em todos os níveis e modalidades de educação, no espaço de salas inclusivas, escolas, definidos no âmbito do projeto político pedagógico de cada escola, com matricula deste público alvo, bem como a adoção do Sistema Braille de leitura para cegos e surdos-cegos;

  

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

 

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



4.10. Colaborar com o fomento de pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodologias, materiais didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com vistas à promoção do ensino e da aprendizagem, bem como das condições de acessibilidade dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; 



4.11. Colaborar com o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares para subsidiar a formulação de políticas públicas intersetoriais que atendam as especificidades educacionais de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação que requeiram medidas de atendimento especializado;



4.12. Promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde, assistência social e direitos humanos, em parceria com as famílias, com o fim de desenvolver modelos de atendimento voltados à continuidade do atendimento escolar, na educação de jovens e adultos, das pessoas com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento com idade superior à faixa etária de escolarização obrigatória, de forma a assegurar a atenção integral ao longo da vida;



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



4.15. Promover em parceria com a união e o estado a coleta de informação sobre o perfil das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, com vistas a subsidiar políticas públicas nessa área.



4.16. Promover a formação continuada em Atendimento Educacional Especializado para professores (as) das escolas urbanas e do campo.

 

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



PROGRAMAS QUE PODEM SER ADERIDOS                                  



programa escola acessível;

transporte escolar acessível;

programa de implantação de salas de recursos multifuncionais;

programa educação inclusiva: direito à diversidade;

programa de formação continuada de professores na educação especial;

programa de acompanhamento e monitoramento do acesso e permanência das pessoas com deficiência beneficiaria do beneficio de prestação continuada da assistência social;

programa livro acessível;

prêmio experiências educacionais inclusivas: a escola aprendendo com as diferenças. 





META 5 – PME PRATA DO PIAUÍ - 



 ALFABETIZAR TODAS AS CRIANÇAS NO MÁXIMO, ATÉ O FINAL DO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.



	



ESTRATÉGIAS PME



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





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



	

5.3. Selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a alfabetização de crianças, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, bem como o acompanhamento dos resultados na rede escolar de ensino do município.



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



5.5. Adotar e implementar materiais didáticos específicos para a alfabetização da demanda manifesta de crianças do campo.

5.6. Assegurar, em regime de colaboração com a União e o estado a formação inicial e continuada de professores (as) para a alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras.

 

 

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





PROGRAMAS QUE PODEM SER ADERIDOS OU AMPLIADOS


· Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa;

· Formação continuada de Professores Alfabetizadores;

· Programa Nacional do Livro Didático PNLD;

· Programa Nacional de Bibliotecas Escolares;

· Provinha Brasil;

· Gestão, Controle Social e Mobilização.





META 6  - PME PRATA DO PIAUÍ – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS



OFERECER EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL EM, NO MÍNIMO, 75% DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, DE MODO A ATENDER, 75% DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL , E PELO MENOS, 50% DOS ALUNOS DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA DO PME.



ESTRATEGIAS PME



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



6.2.  Identificar a demanda de crianças que habitam em comunidades pobres ou em situação de vulnerabilidade social e dar apoio logístico ao programa de construção de escolas com padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em tempo integral.



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



6.4. Estabelecer parcerias com os diferentes espaços educativos, culturais e esportivos e com equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas praças, parques, museus, teatros, cinemas e planetários;



6.5. Promover, em regime de colaboração, a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de alunos (as) matriculados nas escolas da rede pública de educação básica por parte das entidades privadas de serviço social vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante e em articulação com a rede pública de ensino;



6.6. Garantir a educação em tempo integral para demanda manifesta de pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na faixa etária de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, assegurando atendimento educacional especializado complementar e suplementar ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas; 



6.7. Adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola, direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com atividades recreativas, esportivas e culturais, inclusive assegurando a elaboração de proposta curricular adequada aos parâmetros da educação integral.

6.8. Manter, em regime de colaboração com o Estado e Governo Federal,  a  reestruturação  das  escolas  públicas,  por  meio  de instalação  de ambientes pedagógicos e aquisição de equipamentos e material didático.







META 7 – PME PRATA DO PIAUÍ - IDEB



FOMENTAR A BOA QUALIDADE DO ENSINO EM TODAS AS ETAPAS E MODALIDADES, COM MELHORIA DO FLUXO ESCOLAR E DA APRENDIZAGEM, DE MODO A ATINGIR NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO AS SEGUINTES MÉDIAS MUNICIPAIS PARA O IDEB.





ESTRATEGIAS PME



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


7.2. Implantar medidas que assegurem:



a) Até o quinto ano de vigência deste PME, pelo menos 70% (setenta por cento) dos (as) alunos (as) do ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 60% (sessenta por cento), pelo menos, o nível desejável; 

 

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

 



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

  



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


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



7.6. Estabelecer pacto com a União para garantir a prestação de assistência técnica financeira na implantação de metas intermediárias que visem a melhoria do IDEB, no município;



7.7. Utilizar os dados da avaliação de qualidade do ensino fundamental e médio para adoção de medidas que concorram para a melhoria de processos e práticas pedagógicas, em regime de colaboração com o estado;



7.8. Adotar medidas que colaborem com a implantação de políticas voltadas para alcance das metas do Ideb, diminuindo a diferença entre as escolas com os menores índices e a média nacional, garantindo equidade da aprendizagem e reduzindo pela metade, até o último ano de vigência deste PME.

 



7.9. Elaborar relatório com os resultados pedagógicos dos indicadores de avaliação da educação básica e do Ideb, relativos às escolas e à rede pública do município, assegurando a contextualização desses resultados, com relação a indicadores sociais relevantes, como os de nível socioeconômico das famílias dos (as) alunos (as), e a transparência e o acesso público a esses resultados.



7.10. Identificar e divulgar práticas pedagógicas inovadoras adotadas nas escolas de educação básica do município que contribuem para a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas.



7.11. Fazer levantamento da necessidade de transporte de estudantes da educação do campo, na faixa etária da educação escolar obrigatória, para subsidiar o programa federal de transporte escolar.

 

7.12. Disponibilizar informações ao Mec que viabilizem a universalização do acesso à rede mundial de computadores em banda larga nas escolas da rede pública de educação básica do município, favorecendo a utilização pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação; 



7.13. Monitorar programa de transferência direta de recursos financeiros à escola, propiciando a participação da comunidade escolar no planejamento e na aplicação dos recursos, visando à ampliação da transparência e ao efetivo desenvolvimento da gestão democrática; 



7.14. Disponibilizar informações ao Mec que viabilizem a implantação de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;

  

7.15. Fazer levantamento das condições infraestruturais dos prédios escolares existentes no município, contribuindo com a União no sentido de assegurar os padrões mínimos de funcionamento das escolas públicas de educação básica e de promover uma educação inclusiva e de qualidade.

  

 

7.16.  Disponibilizar ao Mec levantamento das necessidades 

de aquisição e reestruturação de equipamentos e de recursos tecnológicos digitais, para escolas públicas do município, visando à equalização das oportunidades educacionais;





7.17. Contribuir para a definição de parâmetros mínimos de qualidade dos serviços da educação básica, considerando as peculiaridades do município.



7.18. Disponibilizar ao Mec levantamento das necessidades de equipamentos necessários para a informatização da gestão das escolas públicas e secretaria municipal de educação do município, bem como das necessidades de formação do pessoal técnico das secretarias de educação;



7.19. Adotar, em regime de  colaboração com a União e o estado, as políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de educadores.



7.20. Adotar, em regime de  colaboração com a União e o estado, políticas de inclusão e permanência na escola para adolescentes e jovens que se encontram em regime de liberdade assistida e em situação de rua, assegurando os princípios da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente;



7.21. garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas afro-brasileira e indígenas e implementar ações educacionais, nos termos das Leis nos 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de março de 2008, assegurando-se a implementação das respectivas diretrizes curriculares nacionais, por meio de ações colaborativas com fóruns de educação para a diversidade étnico-racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e a sociedade civil; 

 

7.22. contribuir para o fortalecimento progressivo da educação escolar no campo de populações tradicionais, de populações itinerantes, atendendo as demandas manifestas do município.



7.23. Estabelecer parceria com o estado e União para mobilização das famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação formal com experiências de educação popular e cidadã.



7.24. Estabelecer parceria com o estado e União para promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito local e nacional, com os de outras áreas, como saúde, trabalho e emprego, assistência social, esporte e cultura, possibilitando a criação de rede de apoio integral às famílias, como condição para a melhoria da qualidade educacional;

 

7.25. Promover, em parceria com o estado e a União, a universalização de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde destinadas ao atendimento de estudantes das escolas da rede pública no município.

 

7.26. Aderir ao Sistema Estadual de Avaliação da Educação Básica, com vistas a orientar as políticas públicas e as práticas pedagógicas no município.



7.27.  Aderir ao programa nacional de formação de leitores e leitoras e capacitação de professores e professoras, bibliotecários e bibliotecárias e agentes da comunidade para atuar como mediadores e mediadoras da leitura, de acordo com a especificidade das diferentes etapas do desenvolvimento e da aprendizagem; 



7.28. Aderir ao programa nacional de formação de professores e professoras e de alunos e alunas para promover e consolidar política de preservação da memória nacional; 



7.29. Colaborar com a União na implantação de políticas de estímulo às escolas que melhorarem o desempenho no Ideb, de modo a valorizar o mérito do corpo docente, da direção e da comunidade escolar.





META 8 – PME PRATA DO PIAUÍ – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS



ELEVAR A ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO DE DEZOITO  A  VINTE  E  NOVE ANOS,  DE  MODO  A  ALCANÇAR  O  MÍNIMO  DE  DOZE  ANOS  DE  ESTUDO  NO  ÚLTIMO ANO,  PARA  A  POPULAÇÃO  MENOS  FAVORECIDA  SOCIAL,  ÉTNICA  E ECONOMICAMENTE.





ESTRATEGIAS PME



8.1. Fazer levantamento da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, com rendimento escolar defasado, dos segmentos populacionais do campo, dos 25% mais pobres, negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em parceria com as áreas de assistência social, saúde e proteção à juventude, de modo a contribuir com a institucionalização de programas e desenvolvimento de tecnologias adequadas a esta clientela.

8.2. Implementar, em regime de colaboração com a União e o estado, programas de educação de jovens e adultos para os segmentos populacionais considerados, que estejam fora da escola e com defasagem idade-série, associados a outras estratégias que garantam a continuidade da escolarização, após a alfabetização inicial;

 

8.3. Adotar medidas que viabilizem o acesso gratuito aos exames de certificação da conclusão dos ensinos fundamental e médio; 



8.4.Estabelecer parcerias com as áreas da saúde e assistência social para garantia da frequência e apoio à aprendizagem dos jovens e adultos dos segmentos populacionais considerados, no processo de escolarização, estimulando-os a permanecerem na rede pública de ensino.

 

8.5. Promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola específicos para os segmentos populacionais considerados, identificar motivos de absenteísmo e colaborar com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para a garantia de frequência e apoio à aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do atendimento desses (as) estudantes na rede pública regular de ensino;



8.6. promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos segmentos populacionais considerados, em parceria com as áreas de assistência social, saúde e proteção à juventude.



8.7. Realizar, em regime  de  colaboração  com  o  Estado  e  com  outras secretarias  de  governo,  um  mapeamento  das  regiões  da  cidade  de  Prata do Piauí  que  possuem  demanda  de  escolaridade  da  população  entre  18  a  29 anos;



8.8. Manter a adesão ao Programa Federal, Brasil  Alfabetizado;



8.9. Realizar  parcerias  com  outros  programas  de  formação  de  trabalhadores realizados  pela  Prefeitura,  como  também  junto  a  Secretaria  do  Trabalho  e Emprego  de  encaminhamento  dos  alunos  para  realização  e  finalização  de seus estudos na EJA;



8.10. Fortalecer  as  ações  pedagógicas  junto  às  escolas  que  possuem  a modalidade EJA através de projetos interdisciplinares.



8.11. Propiciar  matrículas  permanentes,  com  chamada  pública  pelas Mantenedoras,  com  ampla  divulgação  nos  meios  de  comunicação  e  órgãos alternativos,  como  movimentos  junto  à  comunidade:  rádios  comunitárias, sindicatos, cooperativas, igrejas, de modo a estimular a matrícula na EJA;



8.12. Realizar  Censos  dos  Jovens  e  Adultos  fora  da  escola, em  regime  de colaboração com o Estado e União, de  forma  periódica e a partir do terceiro ano de vigência deste Plano, para auxiliar no mapeamento das necessidades e dificuldades  da  população  de  jovens  e  adultos  e  contribuir  para  o aprimoramento da política de EJA;



8.13. Garantir  a  oferta  de  EJA,  Ensino  Fundamental, diurnos, na  rede municipal de ensino,  de  acordo  com  a  demanda do município; 



8.14. Organizar  um  currículo  que  articule  projeto,  programas  e  iniciativas governamentais  e  associativas,  retomando  experiências  na  perspectiva  da formação solidária, mais cooperativa e coletiva;



8.15. Propiciar  a  participação  efetiva  da  comunidade  escolar  no  dia-a-dia  da escola,  na  elaboração  de  projetos  e  currículos  da  EJA,  a  fim  de  garantir  a escola como um espaço de identidade;



8.16. Construir um currículo que possibilite mudanças na condição sócio-cultural do  educando,  rompendo  com  a  visão  de  que  a  certificação  é  suficiente  para garantir a inclusão no mundo do trabalho;



8.17. Oportunizar  cursos  de  especialização  gratuitos  em  Universidade  Pública para os professores que atuam na EJA em escolas publicas;



8.18. Garantir as especificidades da  EJA,  como  modalidade  da  Educação Básica,  conforme  consta  na  LDBEN, respeitando  as  peculiaridades  próprias do público com o qual trabalha, com currículo que contemple administrativa e pedagogicamente  os  educando  jovens  e  adultos  da  EJA,  seja  no  Ensino Fundamental e ou no Ensino Médio;



8.19. Propor, através do regime  de  colaboração com os entes federados,  que  os  concluintes  do  Ensino Fundamental,  na  modalidade  EJA, possam  acessar ao  Ensino  Médio  na mesma modalidade;



8.20. Garantir infra-estrutura  e  recursos  materiais,  bem  como,  a  formação  de professores  para  uso  de  Tecnologias  de  Informação  e  Comunicação  (TICs)em caráter complementar a educação presencial;



PROGRAMAS QUE PODEM SER ADERIDOS 



· Dentre os principais programas e ações desenvolvidos pelo Ministério da Educação que podem contribuir para o alcance da meta destacam-se:  

· Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo; 

· Programa de Formação Continuada de Professores em Educação do Campo; 

· Programa Projovem do Campo – Saberes da Terra; d) Programa Nacional do Livro Didático do Campo; 

· Programa Dinheiro Direto na Escola – Campo; 

· Programa Dinheiro Direto na Escola – Água na Escola; 

· Programa de Apoio às Licenciaturas Indígenas;

· PET Conexão de Saberes;

· Uniafro – Ações Afirmativas para a População Negra no Ensino Superior; 

· Educação Quilombola; 

· Formação Continuada de Professores em Educação Escolar Indígena;

· Programa Brasil Alfabetizado;

· Programa Nacional do Livro Didático para a Educação de Jovens e Adulto.       





META 9 – PME PRATA DO PIAUÍ - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS



ELEVAR A TAXA DE ALFABETIZAÇÃO DA POPULAÇÃO COM 15 ANOS OU MAIS PARA 93,5% ATÉ 2018 E, ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA DO PME, ERRADICAR O ANALFABETISMO ABSOLUTO E REDUZIR EM 50% EM TAXA DE ANALFABETISMO FUNCIONAL. 





ESTRATEGIAS PME



9.1 - Assegurar a oferta gratuita da Educação de Jovens e Adultos a todos os que não tiveram acesso à Educação Básica na idade própria:

	A estratégia propõe assegurar a oferta gratuita da EJA, assim o indicador auxiliar a ser considerado reflete o número de matrículas nesta etapa. É importante destacar que não é possível identificar se todos que não tiveram acesso à Educação Básica regular estão sendo atendidos, mas sim, se o número de atendidos está aumentando.



9.2. Mapear e mobilizar jovens e adultos analfabetos residentes no município, bem como implementar, em colaboração com a União, ações de alfabetização, com garantia de continuidade da escolarização básica;



9.3. Monitorar a frequência de jovens e adultos, nos cursos de alfabetização, de forma assegurar os repasses do benefício adicional no programa nacional de transferência de renda;



9.4. Realizar chamadas públicas regulares para educação de jovens e adultos, promovendo-se busca ativa em regime de colaboração com o estado e em parceria com organizações da sociedade civil; 

 



9.5. Busca ativa por meio de chamadas públicas - realizar chamadas públicas regulares para Educação de Jovens e Adultos, promovendo-se busca ativa em regime de colaboração entre entes federados e em parceria com organizações da sociedade civil. 

9.6. Mapear, em parceria com o estado e as áreas de assistência social, saúde e proteção à juventude, os jovens e adultos com ensino fundamental e médio incompletos, no município, para assegurar a complementação da escolarização. 



9.7. Formalizar parceria com a União, para atendimento ao (à) estudante da educação de jovens e adultos por meio de programas suplementares de transporte, alimentação e saúde, inclusive atendimento oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos, em articulação com a área da saúde;



9.8. Aderir ao exame nacional de aferição do grau de alfabetização (absoluto e funcional) de jovens e adultos com mais de 15 (quinze) anos de idade; 

 

9.9. Orientar a elaboração de projetos inovadores na educação de jovens e adultos que visem ao desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas desses (as) alunos (as); 



9.10. Divulgar mecanismos de incentivo promovidos pelo governo federal que integrem os segmentos empregadores, públicos e privados, e o sistema de ensino municipal, para promover a compatibilização da jornada de trabalho dos empregados e das empregadas com a oferta das ações de alfabetização e de educação de jovens e adultos;

 

9.11. Adotar medidas que garantam a efetivação de programas de capacitação tecnológica da população jovem e adulta, a serem implementados pelo governo federal, promovendo a participação dos segmentos com baixos níveis de escolarização formal e de pessoas com deficiência.



9.12. Adotar medidas que garantam a inclusão dos idosos nas políticas públicas de educação de jovens e adultos, voltadas para a erradicação do analfabetismo, o acesso a tecnologias educacionais e atividades recreativas, culturais e esportivas, e a valorização de suas experiências e conhecimentos. 



	

META 10 – PME PRATA DO PIAUÍ - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS





OFERECER, NO MÍNIMO, 25% DAS MATRÍCULAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA FORMA INTEGRADA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, NOS ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA DO PME.





ESTRATEGIAS PME



10.1. Aderir ao programa nacional de educação de jovens e adultos voltado à conclusão do ensino fundamental e à formação profissional inicial, de forma a estimular a conclusão da educação básica; 

10.2. Estabelecer parceria com o governo federal e o estadual para garantir a oferta de matrículas na educação de jovens e adultos, de modo a articular a formação inicial e continuada de trabalhadores com a educação profissional, objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador e da trabalhadora;



10.3. Apoiar medidas de fomento a integração da educação de jovens e adultos com a educação profissional, em cursos planejados, de acordo com as características do público da educação de jovens e adultos e considerando as especificidades das populações itinerantes e do campo, inclusive na modalidade de educação a distância; 



10.4. Estabelecer parcerias com órgãos do governo estadual que atuam nas áreas da educação especial, educação profissional e direitos humanos, de modo a ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com deficiência e baixo nível de escolaridade,



10.5. Aderir ao programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos assegurando a expansão e a melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na educação de jovens e adultos integrada à educação profissional, garantindo acessibilidade à pessoa com deficiência; 

	

10.6. Elaborar, em parceria com a União e o estado, diretrizes que orientem a diversificação curricular de educação de jovens e adultos, articulando a formação básica e a preparação para o mundo do trabalho e estabelecendo inter-relações entre teoria e prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, de forma a organizar o tempo e o espaço pedagógicos adequados às características desses alunos e alunas; 



10.7. Apoiar medidas de fomento à produção de material didático, o desenvolvimento de currículos e metodologias específicas, os instrumentos de avaliação, o acesso a equipamentos e laboratórios e a formação continuada de docentes das redes públicas que atuam na educação de jovens e adultos articulada à educação profissional;

  

10.8. Apoiar medidas de fomento a oferta pública de formação inicial e continuada para trabalhadores e trabalhadoras articulada à educação de jovens e adultos, em regime de colaboração e com apoio de entidades privadas de formação profissional vinculada ao sistema sindical e de entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na modalidade;

 

10.9. Adotar medidas que garantam a efetivação do programa nacional de assistência ao estudante, compreendendo ações de assistência social, financeira e de apoio psicopedagógico que contribuam para garantir o acesso, a permanência, a aprendizagem e a conclusão com êxito da educação de jovens e adultos articulada à educação profissional; 

  

10.10.  Colaborar com a implementação de mecanismos de reconhecimento de saberes dos jovens e adultos trabalhadores, a serem considerados na articulação curricular dos cursos de formação inicial e continuada e dos cursos técnicos de nível médio.



10.11. Proporcionar condições às pessoas que se encontram em vulnerabilidade social, meios necessários para acesso à Educação Profissional, permanência e conclusão de sua formação. 



10.12. Promover parcerias integradas com outros órgãos públicos, instituições de ensino privadas e empresas, para atendimento aos alunos que se encontram em situação de vulnerabilidade social, proporcionando-lhes os meios necessários para acesso, permanência e conclusão de sua formação profissional. 







PROGRAMAS QUE PODEM SER ADERIDOS



1- Educação profissional técnica integrada ao ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos.


2- Educação profissional técnica concomitante ao ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos.


3- Formação inicial e continuada ou qualificação profissional integrada ao ensino fundamental na modalidade de educação de jovens e adultos.


4- Formação inicial e continuada ou qualificação profissional concomitante ao ensino fundamental na modalidade de educação de jovens e adultos.


5- Formação inicial e continuada ou qualificação profissional integrada ao ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos.


6- Formação inicial e continuada ou qualificação profissional concomitante ao ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos.



META 11 – PME PRATA DO PIAUÍ – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL



TRIPLICAR AS MATRÍCULAS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, ASSEGURANDO A QUALIDADE DA OFERTA E PELO MENOS 50% DA EXPANSÃO NO SEGMENTO PÚBLICO.



ESTRATEGIAS PME



11.1. Apoiar medidas implementadas pela União e o estado no sentido de colaborar com  a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio na rede pública estadual de ensino do município; 

 

11.2.  Apoiar medidas implementadas pela União e o estado, no sentido de colaborar com  a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio na modalidade de educação a distância;

   

11.3. Apoiar medidas implementadas pela União e o estado, no sentido de colaborar com a expansão do estágio na educação profissional técnica de nível médio e do ensino médio regular;

 

11.4. Apoiar medidas implementadas pela União e o estado, de modo a colaborar com a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio para as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; 



11.5. Apoiar medidas implementadas pela União e o estado, de modo a colaborar com a redução das desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e permanência na educação profissional técnica de nível médio, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas, na forma da lei; 



PROGRAMAS A SEREM ADERIDOS



· Realizar adesão a programas de fortalecimento da qualificação profissional como acessuas;



· Realizar parcerias com centros de ofertas de cursos técnicos através do PRONATEC E E-TEC BRASIL;



· Estruturar a rede do Programa Mais saber (SEDUC) para ofertas de cursos técnicos.



META 12 – PME PRATA DO PIAUÍ – ENSINO SUPERIOR



ELEVAR A TAXA BRUTA DE MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR PARA 50% E A TAXA LÍQUIDA PARA 33% DA POPULAÇÃO DE 18 A 24 ANOS, ASSEGURADAS A QUALIDADE DA OFERTA E A EXPANSÃO PARA, PELO MENOS, 40% DAS NOVAS MATRÍCULAS NO SEGMENTO PÚBLICO. 



ESTRATEGIAS PME



12.1. Disponibilizar levantamento da demanda, na idade de referência, de modo a colaborar com a ampliação da oferta de vagas , na rede federal de educação superior, da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e do sistema Universidade Aberta do Brasil;



12.2. Disponibilizar levantamento da demanda de professores e professoras de educação básica, de modo a colaborar com a oferta de educação superior pública e gratuita, sobretudo, nas áreas de ciências e matemática, bem como para atender ao déficit de profissionais em áreas específicas;



12.3. Contribuir para a ampliação da oferta de estágio como parte da formação na educação superior, disponibilizando a rede escolar municipal;



12.4. Colaborar com estudos e pesquisas de iniciativa das IES públicas e privadas, voltadas para a articulação entre formação, currículo, pesquisa e mundo do trabalho;



12.5. Disponibilizar levantamento da demanda, na idade de referência, de modo a colaborar com a oferta de vagas em curso de nível superior, prioritariamente, nas áreas de ciências e matemática, considerando as necessidades do desenvolvimento do País, a inovação tecnológica e a melhoria da qualidade da educação básica;

 

12.6. Aderir ao programa de expansão e reestruturação das instituições de educação superior, no município, de iniciativa da União



12.7. Incentivar os alunos do Ensino Médio a preparação em cursinhos populares para  o ENEM e outras formas de seleção;



12.8. Promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais técnico-administrativos da rede municipal através de parcerias com IES.



12.9. Valorizar a formação docente em mestrado e doutorado, incentivando e criando formas de participação das seleções;





META 13 – PME PRATA DO PIAUÍ – ENSINO SUPERIOR



ELEVAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR PELA AMPLIAÇÃO DA PROPORÇÃO DE MESTRES E DOUTORES DO CORPO DOCENTE EM EFETIVO EXERCÍCIO NO CONJUNTO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR PARA 75%, SENDO, DO TOTAL, NO MÍNIMO, 35% DE DOUTORES. 



ESTRATEGIAS PME



13.1. Estabelecer parceria com as IES e Secretaria Estadual de Educação, de modo a colaborar com melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e licenciaturas, integrando-os às demandas e necessidades da rede pública de educação básica, de modo a permitir aos graduandos a aquisição das qualificações necessárias à condução  do processo pedagógico de seus futuros alunos(as), articulando formação geral e específica à prática didática, considerando a educação para as relações étnicorraciais, a diversidade e as necessidades das pessoas com deficiências; 

 

13.2. Estabelecer parceria com as IES e Secretaria Estadual de Educação, de modo a colaborar com melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia, na área da administração escolar, integrando-os às demandas e necessidades da rede pública de educação básica, permitindo aos graduandos a aquisição das qualificações necessárias à sua atuação na área da gestão escolar;

 

13.3. Incentivar e apoiar cursos de mestrado e doutorado para os profissionais de educação. 







META 14 – PME PRATA DO PIAUÍ – ENSINO SUPERIOR



ELEVAR GRADUALMENTE O NÚMERO DE MATRÍCULAS NA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU, DE MODO A ATINGIR A TITULAÇÃO ANUAL DE 60 MIL MESTRES E 25 MIL DOUTORES.





ESTRATEGIAS PME



14.1. Disponibilizar levantamento de demanda, com vistas a colaborar com as Instituições de Ensino Superior, na elaboração do plano de ampliação de matrículas nos cursos de pós-graduação “strictu sensu” que atendam aos interesses da população do município e concorram, também, para a redução das desigualdades étnico-raciais e regionais e para favorecer o acesso das populações do a programas de mestrado e doutorado;



14.2. Colaborar com a ampliação da oferta de programas de pós-graduação stricto sensu, sob responsabilidade compartilhada das IES públicas, especialmente os de doutorado, nos campi novos abertos, no município, em decorrência dos programas de expansão e interiorização das instituições superiores públicas;

  

14.3. Estabelecer parceria com o governo federal e estadual para garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência ao programa de acervo digital de referências bibliográficas para os cursos de pós-graduação;

 

14.4. Estimular, em parceria com  os fóruns das IES, a participação das mulheres nos cursos de pós-graduação stricto sensu, em particular aqueles ligados às áreas de Engenharia, Matemática, Física, Química, Informática e outros no campo das ciências; 

 

14.5. Colaborar com a consolidação de programas, projetos e ações que objetivem a internacionalização da pesquisa e da pós-graduação brasileiras, incentivando a atuação em rede e o fortalecimento de grupos de pesquisa; 

 



META 15 – PME PRATA DO PIAUÍ – PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO



GARANTIR, EM REGIME DE COLABORAÇÃO ENTRE A UNIÃO, OS ESTADOS, O DISTRITO FEDERAL E OS MUNICÍPIOS, NO PRAZO DE 4 ANO DE VIGÊNCIA DESTE PME QUE TODOS OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO POSSUAM FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE NÍVEL SUPERIOR, OBTIDA EM CURSO DE LICENCIATURA NA ÁREA DE CONHECIMENTO EM QUE ATUAM. 





ESTRATEGIAS PME



15.1.  Disponibilizar diagnóstico das necessidades de formação de profissionais da educação e da capacidade de atendimento do município, de modo a contribuir com a elaboração do plano estratégico de formação dos profissionais da educação.



15.2. Divulgar aos profissionais da educação que atuam no município informações sobre a plataforma eletrônica, bem como orientá-los na sua utilização.  



15.3. Contribuir para a reformulação dos currículos dos cursos de licenciatura, estimulando a renovação pedagógica, de forma a assegurar o foco no aprendizado do (a) aluno (a), dividindo a carga horária em formação geral, formação na área do saber e didática específica e incorporando as modernas tecnologias de informação e comunicação, em articulação com a base nacional comum dos currículos da educação básica, orientada pelos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos de ensino fundamental e médio;



15.4. Disponibilizar levantamento do quantitativo de docentes, em efetivo exercício, com formação de nível médio, na modalidade normal, não licenciados ou licenciados em área diversa da sua atuação, de modo a colaborar com a implementação de cursos e programas especiais de formação específica;



15.5. Disponibilizar levantamento do quantitativo de profissionais da educação que atuam em outros segmentos que não o do magistério,  a fim de colaborar com o fomento e a oferta de cursos técnicos de nível médio e tecnológicos de nível superior;

  

15.6. Colaborar na definição e implantação de política nacional de formação continuada para os (as) profissionais da educação de outros segmentos que não os do magistério;

 

15.7. Aderir a programa de concessão de bolsas de estudos para que os professores de idiomas das escolas públicas de educação básica realizem estudos de imersão e aperfeiçoamento nos países que tenham como idioma nativo as línguas que lecionem; 

 

 15.8. Promover a busca de profissionais experientes que atuam, de forma autônoma ou através de instituições locais, nos diversos setores econômicos, com vistas a colaborar com o desenvolvimento de modelos de formação docente para a educação profissional.



15.9. Implantar, no prazo de 2 (dois) ano de vigência desta Lei, política nacional de formação continuada para os (as) profissionais da educação de outros segmentos que não os do magistério, construída em regime de colaboração entre os entes federados;



15.10. Contribuir para a valorização das práticas de ensino e os estágios nos cursos de formação de nível médio e superior dos profissionais da educação, disponibilizando levantamento de demandas próprias da ação pedagógica na educação básica.



15.11. Garantir a realização de concursos mediante uma pesquisa da real necessidade do município. Vedada à convocação de um profissional de área especifica para atuar em outra, assegurando a lotação do profissional em sua área de formação;



META 16 – PME PRATA DO PIAUÍ - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO



FORMAR, EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, 75% (CINQUENTA POR CENTO) DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ATÉ O ÚLTIMO ANO DE VIGÊNCIA DESTE PME, E GARANTIR A TODOS(AS) OS(AS) PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA FORMAÇÃO CONTINUADA EM SUA ÁREA DE ATUAÇÃO, CONSIDERANDO AS NECESSIDADES, DEMANDAS E CONTEXTUALIZAÇÕES DOS SISTEMAS DE ENSINO.



ESTRATEGIAS PME



16.1. Disponibilizar diagnóstico das necessidades de formação continuada de profissionais da educação e da capacidade de atendimento do município, com vistas a colaborar com o planejamento estratégico e com o fomento da oferta de cursos pelas instituições públicas de educação superior, de forma orgânica e articulada às políticas de formação do Estado e do Município; 

 

 

16.2. Formalizar parceria com o governo federal e estadual, com vistas a consolidar política nacional de formação de professores e professoras da educação básica, definindo diretrizes nacionais, áreas prioritárias, instituições formadoras e processos de certificação das atividades formativas; 



16.3. Aderir ao programa de composição de acervo de obras didáticas, paradidáticas e de literatura e de dicionários, e programa específico de acesso a bens culturais, incluindo obras e materiais produzidos em Libras e em Braille, sem prejuízo de outros, a serem disponibilizados para os professores e as professoras da rede pública de educação básica, favorecendo a construção do conhecimento e a valorização da cultura da investigação; 

  

16.4. Estabelecer parceria com o governo federal e estadual para viabilizar o acesso dos professores e das professoras da educação básica ao portal eletrônico do Mec, com vistas a fazer uso de materiais didáticos e pedagógicos suplementares, inclusive aqueles com formato acessível; 

 

16.5. Estabelecer parceria com o governo federal e estadual para garantir a oferta de bolsas de estudo para pós-graduação dos professores e das professoras e demais profissionais da educação básica; 

 

16.6. Aderir ao Plano Nacional do Livro e Leitura e programa nacional de disponibilização de recursos para acesso a bens culturais pelo magistério público, com vistas a fortalecer a formação dos professores e das professoras das escolas públicas de educação básica.

16.7. Garantir recursos financeiros para custear bolsa de estudo para pós-graduação dos professores e das professoras e demais profissionais da educação básica em sua área de atuação.



META 17 – PME PRATA DO PIAUÍ - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO



VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DAS REDES PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, A FIM DE EQUIPARAR O RENDIMENTO MÉDIO AO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS COM ESCOLARIDADE EQUIVALENTE, ATÉ O FINAL  DO SEXTO ANO DE VIGÊNCIA DO PME.



ESTRATEGIAS PME



17.1 - Indicar representantes do município para integrar fórum permanente, com representação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos trabalhadores da educação, para acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica; 



17.2 - Participar do processo de acompanhamento da evolução salarial por meio de indicadores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, periodicamente divulgados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; 



17.3 - Garantir a partir da aprovação deste PME e sob a responsabilidade da SEMEDU, remuneração adequada ao magistério, com piso salarial próprio, igual ou superior ao piso salarial nacional de acordo com as diretrizes estabelecidas na legislação, assegurando formas de promoção por mérito e tempo de serviço, incentivando a atualização e a especialização dos profissionais da Educação; 



17.4 – Reformular e garantir, em regime de colaboração, em âmbito municipal, o Plano de Carreira para os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica observada os critérios estabelecidos na Lei no 11.738, de 16 de julho de 2008, com implantação gradual do cumprimento da jornada de trabalho em um único estabelecimento escolar;



17.5 - Garantir a partir da aprovação deste plano em até dois anos a reformulação do plano de carreira do magistério público municipal e que nesta reformulação sejam assegurados:



- a reformulação da evolução funcional assegurando o direito ao quinquênio.

- reajuste anual de salário sem que ultrapasse a data base específica ao Magistério.

- promoção vertical por habilitação de forma automática vigorando no mês subsequente a apresentação do comprovante de nova habilitação.  

- adicional como vantagem pela formação em nível de pós-graduação até 3 (três) (latu-sensu e strictu-senso) incorporando-se ao vencimento básico do profissional da educação.

- a continuidade de progressão da carreira quando atingir o máximo na tabela salarial e não estiver apto para a aposentadoria.

- no ano subsequente à aprovação deste plano a discussão e implantação do plano de carreira para os demais servidores que atuam na educação adequando-os para as suas reais necessidades. 

- a contratação somente de professores e demais profissionais da educação que tenham formação mínima exigida pela legislação educacional vigente.

- durante a vigência deste plano que os profissionais que atuam no suporte pedagógico tenham formação na área conforme determina a legislação vigente. O incentivo durante a vigência deste Plano, aos profissionais do magistério, da rede municipal, a realizar cursos de especialização na área de educação, em instituições credenciadas pelo MEC. 



17.6 - Formalizar, junto ao governo federal, tendo como referência o Plano de Carreira elaborado pelo município, documento contendo a previsão orçamentária para viabilizar a implantação de políticas de valorização dos (as) profissionais do magistério, em particular o piso salarial nacional profissional.



META 18 – PME PRATA DO PIAUÍ - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO



ASSEGURAR, NO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, A REFORMULAÇÃO DE PLANOS DE CARREIRA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR PÚBLICA DE TODOS OS SISTEMAS DE ENSINO E, PARA O PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, TOMAR COMO REFERÊNCIA O PISO SALARIAL NACIONAL PROFISSIONAL, DEFINIDO EM LEI FEDERAL, NOS TERMOS DO INCISO VII DO ART. 206 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



ESTRATEGIAS PME



18.1 - Estruturar as redes públicas de Educação Básica de modo que, até o início do terceiro ano de vigência deste PME, 100% (cem por cento), dos profissionais da educação, sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo e no mínimo 50% (cinquenta por cento) estejam em exercício na sua área de atuação e 100 % até o final de vigência deste PME;



18.2 - Fomentar a oferta de cursos técnicos de nível médio destinado a funcionários de escola para as áreas de administração escolar.



18.3 - Implantar, nas redes públicas de Educação Básica e superior, acompanhamento dos profissionais iniciantes, supervisionados por equipe de profissionais experientes, a fim de fundamentar, com base em avaliação documentada, a decisão pela efetivação após o estágio probatório e oferecer, durante este período, curso de aprofundamento de estudos na área de atuação do professor, com destaque para os conteúdos a serem ensinados e as metodologias de ensino de cada disciplina.



18.4 - Aderir à prova nacional de iniciativa do Ministério da Educação, com vistas a obter subsídios para a realização de concursos públicos de admissão de profissionais do magistério da educação básica pública; 



18.4 - Aderir à prova nacional de iniciativa do Ministério da Educação, com vistas a obter subsídios para a realização de concursos públicos de admissão de profissionais da educação básica pública; 



18.5 - Prever, sob responsabilidade da SEMEDU, a partir da aprovação do PME, nos planos de carreira dos profissionais da educação, docentes e não docentes, licenças remuneradas e incentivos para qualificação profissional, inclusive em nível de pós-graduação stricto-sensu; 



18.6 - Organizar, em regime de colaboração entre SEMEDU, SEDUC e Ministério da Educação, censo dos/as profissionais docentes e não docentes da educação básica que atuam no território municipal, a ser realizado anualmente, a partir da vigência do Plano Municipal de Educação.



18.7 - Referendar, de forma permanente, as especificidades socioculturais das escolas nas comunidades, considerando-as no provimento de cargos efetivos de docência para essas instituições;

 

18.8 - Constituir, a partir da aprovação deste plano, comissões paritárias permanentes, para subsidiar na elaboração, reestruturação e implementação dos planos de carreira;





META 19 – PME PRATA DO PIAUÍ – GESTÃO DA EDUCAÇÃO



ASSEGURAR CONDIÇÕES, NO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, PARA A EFETIVAÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO, ASSOCIADA A CRITÉRIOS TÉCNICOS DE MÉRITO E DESEMPENHO E À CONSULTA PÚBLICA À COMUNIDADE ESCOLAR, NO ÂMBITO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, PREVENDO RECURSOS E APOIO TÉCNICO DA UNIÃO PARA TANTO ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA DO PME.



ESTRATEGIAS PME



19.1 - Estabelecer, mediante consulta pública, normativas que efetivem a gestão democrática da educação escolar, contemplando inclusive a seleção, nomeação e avaliação de diretores e diretoras de escolas, obedecendo a legislação nacional, submetendo-as à aprovação do Conselho Municipal ou Estadual de Educação, com vista a garantir o repasse de transferências voluntárias da União e do Estado.



19.2 - Aderir aos programas federais e estaduais de apoio e formação aos (às) conselheiros (as) dos conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, dos conselhos de alimentação escolar, dos conselhos regionais e de outros e aos (às) representantes educacionais em demais conselhos de acompanhamento de políticas públicas, garantindo a esses colegiados recursos financeiros, espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à rede escolar, com vistas ao bom desempenho de suas funções; 



19.3 - Adotar medidas que incentivem a constituição de Fórum Permanente de Educação, no município, com o intuito de coordenar as conferências municipais de educação, bem como efetuar o acompanhamento da execução deste PME e dos seus planos de educação;



19.4 - Estimular, em todas as redes de educação básica, a constituição e o fortalecimento de grêmios estudantis e associações de pais, assegurando-lhes, inclusive, espaços adequados e condições de funcionamento nas escolas e fomentando a sua articulação orgânica com os conselhos escolares, por meio das respectivas representações; 



19.5 - Estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselho municipal de educação, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive por meio de programas de formação de conselheiros, assegurando-se condições de funcionamento autônomo; 



19.6 - Estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos (as) e seus familiares na formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a participação dos pais na avaliação de docentes e gestores escolares;



19.7 - Adotar medidas que favoreçam a autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira nos estabelecimentos de ensino; 



19.8 - Desenvolver, em parceria com o estado e a União, programas de formação de diretores e gestores escolares, bem como aplicar prova nacional específica, a fim de subsidiar a definição de critérios objetivos para o provimento dos cargos, cujos resultados possam ser utilizados por adesão; 



19.9 - Garantir, no primeiro ano de vigência do PME, a realização de Audiências Públicas para a discussão e reformulação dos Conselhos deliberativos, possibilitando o funcionamento dos mesmos; 



19.10 - Instituir, no calendário do ano letivo, período de avaliação institucional próprio nas unidades escolares e na Secretaria Municipal de Educação, a partir do primeiro ano de vigência do PME; 



19.11 - Garantir ambiente informatizado em 100% das unidades escolares até o quinto ano de vigência do PME; 



19.12 - Redefinir regras considerando mérito e desempenho, para a nomeação e exoneração dos membros da gestão escolar, (diretor, coordenador, secretário escolar) estes sendo obrigatoriamente  servidores efetivos que possuam no mínimo 3 (três) anos de atuação como docente e servidor na rede municipal.



19.13 - Zelar pela transparência da gestão pública na área da educação, garantindo o funcionamento efetivo, autônomo e articulado dos conselhos de controle social; 



19.14 - Fomentar e apoiar os conselhos escolares, envolvendo as famílias dos educandos, com as atribuições, dentre outras, de zelar pela manutenção da escola e pelo monitoramento das ações e consecução das metas dos compromissos estabelecidos; 



19.15 - mobilizar Ministério Público, entidades da sociedade civil organizada, representantes da educação, entre outros setores sociais, para fiscalização e acompanhamento da implementação do PME; 



19.16 - viabilizar a implementação, consolidação e avaliação do Projeto Político Pedagógico em cada instituição de ensino, de acordo com a concepção de escola democrática, inclusiva e participativa; 



19.17 - fortalecer as instâncias colegiadas para proceder à fiscalização da qualidade da merenda escolar.







META 20 – PME PRATA DO PIAUÍ – FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO



AMPLIAR O INVESTIMENTO GOVERNAMENTAL EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DE FORMA A ATINGIR, NO MÍNIMO, O PATAMAR DE 25% DO PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) DO MUNICIPIO, ATÉ O 5º (QUINTO) ANO DE VIGÊNCIA DO PME E, NO MÍNIMO, O EQUIVALENTE A 30% 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),  ATÉ O 5º (QUINTO) ANO DE VIGÊNCIA DESTE PME E, NO MÍNIMO, O EQUIVALENTE A 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO), AO FINAL DO DECÊNIO.



ESTRATEGIAS PME



20.1 - Propor e aprovar mudanças na Lei Orgânica Municipal, em articulação com o estado, com vistas à garantir a ampliação dos percentuais vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino, para 35%, até o penúltimo ano de vigência deste PME.



20.2 - Propor e aprovar mudanças na Lei Orgânica Municipal, em articulação com o estado, com vistas à garantir a ampliação dos percentuais vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino, para 35%, até o penúltimo ano de vigência deste PME.



20.3 - Assegurar os mecanismos de acompanhamento da arrecadação dos recursos da contribuição social do salário-educação e de transparência de sua execução;



20.4 - Estabelecer e aprovar lei municipal que garanta a aplicação em manutenção e desenvolvimento da educação pública, em acréscimo aos recursos vinculados nos termos do art. 212 da Constituição Federal, os repasses da parcela da participação de resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural e outros recursos, com a finalidade de cumprimento da meta prevista no inciso VI do caput do art. 214 da Constituição Federal, em conformidade com a Lei Federal Lei n° 12.858, de 09 de setembro de 2013.



20.5 - fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos do parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação, especialmente a realização de audiências públicas, a criação de portais eletrônicos de transparência e a capacitação dos membros de conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, com a colaboração do Ministério da Educação, da Secretaria  de Educação do Estado do Piauí e do Tribunal de Contas do Estado;



20.6 - Colaborar com o estado na adoção de medidas que garantam o cumprimento do disposto no artigo 69, parágrafo 5°, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, referente à constituição das secretarias municipais e estaduais de educação como unidades orçamentárias, com a garantia de que o dirigente da educação seja o ordenador de despesas e gestor pleno dos recursos educacionais, com o devido acompanhamento, controle e fiscalização de suas ações pelos respectivos conselhos de educação, tribunais de contas e demais órgãos fiscalizadores. 



20.9 - Implantar, em parceria com a União e estado, o Custo Aluno-Qualidade inicial – CAQi, no prazo de 2 (dois) anos de vigência do PME, referenciado no conjunto de padrões mínimos estabelecidos na legislação educacional  e cujo financiamento será  calculado com base nos respectivos insumos indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem e será progressivamente reajustado até a implementação plena do Custo Aluno Qualidade – CAQ. 



20.10 - Implementar, em parceria com a União e o estado, o Custo Aluno Qualidade - CAQ como parâmetro para o financiamento da educação de todas etapas e modalidades da educação básica, a partir do cálculo e do acompanhamento regular dos indicadores de gastos educacionais com investimentos em qualificação e remuneração do pessoal docente e dos demais profissionais da educação pública, em aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino e em aquisição de material didático-escolar, alimentação e transporte escolar; 


20.11 - Implantar e ajustar, continuamente, o CAQ, no município, em conformidade com a metodologia definida pelo Ministério da Educação – MEC e acompanhado pelo Fórum Nacional de Educação - FNE, pelo Conselho Nacional de Educação - CNE e pelas Comissões de Educação da Câmara dos Deputados e de Educação, Cultura e Esportes do Senado Federal;



20.12 - estabelecer, no âmbito do município, por iniciativa da SEDUC e UNDIME, processo de discussão sobre a regulamentação do regime de colaboração, com vistas a criação de instância permanente de planejamento e pactuação federativa, em matéria educacional, buscando estabelecer efetiva cooperação e equilíbrio na repartição das responsabilidades e dos recursos com vistas ao combate às desigualdades educacionais, assegurando efetivo atendimento ao estudante da rede pública, estadual e municipal, sem distinção.



20.13 - Acompanhar, na forma da lei, a complementação da União no repasse dos recursos financeiros para Prata do Piauí quando não atingir o valor do CAQi e, posteriormente, do CAQ;



20.14 - Definir prioridades de aplicação dos recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino e dos recursos adicionais dirigidos à educação ao longo do decênio, considerando a necessidade de equalização das oportunidades educacionais, a vulnerabilidade socioeconômica e o compromisso técnico e de gestão.














População residente no municipio por faixa etária - 2000 e 2010

2000	0 a 14 anos	15 a 29 anos	30 a 39 anos	40 a 59 anos	60 anos ou mais	Total	1110	720	330	547	410	3117	2010	0 a 14 anos	15 a 29 anos	30 a 39 anos	40 a 59 anos	60 anos ou mais	Total	825	804	333	638	485	3085	Aprovação	2010	2011	2012	90.7	84.8	77.2	Reprovação	2010	2011	2012	4.7	6.1	2.1	Abandono	2010	2011	2012	4.5999999999999996	9.1	18.2	Colunas1	Frequentam a escola; 



83,2

Frequentam o Ensino Médio;



33,1

Não

 frequentam;

 15,5

Frequentam a escola	Frequentam o Ensino Médio	Outra modalidade	Não frequentam	83.2	33.1	50.1	15.5	Colunas2	Frequentam a escola	Frequentam o Ensino Médio	Outra modalidade	Não frequentam	Frequentam a escola	0 a 4 anos	5 a 9 anos	10 a 14 anos	15 a 19 anos	4	32	39	27	Não Frequentam a escola	0 a 4 anos	5 a 9 anos	10 a 14 anos	15 a 19 anos	0	0	0	30	Total	0 a 4 anos	5 a 9 anos	10 a 14 anos	15 a 19 anos	4	32	39	57	Nível I	Leitura	Escrita	Matemática	0.29039999999999999	0.26190000000000002	0.34539999999999998	Nível II	Leitura	Escrita	Matemática	0.62460000000	000004	0.13059999999999999	0.51060000000000005	Nível III	Leitura	Escrita	Matemática	6.0699999999999997E-2	0.39829999999999999	0.09	Nível IV	Leitura	Escrita	Matemática	2.4299999999999999E-2	0.12839999999999999	5.3999999999999999E-2	%	Com superior	Com licenciatura	Com licenciatura na area que atuam	1	1	0.625	Quant	Com superior	Com licenciatura	Com licenciatura na area que atuam	8	8	5	%	Com superior	Com licenciatura	Com licenciatura na área que atuam	1	1	0.371	Quant	Com superior	Com licenciatura	Com licenciatura na área que atuam	35	35	13	%	Com superior	Com licenciatura	Com licenciatura na area que atua	1	1	0.53800000000000003	Quant	Com superior	Com licenciatura	Com licenciatura na area que atua	11	11	7	%	Brasil	Piaui	Prata do Piauí	0.748	0.64500000000000002	0.88900000000000001	%	Brasil	Piauí	Prata do Piauí	0.32800000000000001	0.20599999999999999	0.371	%	Brasil	Piauí	Prata do Piauí	0.48299999999999998	0.48699999999999999	0.53800000000000003	84



A Educação de Prata do Piauí nos próximos 10 anos está aqui.
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