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1 JUAZEIRO DO PIAUÍ: CONHECENDO O MUNICÍPIO 

ASPECTOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS E SÓCIOECONÔMICOS 

 

1.1 - Aspectos históricos 

 

A cidade de Juazeiro do Piauí tem as suas origens fincadas nas terras que outrora 

compunham a Data São João. O nome Juazeiro, dar-se por conta de uma frondosa arvore de 

juá que existia próximo as primeiras casas aqui edificadas. Arvore esta que servia como ponto 

de encontro e acolhida, dos comboieiros que viajavam da cidade de Campo Maior até a cidade 

de Castelo do Piauí, na época Vila de Santo Antônio do Surubi e Vila de Marvão 

respectivamente.  

A sua emancipação política deu-se no dia 01/10/1995, um fato importante que 

contribui para a sua emancipação foi a construção da capelinha de Santa Clara, construída no 

ano de 1942, pelo senhor João Pereira Dutra, em pagamento de uma promessa feita por sua 

esposa Francisca Cardoso Dutra. A referida construção contribuiu para o desenvolvimento da 

região, pois passou a ser o ponto principal de socialização daqueles que habitavam nas regiões 

circunvizinhas. Outra relevante importância da Capelinha de Santa Clara, outrora Capelinha 

de São Francisco, foi que esta, após doação realizada oficialmente em cartório pelo senhor 

João Pereira Dutra, passou a ser o primeiro prédio público da localidade, o que futuramente 

possibilitou a implantação da primeira sessão eleitoral da localidade. 

As primeiras ações de alfabetização em Juazeiro do Piauí datam do ano de 1920, com 

a chegada do senhor João Pereira Dutra, vindo da cidade de Pedro II, e ao chegar neste 

povoado foi contratado pelo senhor Miguel de Matos e depois por Francisco Alves de Macedo 

para lecionar a seus filhos. 

Durante muitos anos a educação em Juazeiro do Piauí deu-se através de aulas “régias”, 

esse sistema perdurou até o ano de 1944, com a chegada da professora Dalva Ribeiro de 

Macedo, primeira professora formada e paga pelo estado para lecionar aulas em Juazeiro do 

Piauí, esta lecionou até o ano de 1963.  
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FIG 01: Foto da árvore Juá e das famílias do Município de Juazeiro do Piauí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo do município/Acervo Familia Lima. 

 

A cidade de Juazeiro do Piauí possui uma população tipicamente interiorana, 

caracterizada pela simplicidade do homem do campo, e pelos laços familiares que unem os 

habitantes do lugar. Sua população estimada em 2010 era de 4.757 habitantes. 

Uma considerável porcentagem da renda que circula na região de Juazeiro do Piauí – 

PI é proveniente das pedreiras (extração de quartzito), atividade bastante difundida na cidade, 

visto que seu subsolo é rico em jazidas da denominada “pedra de Juazeiro”. Outras rendas são 

provenientes da agricultura de subsistência e da extração do pó de carnaúba, sendo que a 

segunda realizada anualmente, por um período de três meses, o que interfere na frequência e 

desempenho de alguns alunos que participam direta ou indiretamente dessa atividade. Os 

demais recursos econômicos que entram no município são oriundos do funcionalismo público, 

dos pensionistas do INSS e dos Programas Federais.  

 Juazeiro do Piauí tem como belezas naturais suas belas formações rochozas, uma 

delas é a Pedra do Castelo que fica a poucos minutos da cidade próximo da PI 115. Outro 

ponto bem conhecido é o Rio Poty que é utilizado por moradores locais para pesca, para 

lavagem de roupas, e irrigação de lavouras. A cidade é rica em cachoeiras, são mais de 20 

dentro da área do município, muitas delas ainda são desconhecidas por boa parte da 

população. 
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FIG 02: Cachoeira do Tingidor em Juazeiro do Piauí 

 

 
Foto: Ezequiel Lima. 

 

Durante o mês de abril acontece a Semana Santa com muitas festividades, 

campeonatos e a tradicional “Caminhada da Paz” com saída da igreja matriz de São Francisco 

das Chagas até a Pedra de Castelo e no mês de outubro os festejos do padroeiro São Francisco 

das Chagas. No centro da cidade os visitantes também podem encontrar os itens básicos de 

toda cidade como: restaurantes, pousadas, posto de combustível, lan-houses e bares. 

 

 

1.2 - Aspectos Geográficos 

 

Localiza-se a uma latitude 05º10'20" sul e a uma longitude 41º42'12" oeste, estando a 

uma altitude de 175 metros. Situa-se na região Centro-norte do Estado do Piauí e 150 Km de 

Teresina. Possui uma área de 830,52 Km2, uma densidade demográfica de 5,73 hab/Km2, 

conforme: 
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1.3 - Caracterização do território. 

 

Fig:03 

 

 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/juazeiro_do_Piauí 

 

Tem como limites territoriais: ao norte os municípios de Sigefredo Pacheco e 

Milton Brandão, ao sul Castelo do Piauí e Buriti dos Montes, a leste Buriti dos 

Montes, e a oeste Castelo do Piauí e Sigefredo Pacheco. 

FIG: 04 – Localização geográfica do município de Juazeiro do Piauí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:http://pt.wikipedia.org/wiki/juazeiro_do_Piauí 

http://pt.wikipedia.org/wiki/juazeiro_do_Piauí
http://pt.wikipedia.org/wiki/juazeiro_do_Piauí
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 As condições climáticas do município de Juazeiro do Piauí (com altitude da sede a 175 m 

acima do nível do mar) apresentam temperaturas mínimas de 22ºC e máximas de 35oC, com 

clima quente tropical. A precipitação pluviométrica média anual é definida no Regime 

Equatorial Marítimo, com isoietas anuais entre 800 a 1.600 mm, cerca de 5 a 6 meses como os 

mais chuvosos e período restante do ano de estação seca. Os meses de fevereiro, março e abril 

correspondem ao trimestre mais úmido da região. 

 Os solos da região compreendem principalmente plintossolosálicos de textura média, fase 

complexo Campo Maior. Solos podzólicos vermelho-amarelos, plínticos e não plínticos com 

transições vegetais caatinga/cerrado caducifólio, floresta ciliar de carnaúba e caatinga de 

várzea e, secundariamente, solos arenosos essencialmente quartzosos, profundos, drenados, 

desprovidos de minerais primários, de baixa fertilidade, com transições vegetais, fase caatinga 

hiperxerófila e/ou cerrado sub-caducifólio/floresta sub-caducifólia e/ou carrasco. Seu Bioma é 

a caatinga. 

 

FIG 05: Vegetação de Juazeiro do Piauí.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Ricardo Vasconcelos 

 

  As feições geomorfológicas da região compreendem superfície aplainada com 

presença de áreas deprimidas, que formam lagoas temporárias; superfícies tabulares 

reelaboradas (chapadas baixas), relevo plano com partes suavemente onduladas e altitudes 

variando de 150 a 300 metros; superfícies onduladas, relevo movimentado, correspondendo a 

encostas e prolongamentos residuais de chapadas, desníveis e encostas acentuadas de vales e 

elevações, altitudes entre 150 a 500 metros (serras, morros e colinas) e superfícies tabulares 
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cimeiras (chapadas altas), com relevo plano, altitudes entre 400 a 500 metros, com grandes 

mesas recortadas.  

As principais localidades de onde provém a demanda escolar são: 

 Boa Vista 9 km da sede; 

 Olho D’água Grande 5 km da sede; 

 Mansinho 5 km da sede; 

 Piçarra 12 km da sede; 

 Croatás 14 km da sede; 

 Mata Escura 17 km da sede; 

 Simpatia 19 km da sede; 

 Boa Fé 40 km da sede; 

 Parafuso 37 km da sede; 

 Buriti do Santo Antônio 54 km da sede. 

 

1.4 - Aspectos Populacionais 

 

Segundo o IBGE, a população do município reside em quase sua totalidade na zona 

rural com um total de 3.278 habitantes. Na zona urbana residem 1.479, conforme Quadro 01 

– Distribuição da população do município. 

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO 

ZONA URBANA 1.479 

ZONA RURAL 3.278 

Fonte: IBGE 2010 

 

Segundo Boletim do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(2013), a população do município ampliou, entre os Censos Demográficos de 2000 e 2010, à 

taxa de 0,57% ao ano, passando de 4.495 para 4.757 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, conforme especificações do Quadro 02: Taxa de crescimento anual por área 

selecionada – 2000 e 2010. 
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Fonte: http://aplicacoes.mds.gov.br/ead/ri/carrega_pdf.php?rel=subsidios_paa_municipal 
 

Dados do mesmo relatório mostram que a taxa de urbanização apresentou alteração no 

mesmo período. A população urbana em 2000 representava 21,65% e em 2010 passou a 

representar 31,09% do total. 

A estrutura demográfica também apresentou mudanças no município. Entre 2000 e 

2010 foi verificada a ampliação da população idosa que cresceu 2,8% em média ao ano. Em 

2000, este grupo representava 9,0% da população, já em 2010 detinha 11,2% do total da 

população municipal.  

O segmento etário de 0 a 14 anos registrou crescimento negativo entre 2000 e 2010, 

com média de -1,6% ao ano. Crianças e jovens detinham 37,4% do contingente populacional 

em 2000, o que correspondia a 1.679 habitantes. Em 2010, a participação deste grupo reduziu 

para 30,0% da população, totalizando 1.425 habitantes, conforme Quadro 03: População 

residente no município por faixa etária – 2000 e 2010. 

 

Fonte: http://aplicacoes.mds.gov.br/ead/ri/carrega_pdf.php?rel=subsidios_paa_municipal 
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Os dados do Quadro 03 apontam que a população residente no município na faixa 

etária de 15 a 59 anos exibiu crescimento populacional (em média 1,39% ao ano), passando 

de 2.440 habitantes em 2000 para 2.801 em 2010. Em 2010, este grupo representava 58,9% da 

população do município.  

Outras informações sobre a demografia do município podem ser evidenciadas na 

Tabela 01: Informações sobre o município de Juazeiro do Piauí. 

 

 
Fonte: IBGE, 2010 

 

Em síntese os dados da tabela 01, tabulados por meio das informações do IBGE 2010 

apontam que no município existem 328 crianças de 0 a 3 anos, 182 de 4 e 5 anos, 915 de 6 a 

14 anos, 320 de 15 a 17 anos, 584 de 18 a 24 anos, 703 de 25 a 34 anos e 1.725 com mais de 

35 anos. A taxa de analfabetismo entre a população de 10 a 15 anos é de 30,70 e da população 

de 15 anos ou mais é de 44,20, ou seja, ambas são excessivamente elevadas. 
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1.5 Aspectos Socioeconômicos 

 

A base econômica do município é essencialmente agrícola, tendo como principais 

culturas: feijão, milho e mandioca. A pecuária é caracterizada pela criação extensiva de gado 

e animais de pequeno porte (cabras, porcos, ovelhas e galinhas). No extrativismo vegetal 

destaca-se pela exploração do pó da carnaúba. No extrativismo mineral a exploração 

industrial e artesanal do minério de quartzito (pedra de Juazeiro). 

O setor comercial do município é composto por vários estabelecimentos varejistas e 

um restrito número de atacadistas, legalmente registrados, ambos com pequena quantidade de 

pessoal ocupado, pois a maioria da população economicamente ativa está inserida nos 

serviços públicos estaduais e municipais. Existem pequenos produtores de mandioca que 

comercializam seus produtos no comercio local e em municípios vizinhos. 

Dados do IBGE 2010 mostram um PIB - Produto Interno Bruto (PIB) do município é 

de 17.391. Segundo Boletim do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(2013) entre 2005 e 2010, O PIB cresceu 88,5%, passando de R$ 09,4 milhões para R$ 17,7 

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 0,08% para 

0,09% no período de 2005 a 2010, conforme Quadro 04: Taxa de crescimento do PIB 

nominal por setor econômico no Município e no Estado – 2005 a 2010: 

 

 

Fonte: http://aplicacoes.mds.gov.br/ead/ri/carrega_pdf.php?rel=subsidios_paa_municipal 

 

A estrutura econômica municipal demonstra participação expressiva do setor de 

Serviços, o qual respondia por 66,0% do PIB municipal. Cabe destacar o setor secundário ou 

http://aplicacoes.mds.gov.br/ead/ri/carrega_pdf.php?rel=subsidios_paa_municipal


24 

 

 

industrial, cuja participação no PIB era de 11,6% em 2010, contra 10,3% em 2005. Variação 

contrária à verificada no Estado, em que a participação industrial decresceu de 15,3% em 

2005 para 15,2% em 2010, conforme Quadro 05: Participação dos setores econômicos no 

Produto Interno Bruto do Município – 2010. 

 

Fonte: http://aplicacoes.mds.gov.br/ead/ri/carrega_pdf.php?rel=subsidios_paa_municipal 

 

Conforme dados do último Censo Demográfico, no município, em agosto de 2010, a 

população total era de 4.757 residentes, dos quais 1.367 se encontravam em situação de 

extrema pobreza, ou seja, com renda domiciliar per capita abaixo de R$ 70,00. Isso significa 

que 28,7% da população municipal vivia nessa situação. Do total de extremamente pobres, 

1.089 (79,7%) viviam no meio rural e 278 (20,3%) no meio urbano.  

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 1.296 

famílias registradas no Cadastro Único e 881 famílias beneficiárias do Programa Bolsa 

Família (67,98% do total de cadastrados), conforme Quadro 06: Evolução da quantidade de 

registros no Cadastro Único e de beneficiários do Programa Bolsa Família – 2006 a 2013: 

 

Fonte: http://aplicacoes.mds.gov.br/ead/ri/carrega_pdf.php?rel=subsidios_paa_municipal 
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Os dados do Quadro 06 mostram uma evolução no número de famílias contempladas 

com o Programa Bolsa Família. 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. 

 

1.6 Aspectos da Saúde 

 

O Governo Federal é o principal financiador da saúde pública no país, mas estados e 

municípios também investem. O município de Juazeiro do Piauí financia principalmente, as 

ações e os serviços de atenção básica. Quando não tem condições de ofertar os serviços mais 

complexos de saúde, pactua com outros municípios da região (Castelo do Piauí, Campo Maior 

e Teresina) a forma de atendimento integral à população.  

Os dados do Ministério da Saúde são importantes para diagnosticar a situação da área 

no seu município. No tocante à mortalidade infantil, não existem dados disponíveis sobre o 

município, 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 Quadro 07: Distribuição das 5 (cinco) principais causas de morbidade 

hospitalar - 2012: 

 
Fonte: http://aplicacoes.mds.gov.br/ead/ri/carrega_pdf.php?rel=subsidios_paa_municipal 

 

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 
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total da população de 15 a 29 anos era de 1.263 indivíduos, sendo que 07 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 municípios próximos. 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, conforme Quadro 08: Distribuição das 3 (três) principais causas externas de óbitos, 

por tipo de causa – 2005 e 2010: 

 

Fonte: http://aplicacoes.mds.gov.br/ead/ri/carrega_pdf.php?rel=subsidios_paa_municipal 

 

A Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria Municipal de Educação 

desenvolve o Programa Saúde na Escola (PSE) visa à integração e articulação permanente da 

educação e da saúde, proporcionando melhoria da qualidade de vida dos educando a partir de 

ações que são desenvolvidas em âmbito escolar. O PSE tem como objetivo contribuir para a 

formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à 

saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno 

desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino. 

 Na atenção básica, dentre as áreas consideradas estratégicas pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS), estão a saúde bucal para a população de 0 a 14 anos, a saúde da criança e da 

mulher. Além disso, a redução da mortalidade infantil também é um dos desafios do Pacto 

pela Vida, celebrado em 2006. O regulamento do SUS também coloca como uma das ações da 

http://sistemas.aids.gov.br/saudenaescola2010/index.php?q=node/67
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Atenção Básica a atenção integral à saúde do adolescente em conflito com a lei. Estabelece 

ainda o Programa Saúde do Adolescente, voltado à promoção de saúde, de identificação dos 

grupos de risco, detecção precoce dos agravos e tratamentos adequados e reabilitação. 

Quadro 09: Longevidade, Mortalidade e Fecundidade – Juazeiro do Piauí 

 
Fonte: Pnud, Ipea e FJP 

 

Nas últimas décadas houve melhoria significativa na esperança de vida ao nascer que 

passou de 57,4 em 1991 para 70,2 em 2010. A mortalidade até 1 ano baixou de 78,5 em 1991 

para 27,2 e a até 5 anos de 102,1 para 29,5.  

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 seu município, a coleta de lixo atendia 

87,1% dos domicílios. Quanto à cobertura da rede de abastecimento de água, o acesso nessa 

área estava em 64,9% dos domicílios particulares permanentes 40,9% 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, conforme 

Quadro 10: Percentual de domicílios da área urbana com acesso à rede de abastecimento 

de água, à coleta de lixo e ao escoamento do banheiro ou sanitário adequado – 2010:  
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Fonte: http://aplicacoes.mds.gov.br/ead/ri/carrega_pdf.php?rel=subsidios_paa_municipal 

 

Quanto a distribuição dos equipamentos públicos de saúde a situação encontra-se 

especificada na Tabela 02. O fato é que o número de estabelecimentos de saúde do município 

é muito pequeno, a cidade sofre uma grande carência de leitos e de diversos tipos de 

atendimentos especializados. Alguns postos do Programa Saúde da Família (PSF) e o Serviço 

de Atendimento específicos são conquistas de anos recentes, mas ainda assim, a necessidade 

por mais unidades de saúde e que ofereçam atendimento especializado em algumas áreas, 

como a de obstetrícia, por exemplo.   

Tabela 02: Estabelecimento de saúde por tipo e localização, Juazeiro-PI. 

 

 
Localização Total Números de estabelecimentos de saúde 

Posto 

de 

saúde 

Centro 

de 

saúde 

Unidade 

mista 

Unidade 

Básica 

de 

Saúde 

Pronto 

socorro 

Hospital Outros 

Urbana 02 00 0 0 01 0 0 1 

Rural 02 02 0 0 00 0 0 0 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Juazeiro, 2015. 
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2 ANÁLISE SITUACIONAL DA EDUCAÇÃO 

2. ASPECTOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS  

 

A educação é uma importante “peça na engrenagem” da sociedade e é sem dúvida um 

dos meios mais importantes na construção de uma sociedade mais justa. É um importante 

elemento para o bom desenvolvimento do ser humano. Por isso tanto se discute e se propõe 

para a melhoria deste setor. 

A Secretaria Municipal de Educação de Juazeiro do Piauí tem como missão: Garantir 

ao aluno acesso, permanência e sucesso no processo ensino aprendizagem, nas escolas da 

Rede Municipal de Ensino. E aos educadores, valorização e formação professional por meio 

de um conjunto de ações integradas e fundamentadas em valores como: responsabilidade, 

compromisso, zelo pelo bem público, respeito na gestão da educação e valorização da pessoa 

humana. 

Nesse sentido uma gestão eficiente é de grande importância quando se pensa em 

educação de qualidade, pois a organização, o investimento, a existência de infraestrutura 

adequada, profissionais bem qualificados e valorizados, alunos acompanhados 

pedagogicamente, com transporte eficiente, com boa alimentação, são aspectos indispensáveis 

para se alcançar uma educação de qualidade. 

O fato é que assegurar uma educação de qualidade como direito social implica em 

reduzir os elevados índices de analfabetismo que conforme dados do último Censo 

Demográfico, a taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais era de 26,4%. Na área 

urbana, a taxa era de 18,8% e na zona rural era de 29,8%. Entre adolescentes de 10 a 14 anos, 

a taxa de analfabetismo era de 9,4%.  

Nos últimos três anos, o município avançou no planejamento e implementação de 

políticas públicas que contribuíram para a melhoria da educação. Tal fato foi motivado pela 

ampliação dos investimentos realizados nas estruturas das escolas, na valorização dos 

profissionais da educação, na formação contínua dos profissionais, atenção especial à 

Educação Infantil e a alfabetização na idade certa, distribuição de material escolar grátis, 

incentivo a formação de alunos leitores, parceria com as famílias, ampliação do transporte 

escolar, entre outros aspectos. 
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A estrutura da educação no município é composta pelas seguintes instituições e 

órgãos: 

 Sistema Municipal de Educação foi criado pela Lei nº 089/2011, que hoje regulamenta 

e oferece desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental (regular e Educação de 

Jovens e Adultos - EJA) pela gestão pública municipal.  

 Secretaria Municipal de Educação de Juazeiro do Piauí cuja missão é garantir ao aluno 

acesso, permanência e sucesso no processo ensino aprendizagem. O foco do trabalho 

desenvolvido pelos gestores educacionais é melhorar o aprendizado do aluno e 

modernizar a gestão da Secretaria e das escolas municipais. A Secretaria Municipal de 

Educação (SEMEC) conta com técnicos qualificados, contudo um maior número de 

funcionários com qualificação faz-se necessário. Devido a outras dificuldades não 

conta com organograma estruturado. 

 Conselho Municipal de Educação CME/JUAZEIRO criado pela Lei nº 090/2012, 

órgão colegiado do Sistema Municipal de Ensino de natureza participativa e 

representativa da comunidade na gestão da educação, exercendo as funções de caráter 

normativo, consultivo e deliberativo sobre a formulação e o planejamento das políticas 

de educação do município nas áreas do Ensino Fundamental e Educação Infantil. O 

CME encontra-se atuante e participativo buscando alternativas e soluções para os 

problemas da educação juazeirense.  

 No âmbito das políticas estaduais conta com as ações da Quinta Gerência Regional de 

Ensino (5ªGRE) e a Secretaria de Estadual de Educação e Cultura (SEDUC-PI) 

mantém boa relação e estão em contato visando colaboração para a melhoria da 

educação. 

 10 escolas públicas municipais de Ensino Fundamental, sendo 01 localizadas na area 

urbana e 09 escolas do campo situadas em areas rurais, destas 05 atendem Educação 

Infantil todas situada na zona rural, e que atendem exclusivamente educação infantil  e 

01 na zona urbana e 03 situadas em areas rurais 

 01 escola pública estadual de Ensino fundamental (maior), EnsinoMédio e EJA 

localizada na zona urbana. 

Em Juazeiro do Piauí ainda não existem estabelecimentos de educação particular, e 

nenhuma instituição de nível superior. 
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No ano de 2015 o município está atendendo 206 alunos Educação Infantil, 982 alunos 

no Ensino Fundamental, 279 alunos no Ensino Médio e 83 alunos na Educação de Jovens e 

Adultos - EJA. 

Com um atendimento escolar de 99.1% da população de 6 a 14 anos, o Ensino 

Fundamental encontra-se praticamente universalizado. Situação semelhante é a do 

atendimento de crianças de 4 e 5 anos em Pré- escolas que atualmente é de 97,8%. O 

atendimento de crianças de 0 a 3 anos em Creches é de 38%. Estes dados de atendimento 

escolar são do Censo 2010, cuja caracterização encontra-se detalhada no Quadro 11: 

Percentual de crianças atendidas na rede educacional, por faixa etária – 2010:  

 

 
Fonte: http://aplicacoes.mds.gov.br/ead/ri/carrega_pdf.php?rel=subsidios_paa_municipal 

 

Estes dados coadunam com as informações obtidas nos micro dados do Censo 

Demográfico de 2010 e compiladas no estudo “O enfrentamento da Exclusão Escolar no 

Brasil”, da UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e da Campanha Nacional 

pelo Direito à Educação, apontam que os mais excluídos da escola são aqueles historicamente 

excluídos de toda a sociedade. Este estudo aponta que no município de Juazeiro do Piauí 

existe 65 crianças e adolescentes com faixa etária de 4 a 17 anos fora da escola.  

Essas crianças são, em sua maioria, do sexo masculino (60,5%), negros (86,7%), com 

renda domiciliar de até ½ salário mínimo per capita (77,7%) e mora na zona rural (92,3%). 

Seus pais não têm instrução ou não completaram o ensino fundamental (90,3%), Conforme 

dados do UNICEF – Campanha Fora da escola não pode expostos na FIG. 06 e FIG 07: 
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As desigualdades fazem com que, entre os adolescentes, haja os que sofrem as maiores 

violações aos seus direitos. Nascer pobre, viver na zona rural, ser negro determinam de forma 

cruel as possibilidades que os adolescentes têm de exercer seus direitos à saúde, à educação, à 

proteção integral, ao esporte, ao lazer, à convivência familiar e comunitária. 

 

 

 
Fonte: UNICEF – Campanha Fora da escola não pode 

 
Fonte: UNICEF – Campanha Fora da escola não pode 
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Quadro 12: Aprovação no Ensino Fundamental e Médio 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MEC, INEP, DTDIE 

Quadro 13: Abandono escolar no Ensino Fundamental e Médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MEC, INEP, DTDIE 

 

Quadro 14: Reprovação no ensino Fundamental e Médio 

Fonte: MEC, INEP, DTDIE 

 

 

ANO E.F –ANOS 

INICIAIS 

E.F. ANOS 

FINAIS 

ENSINO 

MÉDIO 

2003 61,3 85,2 93 

2004 65,6 85,1 97,2 

2005 44,9 89,5 95,3 

2008 63,3 74,2 68,4 

2009 72,2 86,8 76,1 

2010 77 84,6 83,3 

2011 83,4 92,3 - 

2012 78,4 80,7 91,5 

2013 91,1 77,1 88,8 

ANO E.F.ANOS 

INICIAIS 

E.F. ANOS FINAIS ENSINO MÉDIO 

2003 26,6 3,3 0 

2004 27,2 12,2 0 

2005 39,9 3,5 0,9 

2008 32,3 17,9 4,4 

2009 22,5 9,6 7,5 

2010 20,2 11,7 2,7 

2011 15,6 4,9 5,1 

2012 16,2 14 2,9 

2013 6,9 16,9 2,5 

ANO E.F –ANOS 

INICIAIS 

E.F. ANOS FINAIS ENSINO MÉDIO 

2003 12,1 11,5 7 

2004 7,2 2,7 2,8 

2005 15,2 7 3,8 

2008 4,4 7,9 27,2 

2009 5,3 3,6 16,4 

2010 2,8 3,7 14 

2011 1,0 2,8 11,9 

2012 5,4 5,3 5,6 

2013 2,0 6,0 8,7 
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Quadro 15: Distorção de idade-série no ensino Fundamental e Médio 

ANO E.F –ANOS 

INICIAIS 

E.F. ANOS FINAIS ENSINO MÉDIO 

2003 79,1 78,7 88,4 

2004 77,6 74,7 88,9 

2005 63 69,6 80,2 

2008 41,1 34,5 73 

2009 46,5 43 67,4 

2010 47,2 48,5 62,1 

2011 45,4 46,7 52,3 

2012 41,2 47,1 46,9 
2013 35,8 43,1 49,3 

Fonte: MEC, INEP, DTDIE 

 

Nos últimos anos houve redução dos índices de abandono escolar nos anos iniciais e 

finais do Ensino Fundamental e Médio, embora os índices ainda sejem elevados. As causas do 

abandono escolar são variadas: condições socioeconômicas, culturais, geográficas ou mesmo 

questões referentes a baixa qualidade do ensino. Dentre os motivos alegados para o abando 

dos alunos, são mais frequentes são: escola distante de casa, falta de transporte escolar, falta 

de interesse e ainda doenças/dificuldades dos alunos, falta de acompanhamento familiar. 

Houve crescimento nas taxas de aprovação escolar no Ensino Fundamental anos 

Iniciais e Ensino Médio. Nos Anos Finais do Ensino Fundamental os resultados são mais 

baixos. Neste sentido, é preciso políticas educacionais de qualidade capazes de articular ações 

em diferentes dimensões para assegurar a aprendizagem na idade certa.  

A distorção de idade-série vem sendo reduzida ao longo dos anos. No entanto, 

observamos que em 2013 nos anos iniciais do Ensino Fundamental ainda é de (35,8%), nos 

anos finais (43,1%) e no Ensino Médio (49,3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infoescola.com/educacao/evasao-escolar/
http://www.infoescola.com/educacao/evasao-escolar/
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Apesar da melhoria principalmente no acesso, as equipes municipais sabem que é 

preciso melhorar cada vez mais, garantindo o acesso a uma educação de qualidade, cujos 

resultados sejam evidenciados pelo IDEB do município, e para tanto é necessário fazer mais 

investimentos, trabalhar de forma planejada, articulada e com foco na qualidade do ensino. 

As metas calculadas para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), 

conforme Quadro 11: Metas do IDEB 2009 – 2021: 

 

 
Fonte: http://aplicacoes.mds.gov.br/ead/ri/carrega_pdf.php?rel=subsidios_paa_municipal 

 

Para garantir o cumprimento do que é previsto das metas, assegurando a qualidade da 

educação é necessário realizar investimentos na educação e no Plano Plurianual para o 

período de 2015/2025, onde são discriminados todos os gastos do poder público municipal em 

educação com o objetivo de: implementar e desenvolver com qualidade o ensino público, 

garantindo a aprendizagem, o acesso, a permanência e a progressão dos alunos no sistema 

educacional. 

O Plano de Ação Articulada (PAR) tem disponibilizado recursos e ações que 

objetivam a melhoria da educação básica pública, assegurando estratégias para apoio técnico e 

financeiro, contribuindo para a melhoria da gestão educacional, a exemplo disso, vai ser 

inaugurada em 2015 a CMEI Vovó Neném, que atenderá crianças de 0 a 3 anos de idade, 

conseguida através do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos 

para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância) e outras escolas urbanas e 

rurais que encontram-se em fase de construção ou reforma e ampliação. 

Contudo, muitas melhorias ainda devem ser feitas, como por exemplo, a aplicação da 

Avaliação Institucional que nunca foi feita no município. 

http://aplicacoes.mds.gov.br/ead/ri/carrega_pdf.php?rel=subsidios_paa_municipal
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2.1 ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 

 

Por ser um município de população pequena, Juazeiro não conta com um grande 

número de escolas. A maioria delas estão localizadas na zona rural, contudo o maior número 

de alunos estudam nas escolas localizadas na zona urbana. Existe a oferta das etapas e 

modalidade de ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de 

Jovens e Adultos. Não existe Educação Indígena, nem Quilombola, uma vez que não há esse 

público a ser atendido. A Educação Especial, apesar de ainda precisar ser melhorada, já está 

em prática com a abertura de algumas salas de AEE (Atendimento Educacional 

Especializado), porém não em todas as escolas.  

A distribuição das encontra -se definida nas tabelas 03 e 04: 

Tabela 03: Número de Escolas por Etapa de Ensino – Rede Estadual. 

 
Ano Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio 

Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total 

2009 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

2010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

2011 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

2012 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

2013 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

2014 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2014. 
 

Tabela 04: Número de Escolas por Etapa de Ensino – Rede Municipal. 

 
Ano Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio 

Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total 

2009 1 17 18 1 19 20 1 0 1 

2010 1 15 16 1 16 17 1 0 1 

2011 1 15 16 1 17 18 1 0 1 

2012 1 13 14 1 12 13 1 0 1 

2013 1 09 10 1 09 10 1 0 1 

2014 1 09 10 1 09 10 1 0 1 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2014. 
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Dados das tabelas 03 e 04 apontam que o cenário da educação básica no município 

vem se reconfigurando principalmente devido à redução significativa no número de 

estabelecimentos escolares, sobretudo nas áreas rurais que perdeu em media 50% das escolas. 

O governo estadual mantém apenas uma escola, onde funcionam as modalidades 

Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA, a U. E. João Alves de Macêdo Filho, que apesar 

de localizar-se na zona urbana atende alunos provenientes tanto da cidade quanto do campo.   

Das escolas mantidas pelo governo municipal, o maior número delas localiza-se no 

campo, atualmente atendem em sua maioria o Ensino Fundamental de Anos Iniciais, algumas 

nucleadas atendem os Anos Finais. Já os Centros Municipais de Educação Infantil apenas um 

está localizado na zona urbana, os outros estão todas localizadas na zona rural. A escola de 

ensino médio situada na zona urbana é responsabilidade da Rede Estadual de Educação. 

Como pode ser observado nas tabelas 03 e 04 o município dispõe de oferta diminuta 

de escolas. Contudo, possui uma população pequena (4.757 habitantes), esse número é 

suficiente para atender toda a demanda.  

Tabela 05: Distribuição dos Centros de Educação Infantil 

CMEI LOCALIZAÇÃO Nº DE 

CRIANÇAS-2015 

Centro Municipal de Educação Infantil 

Francisca Teixeira Lira – Vovó Neném. 

Centro  95 

Centro Municipal de Educação Infantil 

DeusdedithSotero Gomes 

Localidade Simpatia 36 

Centro Municipal de Educação Infantil 

Galileu Gomes de Sousa 

Localidade Croatás 18 

Centro Municipal de Educação Infantil 

Petronila Maria de jesus – Vovó 

Petronila. 

Localidade Buriti do Santo 

Antonio 

15 

Escola municipal Vicente de Sousa 

Alves 

Localidade Boa Fé 10 

Escola municipal Antônio Pereira 

Gomes 

Localidade Parafuso 14 

Escola municipal Francisco Marques 

Sampaio 

Localidade Assentamento 

Fazenda da Serra 

05 

Escola municipal Honorato de Macedo 

Brito 

Localidade Santa Barbara 02 

Escola municipal Máximo Pereira da 

Silva 

Localidade Alegre II 04 

Escola municipal Rita de Cássia Moraes 

Milanez 

Localidade Mãe D’ Água 07 

Total 206 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2014. 
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Tabela 06: Distribuição das Escolas de Ensino Fundamental 

CMEI LOCAL Nº DE ALUNOS-

2014 

Instituto Municipal João Andrade de 

Macedo Filho 

Centro 354 

Escola municipal Júlio Gomes Localidade Croatás 141 

Escola municipal Jose Alves de Quadro 

 

Localidade Mato Escuro 62 

Escola municipal Vicente de Sousa 

Alves 

 

Localidade Boa Fé 28 

Escola municipal Antônio Pereira 

Gomes 

Localidade Parafuso 99 

Escola municipal Francisco Marques 

Sampaio 

Localidade Assentamento 

Fazenda da Serra 

15 

Escola municipal Honorato de Macedo 

Brito 

Localidade Santa Bárbara 06 

Escola municipal Máximo Pereira da 

Silva 

Localidade Alegre II 14 

Escola municipal José Pereira Milanez 

 

Localidade Buriti do Santo 

Antonio 

110 

Escola municipal Rita de Cássia Moraes 

Milanez 

Localidade Mãe D’Água 14 

Total  

857 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2014. 

 

2.2 APOIO AO EDUCANDO 

 

Em Juazeiro do Piauí, por intermédio do Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), todos os alunos do Ensino Fundamental tem acesso ao livro. Esses são escolhidos de 

forma democrática e participativa pelos professores que trabalham com as disciplinas 

beneficiadas (Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Ciências e Inglês). Os 

alunos são orientados a conservar e devolver o livro ao fim do ano letivo para que estes 

possam ser reutilizados por um período de até 2 (dois) anos.  

 O Programa da Alimentação Escolar é acompanhado e fiscalizado pelo Conselho de 

Alimentação Escolar. A compra da merenda é realizada através de licitação, o que permite a 

concorrência justa entre as empresas participantes, bem como, opção de escolha mais 

adequada ao município. A merenda é estocada, observando-se o prazo de validade, em local 

adequado e distribuída entre as unidades escolares de acordo com a quantidade de alunos de 

cada uma. 
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 O cardápio é elaborado por nutricionista que avalia os valores nutricionais e determina 

a quantidade de alimento por aluno. Os pais e a comunidade não participam da escolha da 

merenda, apesar disso, a maioria dos alunos a aprovam.  

 Frutas e verduras fazem parte da merenda escolar, o que contribui para que nas escolas 

os alunos tenham acesso a boa alimentação e possibilite uma reeducação alimentar. O 

município não utiliza o mínimo de 30% do Recurso Anual do Programa Nacional da 

Alimentação Escolar (PNAE) em produtos da Agricultura Familiar. Nunca houve 

interessados, após a divulgação no diário oficial dos municípios do edital da agricultura 

familiar. 

As merendeiras recebem formação periódica e são instruídas a respeito da importância 

da boa alimentação e de noções de higiene. Contudo, nem todas as escolas possuem todas as 

condições necessárias para o preparo da merenda, em algumas, da zona rural, as cozinhas não 

contam com todos os utensílios necessários para o preparo e conservação dos alimentos como, 

geladeiras e balanças entre outros. Nas escolas não existe refeitório e os discentes usam outros 

espaços (pátio, sala de aula) para se alimentar.  

 Através do Programa Saúde na Escola são realizadas intervenções de saúde com os 

alunos, como é o caso do Programa de Acuidade Visual. 

Contudo, não existe atendimento psicológico em nenhuma unidade escolar. Esse 

serviço muitas vezes faz-se necessário, mas muitos alunos não deixam de ser atendidos, seus 

casos são direcionados para atendimento em outros setores. Também não existe assistência 

médica ou odontológica dentro das escolas, no entanto o PSF fazem aplicação de flúor e 

palestras educativas.  

O município dispõe do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 

que tem por objetivo garantir o acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares dos 

alunos do ensino fundamental público residente em área rural que utilizem transporte escolar, 

por meio de assistência financeira, em caráter suplementar, aos estados, Distrito Federal e 

municípios. O município realiza significativa complementação de recurso para garantir o 

transporte dos alunos. 

O transporte escolar é freqüente, no entanto ainda é inseguro, realizado em parte por 

transporte aberto, com horários estabelecidos e com presença de fiscalização por parte das 

famílias e dos gestores educacionais. Os motoristas possuem Carteira Nacional de Habilitação 
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(CNH) adequada, mas não recebem nenhum tipo de qualificação direcionada ao transporte de 

alunos e também contam com a ajuda de monitores nos transportes de alunos da educação 

infantil do ensino fundamental.  

 São atendidos pelo transporte escolar, os alunos que precisam deslocar-se da zona 

rural para acidade e das áreas rurais para escolas nucleadas. 

 

Tabela 07: Investimentos com transporte escolar/repasse FNDE 

MUNICÍPIO ANO VALOR R$ 

FNDE 

Juazeiro do Piauí 

 

2009 48.421,13 

2010 92.818,64 

2011 88.713,96 

2012 113.952,75 

2013 116.485,02 

2014 119.762,09 

TOTAL 580.153,59 

Fonte: FNDE Liberações/SEMEC. 

 

Tabela 08: Ônibus adquiridos pelo Programa Caminho da Escola 

 

MUNICÍPIO ANO QTD DE 

ÔNIBUS 

VALOR R$ 

Juazeiro do Piauí 

 

2005-2013 4 547.840,00 

 

 Através do Programa Caminho da Escola, recebeu 04 ônibus, (2 em 2012), 1 em 2013 

e 1 em 2014, apenas 1 oferece acessibilidade e são utilizados deforma adequada no 

atendimento dos discentes. 

A Política de Educação Infantil é orientada pelo Programa Educação Infantil em 

Ação, cujo objetivo principal é fortalecer a política educacional de Educação Infantil, 

garantindo melhoria nos processos de ensino e aprendizagem por meio da articulação de ações 

educacionais e intersetoriais. O desenho formalizado tem foco no fortalecimento de práticas 

pedagógicas mediadoras de aprendizagem e em ações que visam garantir a continuidade no 

processo de aprendizagem no Ensino Fundamental.  

A proposta de trabalho é norteada pela prática do diagnóstico situacional dos sistemas 

de ensino, nos processos de formação contínua de professores, no planejamento e 

monitoramento das ações, e na avaliação, tanto em nível de operacionalização das ações do 
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programa, como também no que diz respeito ao desenvolvimento das competências e 

habilidades previstas para cada faixa etária.  

O Programa almeja o alcance das seguintes metas: matricular 100% das crianças de 4 

e 5 anos em pré-escolas; assegurar frequência dos educadores de no mínimo 95%; assegurar 

frequência das crianças de no mínimo 60%; oferecer formação contínua para 100% dos 

educadores que trabalham com Educação Infantil; assegurar o cumprimento dos 200 dias e 

800 horas de trabalho letivo; assegurar que, no mínimo, 50% das crianças estejam alfabéticas 

aos 5 anos de idade.  

Para o alcance das metas, as ações são desenvolvidas a partir da formação contínua do 

Coordenador Municipal da Educação Infantil cujo objetivo é o fortalecimento da liderança 

para a condução dos trabalhos no município; das orientações para a realização de diagnóstico 

das redes e escolas por meio da aplicação do instrumental “Indicadores da Qualidade na 

Educação Infantil”; das orientações para a elaboração do Plano Municipal da Educação 

Infantil e estímulo para que as escolas também elaborem os seus planos; da implantação de 

uma política de formação contínua dos profissionais da Educação Infantil (80 horas anuais); 

da implantação de sistemática de acompanhamento da prática pedagógica dos profissionais, 

com o propósito de orientar as rotinas escolares, as ações de formação é garantir a eficácia da 

orientação pedagógica; da sistematização do planejamento escolar por meio da adoção de 

rotinas de trabalho nas escolas e salas de aula; da estruturação do trabalho pedagógico a partir 

da (re)organização do currículo, da (re)estruturação do Projeto Pedagógico e da implantação 

das Diretrizes Curriculares da Educação Infantil e implantação de matrizes de habilidades e 

instrumentais de registro do desempenho das crianças de acordo com cada faixa etária e que 

contemplem os eixos de trabalho (identidade e autonomia, movimento, músicas, artes visuais, 

linguagem oral e escrita, natureza e sociedade e matemática). 

Tabela 09: Acompanhamento das metas do Programa Educação Infantil em Ação. 

METAS 2013 2014 

Matricular 100% das crianças de 4 e 5 anos em 

Pré-Escolas 
 

96,5% 97,8% 

Assegurar frequência dos educadores de no 

mínimo 95% 
 

100% 100% 

Assegurar frequência das crianças de no mínimo 

60% 
100% 100% 
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Oferecer formação continuada para 100% dos 

educadores que trabalham com Educação Infantil 
 

90% 95% 

Assegurar o cumprimento dos 200 dias e 800 

horas de trabalho letivo. 
 

100% 100% 

Pré-alfabetizar pelo menos 50% das crianças aos 

5 anos. 
67% 95% 

Fonte: Dados da Secretaria Municipal de Educação. 

O Programa Educação Infantil em Ação vem contribuindo para o aprimoramento e 

organização da política de Educação Infantil de Juazeiro do Piauí. Os resultados por meio da 

observação, da análise das avaliações das crianças e do depoimento das professoras, 

coordenadoras e equipes das Secretarias apontam bons índices de aproveitamento e 

aprendizagem que contribuirão significativamente para a melhoria dos índices de 

alfabetização no Ensino Fundamental. 

O Programa Horta na Escola tem como principal objetivo sensibilizar os gestores da 

administração da rede municipal e formar profissionais da educação, da saúde e membros da 

comunidade escolar para exercício de uma alimentação saudável, saborosa, educativa e 

ambientalmente sustentável, utilizando-se da gastronomia local. O programa da horta escolar 

tem como eixos geradores uma prática pedagógica mais participativa e  um processo de 

dinamização do currículo escolar. O Programa atende as seguintes escolas: Instituto 

Municipal João Francisco Andrade, Escola Municipal Júlio Gomes, Escola Municipal 

Antônio Pereira Gomes, Escola Municipal José Pereira Milanez e Escola Municipal Vicente 

de Sousa Alves. 

Todas as escolas municipais possuem o PDDE –Programa Dinheiro Direto na Escola 

tem a finalidade de auxiliar as Unidades Escolares, tanto municipais quanto estaduais na 

aquisição de bens, manutenção de equipamentos e na compra de materiais de consumo (não 

permanentes). 

As crianças do ciclo da alfabetização (1º, 2º e 3º ano do Ensino Fundamental) 

participam das ações do  PNAIC, um programa integrado cujo objetivo é a alfabetização em 

Língua Portuguesa e Matemática, até o 3º ano do Ensino Fundamental, de todas as crianças 

das escolas municipais. 

Caracteriza-se, sobretudo: 
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- pela integração de diversas ações e diversos materiais que contribuem para a alfabetização; 

- pelo compartilhamento da gestão do programa entre Governo Federal, estados e municípios; 

- pela orientação de garantir os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a serem aferidos 

pelas avaliações anuais. 

As crianças com deficiências recebem o benefício do Programa de Acompanhamento e 

Monitoramento do Acesso e Permanência na Escola das Pessoas com Deficiência Beneficiária 

do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social - BPC/LOAS, cuja prioridade é 

para aquelas na faixa etária de zero a dezoito anos, conhecido como BPC na ESCOLA. 

Em 2013 a Secretaria Municipal de Educação implantou o Programa Mais Educação, 

que aumenta a oferta educativa nas escolas públicas por meio de atividades optativas que 

foram agrupadas em macrocampos como acompanhamento pedagógico, meio ambiente, 

esporte e lazer, direitos humanos, cultura e artes, cultura digital, prevenção e promoção da 

saúde, educomunicação, educação científica e educação econômica. 

Fardamento Escolar 

 

O fardamento escolar é um item que proporciona grande praticidade para os alunos e 

economia para os pais. A Secretaria Municipal de Educação de Juazeiro do Piauí, através da 

Prefeitura Municipal, disponibilizou incentive financeiro para aquisição do fardamento 

escolar, para os alunos da Rede Municipal de Ensino,  sendo que a Prefeitura Municipal 

entrou com a contra partida, no valor de 40% do total.  Vale ressaltar a importância dessa 

iniciativa no que se refere à questão social dentro da escola, pois através desta ação o processo 

de socialização se expande quando o aluno sente-se mais inserido no contexto escolar, 

aumentando assim sua autoestima, companheirismo, foco, participação e aprendizagem. 

 

2.3 ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO 

 

O principal objetivo de um Plano Municipal de Educação é alcançar uma educação de 

qualidade em todas as suas etapas, sendo imprescindível o acompanhamento pedagógico para 

que se obtenha sucesso no processo educacional.  

  Assim, o acompanhamento pedagógico precisa contemplar a organização do currículo, 

preocupando-se com ações de transversalidade dos conteúdos, do planejamento das atividades 

por parte dos professores, entre outros aspectos. 
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            Para isso, a Secretaria Municipal de Educação, oferece orientação e suporte ao 

trabalho pedagógico realizado nas escolas. Os coordenadores são orientados a prestar 

assistência aos educadores e educandos. Na zona rural, por exemplo, a coordenação é 

composta por um coordenador de núcleos escolares e na zona urbana, por coordenadores 

presenciais. 

Outro fator de extrema importância para a melhoria da qualidade do ensino é o 

planejamento das atividades feitas pelos professores que ocorre nos Horários Pedagógicos 

(HP), proporcional à carga horária de 20 ou 40 horas. O professoro cuja carga horária é de 20 

horas semanais trabalha 15 horas/aula e 5 horas são dedicadas para atividades pedagógicas. O 

professor com carga horária equivalente a 40 horas o dobro disso, 30 aulas e 10 dedicadas as 

atividades pedagógicas. 

         E tão importante quanto o acompanhamento pedagógico em todas as situações escritas 

anteriormente, é o planejamento que é elaborado por meio de reuniões que acontecem no 

mínimo a cada bimestre, em que o coordenador se reúne com todos os docentes que juntos 

buscam estratégias para garantir que os conteúdos básicos sejam ensinados a todos os alunos, 

sem deixar de levar em consideração os diversos contextos no quais eles estão inseridos, 

fazendo com que não sejam fragmentados, a fim de que a educação realmente constitua o 

meio de transformação social. Dessa forma, existe a preocupação frequente em trazer 

questões relacionadas à interculturalidade, na tentativa de preservar e valorizar a identidade 

cultural. 

Como exemplo, os conteúdos de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, onde 

são abordados em forma de projeto, especificamente, voltados para a cultura negra e indígena. 

Os conteúdos dos currículos que as escolas do município desenvolvem são atualizados de 

acordo com a realidade e a necessidade do aluno e da instituição.   

As principais dificuldades do processo de orientação do trabalho pedagógico é a 

aprendizagem de todos os alunos, já que nas escolas do município existe uma grande 

quantidade de alunos que estão em defasagem idade / série, fato que dificulta o trabalho dos 

professores que nem sempre estão preparados para enfrentar certas dificuldades em sala de 

aula. 
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2.4 GESTÃO DAS UNIDADES ESCOLARES 

 

Em se tratando de gestão das Unidades Escolares, o gestor tem papel importante na 

operacionalização das políticas públicas de educação e na dinâmica de trabalho escolar. A 

integração com a comunidade deve ser consolidada na busca por uma escola de qualidade. 

Dessa forma, é imprescindível a participação de alunos, pais e comunidade em geral no 

cotidiano da escola, nos debates, reuniões e nas decisões a serem tomadas. Há duas excelentes 

e eficazes ferramentas para isso.  

Os Conselhos Escolares tem como principal função acompanhar a execução do 

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), necessitando ampliar as ações de 

acompanhamento da aprendizagem. Também é preciso incentivar à formação de grêmios 

estudantis, a fim de obter uma maior participação do alunado.  

           No que se refere à dinâmica da organização das atividades escolares, é válido salientar 

que antes de iniciar o ano letivo, a Secretaria Municipal de Educação elabora calendário anual 

com programação dos eventos comemorativos, gincanas, projetos, olimpíadas, atividades, 

convenções e torneios. Também são definidos objetivos, metas e estratégias a serem 

alcançados. 

Dentre estas metas, objetivos e estratégias utilizadas, também são definidas algumas 

regras de convivência. Tudo é repassado e discutido com a comunidade escolar. É importante 

salientar que as escolas têm autonomia para decidir sobre os esquemas de trabalho, 

metodologia utilizada e aquisição de equipamentos e materiais, considerando que cada escola 

é uma instituição com necessidades particulares e diferentes. Assim, possuem demandas, 

necessidades e metodologias de trabalho próprias. 

Os gestores escolares não são escolhidos através de eleição e sim através de indicação 

ou nomeação. Para ampliar a competência técnica e pedagógica participam de processos 

formativos que visam a melhoria do trabalho escolar. Os gestores escolares são responsáveis 

por discutir e assegurar o cumprimento das normas e procedimentos administrativos, dos 

quais a escola dispõe e que são amparados pelo Regimento Escolar. Suas normas são do 

conhecimento de toda a comunidade escolar, assim como, as atribuições de cada setor e os 

procedimentos adequados ou utilizados em cada situação. 
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A equipe da Secretaria Municipal de Educação compreende que um ensino de 

qualidade, que cumpra a sua função de formar alunos para o exercício da cidadania, passa 

necessariamente por processos de gestão que valorizem a descentralização, a divisão de 

responsabilidades, decisões, problemas, a busca de soluções envolvendo alunos, pais, 

professores e demais funcionários, bem como com outros setores como a Secretaria Municipal 

de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, entre outras. 

 

2.5 INSTALAÇÕES FÍSICAS E MATERIAIS NAS UNIDADES ESCOLARES 

 

A infraestrutura educacional é um dos componentes fundamentais no resultado da 

qualidade da educação. E quando esse quesito básico não é preenchido acarreta maior 

dificuldade de aprendizagem por parte dos alunos e, ao trabalho dos profissionais da 

educação, gerando certo desconforto para realização do trabalho docente. 

 No caso do Município de Juazeiro do Piauí, os prédios escolares estão em sua maioria 

bem conservados, no entanto ainda se faz necessário a implantação de bibliotecas, refeitórios, 

quadras esportivas, climatização, laboratórios de informática, sala de professores, diretorias e 

banheiros individualizados por sexo para os alunos. As escolas precisam de reforma e 

acessibilidade, pois nem todos os prédios escolares são adequados à locomoção de alunos 

com deficiência, somente duas escolas receberam recurso direcionado para adaptações de 

acessibilidade. 

É importante ressaltar que todas as escolas dispõem de quadro/lousa em acrílico, 

carteiras e mesas para todos os alunos, mesa e cadeira para professor em cada sala, o 

mobiliário se encontra em bom estado de conservação, mas infelizmente nem todas são em 

tamanho adequado para a idade do aluno.  

Nem todas as escolas existem materiais para que os professores planejem aulas 

diversificadas como: televisor, DVD, computador, material ilustrativo, bibliográfico, visual e 

sonoro. Também não há espaço adequado como sala de professores para realização dos 

horários pedagógicos. O material de apoio pedagógico é disponibilizado de acordo com as 

necessidades de cada unidade escolar. 

O número de salas de aula são insuficientes para todas as turmas, pois com a 

implantação do Programa Mais Educação ampliou a demanda por espaços para que os alunos 
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desenvolvam suas atividades. Nem todas dispõem de água tratada, pois utilizam poços 

tubulares como alternativa de suprimentos de água. Os banheiros são insuficientes, e alguns 

precisam de reforma, ampliação, implantação de espaços para banho, condições adequadas de 

higiene e acessibilidade, principalmente, em prédios mais antigos. Nos dois últimos anos a 

Secretaria Municipal de Educação reformou parte dos espaços escolares para oferecer 

educação em tempo integral e mais conforto para os alunos. 

No município existe apenas uma sala de recursos multifuncionais que obedece a todos 

os padrões do Ministério da Educação (MEC), mas encontra-se desativada. Existem 

laboratórios de informática na maioria das escolas ou núcleos, instalados de forma a oferecer 

segurança aos alunos e aos demais funcionários, mas com acesso à internet somente os 

laboratórios instalados na escola da sede e em uma escola rural.  

É importante destacar que a maioria das escolas realiza o controle do patrimônio 

existente, mantém limpo o ambiente de trabalho, se preocupam com a estética, à adequação 

dos recursos físicos, à existência de áreas de lazer e recreação. Os gestores sabem a 

importância da adequação do espaço físico e o quanto pode interferir de maneira significativa 

na melhoria do ensino das escolas.  

No que se refere a estrutura das escolas de Educação Infantil segue caracterização 

 

Quadro 15: caracterização da infraestrutura das escolas de Educação Infantil. 

INFRAESTRURA Nº DE ESCOLAS 

URBANAS 

Nº DE 

ESCOLAS 

RURAIS 

Abastecimento de água 01 9 

Energia elétrica 01 8 

Salas por faixa etária 01 0 

Áreas ao ar livre 01 03 

Rampas de acesso e barra de apoio 01 02 

Equipamentos de multimídia (televisão, aparelho 

de som, dvd) 

01 06 

Espaço para refeições 0 0 

Fraldário 0 0 

Espaço para brincar 01 06 
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Espaço para soneca 0 0 

Cozinha 01 9 

Banheiro para adultos 0 02 

Banheiro para crianças 01 9 

Ventilação 01 9 

Biblioteca 0 0 

Berçário 0 0 

Lactário 0 0 

 Sala de multimeios 0 0 

Fonte: EDUCACENSO, 2014. 

Quadro 16: Caracterização da infraestrutura das escolas de Ensino Fundamental: 

INFRAESTRURA Nº DE ESCOLAS 

URBANAS 

Nº DE ESCOLAS 

RURAIS 

Abastecimento de água 01 9 

Energia elétrica 01 9 

Biblioteca ou Sala de leitura 01 01 

Quadra de esporte 01 01 

Rampas de acesso e barra de apoio 01 02 

Equipamentos de multimídia 01 06 

Telefone 0 01 

Serviços de reprodução de texto 01 05 

Laboratório de informática com acesso 

internet 

01 01 

Laboratório de informática 0 0 

Laboratório de Ciências 0 0 

Salas porfaixaetária 01 0 

Salas multisseriadas 0 9 

Espaço para refeições (refeitórios) 0 0 

Cozinha 01 9 

Banheiro para adultos 01 01 
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Banheiro para crianças 01 1 

Ventilação (ventiladores) 01 08 

Fonte: Censo Escolar 2005 a 2014. 

 

Quadro 17: Caracterização da infraestrutura das escolas de Ensino Médio: 

INFRAESTRURA Nº DE ESCOLAS 

URBANAS 

Nº DE ESCOLAS 

RURAIS 

Abastecimento de água 01 0 

Energia elétrica 01 0 

Biblioteca ou Sala de leitura 01 0 

Quadra de esporte 01 0 

Rampas de acesso e barra de apoio 01 0 

Equipamentos de multimídia 01 0 

Telefone 0 0 

Serviços de reprodução de texto 01 0 

Laboratório de informática com acesso 

internet 

01 0 

Laboratório de informática 0 0 

Laboratório de Ciências 0 0 

Salas porfaixaetária 01 0 

Salas multisseriadas 0 0 

Espaço para refeições (refeitórios) 0 0 

Cozinha 01 0 

Banheiro para adultos 01 0 

Banheiro para crianças 01 0 

Ventilação (ventiladores) 01 0 

Fonte: Censo Escolar 20005 a 2014. 
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3 VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

 Em 2002, o número de docentes que atuavam na rede municipal de ensino e que 

possuíam graduação era bem pequeno. Menor ainda era o número destes profissionais com 

licenciatura. Mas, nos últimos anos, esse quadro passou por algumas mudanças. Primeiro os 

cursos de férias criados pela a Universidade Estadual do Piauí-UESPI e por último com o 

Plano Nacional de Formação de Professores (Plataforma Freire) que ampliaram o número de 

profissionais da educação formados em nível de graduação.  

Existe, no município, plano de cargos, carreira e remuneração, que discute as 

necessidades dos professores, ele foi recentemente revisado, contudo, nem todos os docentes 

concordam com o que está nele estabelecido. A tabela 12 mostra que a maioria dos 

professores que atuavam na rede pública em Juazeiro do Piauí no ano de 2010 não possuía 

Licenciatura. 

 

Tabela 10: Funções docentes por etapas e modalidades – Rede Municipal (2010): 

 

Etapas e Modalidades 

deEnsino 

Funções docentes 

C/Lic C/Gr C/EM C/NM S/EM Total 

Regular – Creche 1 1 - 3 - 4 

Regular – Pré-Escola 5 5 - 6 - 11 

Regular – Anos Iniciais do 

Ensino 

Fundamental 
22 22 1 19 - 42 

Regular – anos Finais do 

Ensino 

Fundamental 
23 23 - 17 - 40 

Educação de Jovens e 

Adultos – Anos Iniciais do 

Ensino 

Fundamental/Presencial 
- - - 1 - 1 

Educação de Jovens e 

Adultos – Anos Finais do 

Ensino 

Fundamental/Presencial 
14 14 - - - 14 

Fonte: Disponível em: http://portal.mec.gov.br/ide 2010 
 

Ademais, o número de professores efetivos é muito baixo em relação ao número de 

contratados temporariamente. Como conseqüência há a rotatividade desses profissionais e os 
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mesmos são excluídos dos benefícios do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do 

Magistério. 

Tabela 11: Funções docentes por etapas e modalidades – Rede Estadual (2010): 

 

Etapas e Modalidades de 

Ensino 

Funções docentes 

C/Lic C/Gr C/EM C/NM S/EM Total 

Regular – Anos Iniciais do 

Ensino 

Fundamental 

2 2 1 1 - 4 

Regular - Ensino Médio 18 18 1 - - 19 

Regular – anos Finais do 

Ensino 

Fundamental 

16 16 - - - 16 

Educação de Jovens e 

Adultos – Anos Finais do 

Ensino 

Fundamental/Presencial 

9 9 - - - 9 

Fonte: Disponível em: http://portal.mec.gov.br/ide 2010 
 

Tabela 12: Número de professores e coordenadores da rede Municipal e Estadual em 2014: 

 
Profissionais do 

Magistério 

Educação Infantil Ensino 

Fundamental 

Ensino Médio Total 

Professores 

 
26 99 22 147 

Coordenadores 

 
02 04 05 11 

Fontes: Secretaria Municipal de Educação, 2015; U.E. João Alves de Macedo Filho, 2015. 
 

Tabela 13: Número de gestores professores e coordenadores por situação funcional na 

Rede Municipal em 2014: 

 
Cargos Situação Funciona 

 Servidor Público Contrato Temporário 

Professores 

 
89 36 

Coordenadores 

 
02 04 

Gestores 05 02 
Fontes: Secretaria Municipal de Educação, 2015 

 

Outro problema da educação em Juazeiro do Piauí é o número reduzido de 

coordenadores, principalmente na rede estadual como pode ser comprovado na tabela 12. 

Também não existem coordenadores específicos para a educação especial, o que acaba por 

sobrecarregar os profissionais e faz com que os professores não recebam o apoio necessário. 
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Tabela 14: Profissionais em educação, por nível de escolaridade na Rede Municipal em 

2014: 

 

Cargos Nível de Escolaridade 

 

Fundamental 

Incompleto 

 

Fundamental 

Completo 

 

Médio 

Completo 

 

Informação 

Nãoencontr

ada 

 

Graduação 

Merendeira     

 

Nível 

médio 

c/habilitaçã

o na área:  

06 

 

Vigilante     

Serviços  

Gerais 
20 13 07 01 

Secretário 

Escolar 
  04 01 

Porteiro     

Outros     
Fontes: Secretaria Municipal de Educação, 2015. 

 

Tabela 15: Profissionais em educação, por situação funcional na Rede Municipal em 

2014: 

 

Cargos Situação Funcional 

Servidor Público Contrato Temporário 

Merendeira   

Vigilante   

Serviços  

Gerais 
43 00 

Secretário 

Escolar 
  

Porteiro   

Outros   
Fontes: Secretaria Municipal de Educação, 2015. 

 

Atualmente, boa parte dos profissionais que trabalham na educação, sendo a grande 

maioria efetiva (tabela 13), não possui formação completa no ensino básico (tabela 15). O que 

pode determinar em sua organização e participação política nas decisões no setor de 

educação.   

Não há treinamento para o pessoal técnico e administrativo, ou seja, os funcionários de 

apoio às atividades de ensino aprendizagem, efetivos ou contratados não recebem cursos de 

aperfeiçoamento para melhor desempenho de seu trabalho.  

Isso compromete a ação pedagógica da escola, que mesmo tendo bons Professores, 

necessita de todo o grupo em constante aperfeiçoamento profissional. O pessoal de apoio 
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praticamente não participa das decisões tomadas na escola. As próprias reuniões pedagógicas 

excluem esses profissionais de emitirem opiniões. Sem deixar de dizer que os projetos 

pedagógicos executados nas escolas, muitas vezes, chegam de forma acabada para serem 

realizados, não havendo uma construção com a participação da comunidade escolar. 

 Há coordenadores pedagógicos em todas as escolas, que acompanham os professores, 

ajudando a desenvolver as ações necessárias do trabalho docente. Por outro lado, o Projeto 

Político Pedagógico não é atualizado anualmente como deveria. 

 O fato é que mesmo com avanços, ainda há um longo caminho a ser percorrido para 

uma maior valorização do magistério, efetivação dos profissionais da educação por meio de 

concursos públicos, aumentos salariais de acordo com o piso nacional, maior abrangência de 

programas de formação para professores e demais profissionais, melhor espaço de trabalho, 

físico e pedagógico, ainda são anseios da classe docente. 

 

4 NÍVEIS DA EDUCAÇÃO: EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR 

 

O sistema educacional brasileiro é dividido em educação básica e educação superior. 

O conceito de educação básica foi ampliado a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB), de 1996, pois a lei anterior estabelecia como básico o antigo primeiro grau, cuja 

finalidade é desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum essencial para 

exercer a cidadania, prosseguir seus estudos e ingressar no mercado de trabalho. 

4.1 Etapas da Educação Básica 

Engloba a educação infantil, o ensino fundamental obrigatório de nove anos e o ensino 

médio que passará em 2016 a ser obrigatória dos 4 aos 17 anos. A educação de jovens e 

adultos (EJA) é considerada uma modalidade da educação básica. A educação indígena e a 

educação especial perpassam tanto a educação básica quanto a superior. 

4.1.1 Educação Infantil  

 

A Educação Infantil é de extrema importância para o desenvolvimento da criança, 

visto que devem ser desenvolvidas, nessa etapa, as suas capacidades nos aspectos físicos, 

psicológicos, intelectuais e sociais.  

É válido ressaltar que é direito de todas as crianças terem acesso à Educação Infantil, e 

há leis que asseguram tal direito. A Lei de Diretrizes e Bases para a Educação – LDB nº 
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9.394/96, alterada pela Lei 12.796/2013, nos artigos 29 e 30 ressalta a organização das 

crianças em creches e pré-escolas: 

 

Art. 29 – A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem 

como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 

(cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade. 

Art. 30 – A educação infantil será oferecida em:  

I – Creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos 

de idade. 

II – pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de 

idade (BRASIL, 2013, p.12). 

 

Em vista disso, entende-se que a criança tem o direito de ter uma educação de 

qualidade, em instituições adequadas e profissionais competentes, para que dessa forma 

possam assegurar a sua cidadania e a da família. 

A educação infantil para as crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos passou a ser 

obrigatória em 2009, quando foi aprovada a Emenda Constitucional (EC) número 59 

(cinquenta e nove). Os municípios têm o prazo de até 2016 para universalizar o atendimento. 

Entre as dificuldades enfrentadas estão a falta de recursos e o planejamento da ampliação.   

O PNE, projeto de Lei nº 103/2012, aprovado pelo Senado em 17 de Dezembro de 

2013, trata, em sua primeira meta, da necessidade de "universalizar, até 2016, o atendimento 

escolar da população de 4 e 5 anos, e ampliar, até 2020, a oferta de educação infantil de forma 

a atender no mínimo 50% da população de até 3 anos". Levando em consideração o município 

de Juazeiro do Piauí, observamos que o mesmo atende uma quantidade considerável da etapa 

de Educação Infantil. De acordo a tabela 16, a evolução da matrícula da Educação Infantil no 

município vem reduzindo o número de alunos fora da escola a cada ano.  

Na zona urbana funciona apenas uma instituição de Educação infantil. O espaço é 

alugado pela prefeitura, é considerado inadequado para atendimento a crianças, porém desde 

que fora destinado ao atendimento a crianças vem sofrendo algumas adaptações para atender a 

esta clientela. Uma Creche está em fase de conclusão financiada pelo o FNDE. 
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Tabela 16: Rede Física Proinfância/PAR/FNDE 

 
MUNICÍPIO ANO CRECHE VALOR R$ 

Juazeiro do Piauí 2012 1ª PARCELA 141.170,86 

2014  141.170,85 

TOTAL 282.341,70 
Fonte: Simec, 2015 

 

Tabela 17: Evolução da matrícula da Educação Infantil no município de Juazeiro, por 

dependência administrativa e localização. 

 
ANOS MUNICIPAL TOTAL 

Creche Pré-escola 

2009 144 172 316 

2010 116 180 296 

2011 86 215 301 

2012 95 204 299 

2013 86 184 270 

2014 77 163 240 

Fonte:http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-matricula 

 

O levantamento da natalidade da cidade torna-se importante para que se tenha idéia 

sobre as tendências de oferta da Educação Infantil. A próxima tabela apresenta os números de 

crianças por ano de nascimento do município. 

Tabela 18: Frequência por Ano de nascimento, segundo Município residente.  
 

NascidosVivos 

Juazeiro do 

Piauí 

2009 2010 2011 Total 

82 87 47 216 

Fonte:http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-matricula 

 

Em termos da taxa de escolarização da Educação Infantil em pré-escola, percebemos 

que este segmento teve um bom nível de escolarização, porém em relação à creche não 

podemos afirmar o mesmo, já que ao considerarmos o número de crianças dessa faixa etária 

evidenciamos que grande parte dela não foi matriculada. 
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Tabela 19: Taxa de escolarização da Educação Infantil de Juazeiro do Piauí (2010). 

 
Segmentos População 

 

Matrícula Não-

Matriculados 

Total % 

Creche (0 a 3 anos) 

 

328 116 210 65% 

Pré-escola (4 a 5 

anos) 

182 180 2 100% 

Total (0 a 5 anos) 

 

510 296 212 41,56% 

Fonte: Disponível em: <http://ide.mec.gov.br/2007/2010>. 

 

A tabela 19 mostra a taxa de escolarização da Educação Infantil do Município de 

Juazeiro do Piauí, por segmento. Nesta fica evidente que o percentual de atendimento à 

população de 0 (zero) a 3 (três) anos ainda é muito baixa. 

 

Tabela 20: Taxa de escolarização da Educação Infantil do Município de Juazeiro do Piauí, 

por localização (2010). 

 
Localização População de 0 a 5 

anos 

 

Matrícula Escolarização % 

Urbana 163 210 65% 

Rural 347 2 111% 

Fonte: Disponível em: <http://ide.mec.gov.br/2007/2010>. Acesso em 19 Ago. 2013. 

 

Universalizar o atendimento dos alunos de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos e atingir uma 

taxa de 50% de atendimento para crianças de até 3 (três) anos representa aumentar o 

atendimento de alunos. São grandes desafios, principalmente considerando que o custo por 

aluno na Educação Infantil é muito superior ao das outras etapas da Educação Básica, já que o 

número adequado de alunos por turma para essa etapa é menor do que o adequado para outras 

etapas da Educação Básica. Para tanto, torna-se necessário a construção de mais unidades 

escolares com o intuito de garantir o atendimento adequado às crianças. 

Entendemos que os primeiros anos de vida de uma criança são decisivos para seu 

desenvolvimento futuro. Até os cinco anos, as crianças desenvolvem capacidades 

fundamentais, com base nas quais todas as suas outras habilidades cognitivas serão 

construídas. Nesse sentido, buscamos construir nossa proposta curricular de acordo ao 
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Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil e as Diretrizes Nacionais da Educação 

infantil, com o intuito de promover o desenvolvimento global da criança nos aspectos 

cognitivo, psicomotor, afetivo e social.  

 Podemos ressaltar mudanças significativas para a melhoria do atendimento das crianças 

de Juazeiro do Piauí, como o funcionamento do Programa Educação Infantil em ação.  O 

Programa há dois anos foi implantado em Juazeiro. O trabalho foi realizado a partir das 

seguintes ações: Realização de diagnóstico (Indicadores da Qualidade da Educação Infantil) e 

planejamento institucional (Plano de Trabalho) como norte da Política Municipal de Educação 

Infantil: Implementação de uma política de formação continuada (Plano de Formação) para os 

profissionais que atuam na Educação Infantil cujo foco redimensionamento do olhar dos 

educadores oferecendo uma educação que atenda melhor às necessidades das crianças; 

Implantação de sistemática de acompanhamento da prática pedagógica dos profissionais da 

Educação Infantil com o propósito de monitorar e nortear as rotinas escolares. 

Diante do exposto, percebemos que a demanda do município é grande e que os desafios 

são muitos. É preciso que se busque todas as formas e meios para que as metas atinjam mais 

do que ofertas, mas qualidade para todos os sujeitos. 

 

4.1.2 Ensino Fundamental  

 

Como afirma a Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 205, a educação é: 

 
[...] 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 (BRASIL, 

1988).  

 

 

Todos, portanto, têm direito de acesso à educação, que compreende múltiplas 

dimensões: educação especial, educação do campo, educação infantil, educação de jovens e 

adultos, educação profissional. O ensino fundamental, assim como as demais modalidades, é, 

no atual sistema de ensino brasileiro, de grande importância para a formação de cidadãos 

críticos e participativos.  

É durante essa etapa de ensino que o educando passa boa parte de sua vida escolar. De 

acordo com a LDB a jornada escolar no ensino fundamental: “[...] incluirá pelo menos quatro 
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horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de 

permanência na escola” (BRASIL, 1996). 

Enfatiza-se que a Lei nº 11.274, de 06 de Fevereiro de 2006, que prevê o aumento de 

duração de ensino fundamental obrigatório e gratuito para 9 (nove) anos, devendo as 

matrículas serem realizadas a partir dos 6 (seis) anos de idade já está em vigor, normatizado 

pela resolução nº 001/2012, pelo Conselho Municipal de Educação. Em seu Art. 1º assim fica 

resolvido: 

 
Art. 1º. O Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive sua oferta para os 

que a ele não tiveram acesso na idade própria é assegurado a todos, 

independentemente da idade, nos termos da Constituição Brasileira, observados os 

objetivos prescritos na Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, nº 9394/96.  

Art. 2º. O ingresso no Ensino Fundamental independe de qualquer exigência, salvo a 

idade mínima prevista nesta Resolução.  

Art. 3º. A autorização de funcionamento e a supervisão/inspeção das escolas 

públicas da rede municipal de ensino serão reguladas pelas normas desta Resolução.  

Art. 4º. O Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal será organizado em anos 

e em blocos, tendo por base a idade, a competência e outros critérios, sempre no 

interesse do processo de ensino-aprendizagem.  

 

 

Tabela 21: Evolução das matrículas do Ensino Fundamental no Município de Juazeiro do 

Piauí, por nível (2009/2014). 

 

 
ANOS MUNICIPAL TOTAL 

ENSINO 

FUNDAMENTAL I 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

II 

2009 788 398 1186 

2010 738 354 1092 

2011 678 318 996 

2012 644 362 1006 

2013 583 319 902 

2014 552 312 864 

ANOS ESTADUAL TOTAL 

ENSINO 

FUNDAMENTAL I 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

II 

2009 82 144 226 

2010 61 145 206 
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2011 51 130 181 

2012 24 101 125 

2013 0 106 106 

2014 0 100 100 

Fonte:  http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-matricula 

Ao realizar a análise da tabela 21, nota-se que o número de matrículas no ensino 

fundamental vem diminuído consideravelmente nos anos de 2009 a 2014. Mas é possível 

perceber, também, que apesar do município atender em escolas da rede estadual revela-se que 

a cada ano a rede também diminui seu número de matrículas deixando a cargo da rede 

municipal assumir o ensino fundamental, assim como preza a lei, o que permite a conclusão 

de que em breve isso irá acontecer em termos de integralidade. 

 

Tabela 22: Taxa de Escolarização Líquida da população de 7 a 14 anos, 2000. 

Ano Fundamental (7 a 14 anos) Ensino Médio (15 a 17 

anos) 

2010 92.46% 35.47% 

Fonte: Disponível em: http://ide.mec.gov.br 

Ao observar os dados da tabela 22, percebe-se uma discrepância na taxa de 

escolarização do ensino fundamental e do ensino médio, o que pode levar à conclusão de que 

boa parte da população abandona a escola após o término do ensino fundamental, não dando 

continuidade aos estudos. 

Tabela 23: Nível Educacional da População de 06 a 14 anos, 1991, 2000 e 2010. 

 

Faixa Etária (anos) % de alunos na escola Fora da escola 

 

1991 2000 2010 

0 a 5 anos - 79,14 42,00 

06 a 14 anos 59,40 15,84 0,91 
Fonte: Disponível em: http://atlasbrasil.org.br 

 

Ao observar os números da tabela 22 conclui-se que a educação juazeirense vem 

evoluindo bastante com o passar das últimas décadas, mas apesar da melhoria os dados 

apresentados em 2010 não são ideais e ainda precisam avançar bastante, uma vez que não é 

aceitável que tenhamos crianças nessa faixa etária fora da escola. 
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Tabela 24: Percentual da população frequentando ou que já terminou o Ensino 

Fundamental em juazeirense, 1991, 2000 e 2010. 

 

Faixaetária / 

Anos 

% de 5 a 6 anos 

na escola 

% de 11 a 13 

anos nos anos 

finais do 

fundamental 

REGULAR 

SERIADO ou 

com 

fundamental 

completo 

Percentual da 

população de 

15 a 17 anos 

com 

fundamental 

Completo  

% de 18 a 20 

anos com 

médio 

completo 

1991 4,16 0.0 0.0 0.0 

2000 52.15 8.83 3.96 1.85 

2010 100 79,68 37.45 18.25 
Fonte: Disponível em: http://www.pnud.org.br. 

 

Na tabela 24 é possível notar que do ano de 1991 até o ano de 2010 os dados 

melhoraram bastante e o número de estudantes que frequentam ou que concluíram o 

fundamental vem crescendo com o passar das décadas.   

Uma das grandes dificuldades enfrentadas no ensino, contudo, é a distorção 

idade/série. Muitos alunos ficam mais de 9 (nove) anos cursando o ensino fundamental e não 

conseguem aprender conceitos básicos da educação como: leitura e interpretação de texto, 

escrita, identificação e resolução das quatro operações básicas.   

 

Tabela 25:Taxa de distorção idade –série Juazeiro do Piauí, PI 
ANOS DISTORÇÃO IDADE/SÉRIE 

Anos Iniciai s do 

Ensino Fundamental 

Anos Finai s do 

Ensino 

Fundamental 

Ensi no Médio 

2009 46,5 43 67,4 

2010 47,2 48,5 62,1 

2011 45,4 46,7 52,3 

2012 41,2 47,1 46,9 

2013 35,8 43,1 49,3 
Fonte: MEC/INEP/DTDIE 

 

Os dados referentes a defasagem (tabela 25) são desanimadores. Observa-se que o 

elevado percentual de alunos fora da idade / série correta é muito grande e leva a questionar 

quais fatores são responsáveis por esses números e quais providências podem ser tomadas 

para resolver esse problema. Pode-se levantar possíveis causas, talvez uma possível 

deficiência nos anos iniciais, momento em que se realiza a alfabetização, falta de estímulo aos 
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estudantes, desistência do ano letivo por parte dos alunos, falta de atuação da gestão 

educacional na tentativa de solução da distorção idade / série. Esse é um dos maiores desafios 

a ser superado pela educação juazeirense nos próximos anos. 

Todavia, esse quadro pode ser melhorado, com a chegada, no ano de 2013, do 

Programa Pacto Pela Alfabetização na Idade Certa e do Pacto Estadual Pela alfabetização, que 

visam apoiar os educandos das séries iniciais, para que superem as dificuldades de 

aprendizado.  

Tabela 26: Taxas de Rendimento – Rede Municipal 2014. 

 
Série / 

Ano 

Taxa de Aprovação Taxa de 

Reprovação 

Taxa de 

Abandono 

1º ano E.F. 90=94,7%  02=2,1% 

2º ano E.F. 102=94,4%  02=1,8% 

3º ano E.F. 106=69,28% 44=28,75%  

4º ano E.F. 101=87,8% 08=6,9% 02=1,7% 

5º ano E.F. 96=81,3% 15=12,7% 03=2,5% 

6º ano E.F. 91=76,4% 13=10,9% 07=5,8% 

7º ano E.F. 76=91,5% 01=1,2% 04=4,8% 

8º ano E.F. 52=80% 05=7,6% 03=4,6% 

9º ano E.F. 56=94,9% 01=1,6% 02=3,3% 

Fontes: Secretaria Municipal de Educação, 2015. 
 

É possível constatar após a análise da tabela 26, que no percentual de aprovados, 

reprovados e de abandono no ano de 2014 melhorou e não há uma grande discrepância e que 

o número de aprovados é quase sempre superior ao de reprovados, apesar de as taxas de 

reprovação e abandono serem altas. Os números da zona urbana também não diferem muito 

dos da zona rural, onde, aliás, é oferecido apenas o ensino fundamental anos iniciais. 

 

Tabela 27: Dados de rendimento escolar por estabelecimento de ensino - 2013 

 

NOME DA ESCOLA 

 

Nº TOTAL DE 

ALUNOS DO 

ENSINO 

FUNDAMENT

AL 

Nº TOTAL 

DE ALUNOS 

APROVADO

S 

Nº TOTAL 

DE 

ALUNOS 

REPROVAD

OS 

Nº DE 

ABANDONO 

Nº DE 

ALUNOS 

TRANSFERIDO

S 

01-INSTITUTO 

MUNICIPAL JOÃO 

359 313 87,1%) 28 (7,79) 7 (1,9%) 11 (3%) 
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FRANCISCO ANDRADE 

02-ESCOLA MUNICIPAL 

JÚLIO GOMES 
152 118 (77,6%) 34 (22,3%) 0 0 

03-ESCOLA MUNICIPAL 

JOSÉ ALVES DE QUADRO 
76 76 (100%) 0 0 0 

04-ESCOLA MUNICIPAL 

VICENTE DE SOUSA 

ALVES 

33 27 (81,3%) 03 (9%) 02 (6%) 01 (3%) 

05-ESCOLA MUNICIPAL 

FRANCISCO MARQUÊS 

SAMPAIO 

20 09 (45%) 09 (45%) 02 (10%) 0 

06-ESCOLA MUNICIPAL 

HONORATO DE MACEDO 

BRITO 

12 09 (75%) 03 (25%) 0 0 

07-ESCOLA MUNICIPAL 

MÁXIMO PEREIRA DA 

SILVA 

08 06 (75%) 02 (25%) 0 0 

08-ESCOLA MUNICIPAL 

ANTONIO PEREIRA 

GOMES 

136 97 (71,3%) 16 (11,7%) 19 (13,9%) 04 (2,9%) 

09-ESCOLA MUNICPAL 

JOSÉ PEREIRA MILANEZ 
131 106 (80,9%) 09 (6,8%) 16 (12,2%) 0 

10-ESCOLA MUNICIPAL 

RITA DE CÁSSIA 

MORAES MILANEZ 

19 15 (78,9%) 03 (15,7%) 01 (5,2%) 0 

 

TOTAL GERAL 

 

946 776 (82,02%) 
107 

(11,31%) 
47(4,9%) 16 (1,69%) 

Fontes: Secretaria Municipal de Educação, 2015. 
 

Tabela 28: Dados de rendimento escolar por estabelecimento de ensino - 2014 

 

 

NOME DA ESCOLA  

 

 

TOTAL DE 

ALUNOS 

NO ENSINO 

FUNDAME

NTAL 

TOTAL DE 

ALUNOS 

APROVAD

OS 

TOTAL 

DE 

ALUNOS 

REPROVA

DOS 

NÚMERO 

DE 

ABANDO

NO 

NÚMER

O DE 

ALUNOS 

TRANSF

ERIDO 

NÚMER

O 

ALUNOS 

NOVOS 

E. M.  ANTONIO PEREIRA 

GOMES 
118 89(75, 42%) 12 (10,1%) 9 (7,6%) 7 12 

E. M. FRANCISCO MARQUES 

SAMPAIO 
15 10 (66,6%) 04 (26,6%) 01 (6,6%) - 01 

E. M. HONORATO DE 

MACEDO BRITO 
07 07 (100%) 0 - - - 

E. M. JOSÉ ALVES DE 

QUADRO 
76 74 (97,3%) 02 (2,6%) - - - 

E. M. JOSÉ PEREIRA MILANEZ 
121 108 (89,2% 08 (6,6%) 04 (3,3%) 01 05 

E. M. JÚLIO GOMES 
149 132 (88,5%) 08 (5,3%) 04 (2,6%) 05 04 

E. M. MÁXIMO PEREIRA DA 

SILVA 
08 06 (75%) 02 (25%) - - - 
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E. M. RITA DE CÁSSIA 

MORAES MILANEZ 
20 18 (90%) 01 (5%) 01 (5%) - - 

E.M. VICENTE DE SOUSA 

ALVES 
27 21 (77%) 04 (14,8%) 01 01 02 

INSTITUTO MUNICIPAL JOÃO 

FRANCISCO ANDRADE 374 305 (81,5%) 46 (12,2%) 05 (1,3%) 18 19 

TOTAL 

 
915 770 (84%) 94 (10%) 25 (2,7%) 32(3,4%) 43 (4,6%) 

Fontes: Secretaria Municipal de Educação, 2015. 
 

Nos últimos dois anos o município ampliou a aprovação escolar em 2% e reduziu o 

abandono em mais de 50%, que era de 4,96 em 2013 e baixou para 2,7 em 2014. 

O município possui um total de 10 (dez) escolas de ensino fundamental, sendo que 9 

(nove) são localizadas na zona rural e apenas 1 (uma) uma na sede. Destas apenas 2 (duas) 

são avaliadas pelo IDEB, uma localizada na cidade e a outra na zona rural. Os elevados 

índices de reprovação e o abandono são fatores que prejudicam no desempenho do município 

na avaliação do IDEB (tabela 29). O abandono muitas vezes ocorre em decorrência da 

migração da família para outra cidade, o que infelizmente é frequente em nosso município, já 

as taxas de reprovação podem ser justificadas pela fragilidade de nossa educação que ainda 

tem muito que melhorar, considerando que a falta de interesse dos alunos muito influi nesses 

números. 

 

Tabela 29: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) no Ensino 

Fundamental 2005/2011. 

 
Âmbito de 

Ensino 

 

Anos iniciais do Ensino Fundamental 

 

Anos Finais do Ensino Fundamental 

Rede 

Municipal 

de 

Juazeiro do 

Piauí 

IDEB Observado Meta IDEB Observado Meta 

2007 2009 2011 2013 2021 2007 2009 2011 2013 2021 

2.3 3.2 4,5 4.5 4.6 3.9 4.3 4.2 3.3 5.6 

Fonte: MEC/INEP 
 

Ao realizar um contraponto entre a taxa de rendimento com os resultados do IDEB 

(tabela 29), fica claro que o desempenho do ensino fundamental de Juazeiro ainda é baixo 

principalmente nos anos finais do Ensino Fundamental. Os números não são animadores e 

fica a questão: será o município capaz de atingir as metas estabelecidas para 2021? É 
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importante constatar que os resultados dos anos inicias progrediram enquanto os anos finais 

teve um declínio, e as taxas de reprovação e abandono influenciam diretamente nessa queda.   

Terá o município condições de superar os desafios como: melhorar a infraestrutura das 

escolas, dar condições necessárias para os professores se aprimorarem, produzir as condições 

físicas, sociais, culturais necessárias à melhoria do aprendizado discente? Sim, é possível, 

desde que o planejamento e trabalho sejam coletivos e bem estruturados; propícios em realizar 

a educação de qualidade gratuita e inclusiva.   

Diante de todo o exposto cabe a seguinte reflexão, o município está preparado para 

iniciar o atendimento em tempo integral? Após expor todos esses dados parece difícil, e é. 

Porém, acredita-se que a educação em tempo integral é uma das possíveis soluções para o 

problema? Com atendimento ampliado ficaria mais fácil implantar programas e ações de 

melhoria da aprendizagem. É claro que integrado a educação, devem estar programas de 

saúde, o esporte e a cultura. 

O aluno não pode ficar todo o tempo de aula sentado e ouvindo as explanações dos 

professores. É preciso buscar metodologias que atraiam o discente, é necessário praticar 

esporte e incentivar a criação artística.   

É claro que para isso serão necessários profissionais qualificados, alunos incentivados 

e infraestrutura adequada. 

 

4.1.3 Ensino Médio  
  

O ensino médio no município de Juazeiro do Piauí - PI é oferecido exclusivamente 

pela rede estadual, conforme orienta a LDB. A Unidade Escolar João Alves de Macedo Filho, 

oferece vagas nas três séries do ensino médio. Em 2014 foram formadas 05 (cinco) turmas de 

primeiro ano, 04 (quatro) de segundo ano e 02 (duas) turmas de terceiro ano. Todos os alunos 

concluintes do ensino fundamental anos finais têm vaga garantida nesta escola. 
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Tabela 30: Matrícula Inicial do Ensino Médio no Município de Juazeiro do Piauí, por 

dependência administrativa e localização 2009 / 2014. 

 
ANOS ESTADUAL TOTAL 

REGULAR EJA 

2009 285 0 285 

2010 261 0 261 

2011 258 0 258 

2012 271 0 271 

2013 274 0 274 

2014 285 0 285 

Fonte: Censo Escola – 2009 a 2014 

 

Conforme tabela 30, o número de alunos atendidos na modalidade regular nos últimos 

seis anos é estável. Não existe atendimento na modalidade EJA. No município a oferta do 

ensino médio é oferecida somente na zona urbana e os alunos provenientes da zona rural se 

deslocam para a cidade ou concluem apenas o ensino fundamental. 

A escola possui uma coordenação pedagógica que apóia os professores por meio da 

organização do planejamento, do acompanhamento do desempenho das turmas, na definição 

dos procedimentos avaliativos, entre outras atividades. O modelo de gestão e 

acompanhamento didático-pedagógico é orientado pela 5ª GRE.  

A escola não possui laboratório de Ciências (apenas os equipamentos, não possuem 

espaço físico disponível) e Biblioteca (possuem um vasto acervo, porém não possui uma sala 

especifica para a biblioteca), dispõe de kits de multimídia, e um laboratórios de informática 

com computadores e também de um excelente espaço padrão FNDE para o desenvolvimento 

de atividades festivas e culturais, e um anexo da UaB. 

A parceria entre escola e comunidade é indispensável para uma educação de 

qualidade, e depende de uma boa relação entre familiares, gestores, professores, funcionários 

e estudantes, por esta razão sempre que é solicitada, a comunidade comparece às atividades 

realizadas na Unidade Escolar João Alves de Macedo Filho, sejam em atividades culturais, 

festivas ou pedagógicas. Porém é necessária uma parceria mais efetiva entre estes dois 

segmentos, pois a escola não pode realizar sozinha o complexo processo de educar. 



66 

 

 

Tabela 29: Taxa de Rendimento do Ensino Médio - Rede Estadual/2014. 

 

Série / 

Ano 

Taxa de 

Aprovação 

Taxa de 

Reprovação 

Taxa de 

Abandono 

1º ano E.M. 84,5% 4,1% 8,2% 

2º ano E.M. 86% 1,0% 15,2% 

3º ano E.M. 93,3% 1,9% 1,9% 

Fonte: Disponível em: http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais. 

 

Os dados da tabela 29 mostram que os índices de reprovação são maiores no 1º ano e o 

abandono escolar é maior no 2º ano do Ensino Médio. 

Um dos maiores problemas deste nível de ensino é o abandono no horário noturno, 

fato que tem mobilizado a comunidade escolar. Para reverter este problema os professores 

trabalham de forma diferenciada, priorizando a abordagem de conteúdos contextualizados e 

com um sistema de avaliação diferenciado do diurno. Mas os índices ainda permanecem altos, 

devido principalmente à dificuldade dos alunos em conciliarem trabalho/escola, e devido as 

migrações para cidades maiores, como São Paulo. 

 

Tabela 30: Desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2009-2013. 

 

NÍVEL ANO 

MÉDIA TOTAL 

(REDAÇÃO E 

PROVA OBJETIVA) 

Ensino Médio 2009 513.15 

2010 549,17 

2011 427,83 

2012 460,24 

2013 457,50 
Fonte: Disponível em: http://ide.mec.gov.br 

 

O resultado do exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) mostra um resultado 

razoável no desempenho na avaliação externa realizada pelos alunos. Muitos destes alunos 

ingressam no ensino superior com notas obtidas através do ENEM, motivando outros 

concluintes do ensino médio para a participarem nas avaliações do citado exame. 

Com o propósito de analisar o desempenho dos alunos e do sistema de ensino, a 

Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Piauí desenvolve, desde de 2011, o programa 
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de avaliação da rede de educação pública, o Sistema de Avaliação Educacional do Piauí 

(SAEPI). 

O SAEPI é um programa que visa diagnosticar o desempenho dos estudantes em 

diferentes áreas do conhecimento e níveis de escolaridade, bem como subsidiar a 

implementação, a (re) formulação e o monitoramento de políticas educacionais, contribuindo 

ativamente para a melhoria da qualidade da educação no estado. Desde que foi instituído, o 

SAEPI já avaliou milhares de estudantes em diferentes etapas de escolaridade da educação 

básica e os alunos sempre participam, e mostram bons resultados nestas avaliações. 

A Unidade Escolar João Alves de Macedo Filho obteve média de 261,1 em Língua 

Portuguesa,  resultado superior ao da 5ª Gerência Regional que foi 252,7 e a média estadual 

que foi de 242,4, conforme FIG:  
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4.1.4 EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

4.1.5 Ensino Superior 

A Educação Superior tem por finalidades primeiras de acordo a LDB nº 9.394/96 cap.: 

IV, art.: 43, inciso: I e II: 

 
[...] I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo e II – formar diplomados nas diferentes áreas de 

conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação 

no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua 

(BRASIL, 1996). 

 

No caso de Juazeiro do Piauí o número de pessoas que buscam o ingresso em cursos 

de ensino superior é cada vez maior, apesar de ainda ser pequeno o índice de estudantes 

universitários do município.  

Tabela 31: População com ensino superior 

 
ANO POPULAÇÃO DO ENSINO 

SUPERIOR 

% DA POPULAÇÃO COM NÍVEL 

SUPERIOR 

2010 93 2.40 

ANO POPULAÇÃO DO ENSINO 

SUPERIOR INCOMPLETO 

% DA POPULAÇÃO COM NÍVEL 

SUPERIOR INCOMPLETO 

2010 392 8.24 

Fonte: IBGE/2010 

 

Não há em Juazeiro do Piauí a presença de universidades ou faculdades particulares ou 

públicas, isso faz com que os interessados em continuar seus estudos, após o término do 

ensino médio, tenham de procurá-los em outras cidades. Nesse caso, a maioria se dirige a 

Castelo do Piauí e ingressam, em grande parte, na Universidade Federal do Piauí (UFPI) e 

Universidade Estadual do Piauí (UESPI) pelo o sistema UAB (Universidade Aberta do Brasil) 

no Polo do território dos Carnaubais. Apesar de haver estudantes em diferentes áreas do 

conhecimento, a maioria acaba ingressando em cursos de licenciatura, haja vista a demanda 

considerável de profissionais da área de educação que o município de Juazeiro do Piauí 

dispõe, e sendo este o segmento que mais busca o Ensino Superior através do Plano Nacional 

de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR) - Ação conjunta do Ministério da 

Educação – MEC e Secretarias de Educação dos Estados e Secretarias de Educação dos 

Municípios (SEMECs), visando qualificar os profissionais que já atuam em sala de aula e, 
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decerto, destinados aos professores sem formação adequada, de acordo à LDB e em exercício 

nas escolas públicas de educação básica, estaduais e municipais.  

Esses profissionais buscam se qualificarem em cursos semipresenciais, apoiados pela 

Plataforma Freire, em universidades como: UESPI em Campo Maior e UFPI em Teresina-PI: 

 

Tabela 31: % De docentes por Modalidade e Etapa de Ensino com Graduação (2014) 
 

Mod/Estapa %2014 

Creche 25 

Pre-escola 38,5 

Anos Iniciais E.F 57,8 

Anos Finais E.F 70,0 

E.F (EJA) 76,5 

Ensino Medio 100 
Fonte: INEP 

 

Dessa maneira, o município mantém parcerias com algumas Universidades Estaduais 

que dispõe de cursos de Formação de Professores no PARFOR como citado anteriormente.  

Assim, enfatiza-se que as instituições supracitadas são devidamente credenciadas e 

possuem cursos reconhecidos e autorizados pelo MEC, têm uma boa infra-estrutura no que 

diz respeito a laboratórios de informática com acesso à internet, secretarias de curso e 

coordenações locais que atendem de forma razoável as necessidades dos cursos que estas 

oferecem.  

Também tem as instituições que disponibilizam cursos de Educação à Distância, todos 

os polos são autorizados pelo MEC e possuem uma infra-estrutura que atende às necessidades 

dos cursos oferecidos, um bom acervo bibliográfico on-line e bons equipamentos de 

informática com acesso à internet, com a disponibilização de tutores presenciais e virtuais, 

como também um ambiente o qual os discentes podem comparecer para realizar avaliações 

presenciais.   

 

5. MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

5.1 Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

 

A educação de jovens e adultos é oferecida àqueles que não tiveram acesso à educação 

na idade devida, esse direito está garantido a essa clientela na LDB e na Constituição de 1988, 
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Art. 208, inciso I, que determina o acesso ao ensino fundamental gratuito, inclusive àqueles 

que não tiveram acesso na idade própria.  

Diante do grande contingente de jovens a partir de 15 anos fora da escola ou com 

distorção idade-série, a LDB garante o direito a uma modalidade de educação que deve 

atender aos interesses e as necessidades desses sujeitos que possuem uma experiência de vida, 

e não devem ser tratados dentro da escola de maneira infantilizada. Ademais o ensino deve ser 

também oferecido em cursos presenciais, semipresenciais, bem como através de exames 

supletivos. 

 

Tabela 31: Matrícula Inicial na Educação de Jovens e Adultos no município de Juazeiro do 

Piauí, por dependência administrativa (2009/2014). 

 

ANOS EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

TOTAL 

MUNICIPAL 

 

ESTADUAL 

2009 68 60 128 

2010 67 36 103 

2011 52 16 68 

2012 75 26 101 

2013 119 29 148 

2014 73 34 107 

 

Fonte: Disponível em: http://ide.mec.gov.br 
 

O município de Juazeiro do Piauí começou a oferecer essa modalidade no ano de 1990 

com a implantação de uma turma de Etapa IV na casa da professora Jesus Borges, 

funcionando neste local apenas esse ano, sendo transferida no ano seguinte em 1991 para a 

Unidade Escolar João Alves de Macedo Filho. O município todos os anos oferece a 

modalidade em suas escolas, sendo que apenas nas escolas da zona do campo, este ano apenas 

a Escola Municipal Julio Gomes estar oferecendo esta modalidade, pois as demais escolas não 

conseguiram formar turmas. 
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Tabela 32: Nível Educacional da População Jovem (1991, 2000 e 2010). 

 

Faixa 

Etária 

(Anos) 

Frequentam a escola 

1991 2000 2010 

15 a 17 - 3.96 37.45 

18 a 24 - 1.85 18.25 

 

 

Tabela 33: Nível Educacional da População Adulta com mais de 25 anos, (1991, 2000 e 

2010). 
Faixa 

Etária 

(Anos) 

Frequentaram a escola 

Analfabetos Ensino 

fundamental 

Completo 

Ensino médio 

completo 

superior 

completo 

Acima 

de 25 

anos 

37,77% 21,95% 3,92% 4,51% 

Fonte: Disponível em: http://atlasbrasil.org.br 

 

É possível perceber na tabela 32 que o número de pessoas que tem acesso a EJA, em 

2010, é maior do que no ano de 2000. Essa melhoria está relacionada à qualificação dos 

profissionais que trabalham com essa modalidade, como professores e coordenadores 

pedagógicos, e também à consciência dos jovens da necessidade de estar atualizados no 

mundo globalizado, e que isto só é possível através da leitura e da escrita.   

O índice de alfabetização de jovens com mais de 25 anos (tabela 33) não é tão 

satisfatório quanto os apresentados na tabela 32, apesar de ser uma diferença muito pequena 

em relação a anos passados. Os números evidenciados nas tabelas demonstram que deve 

haver uma política de conscientização no município de Juazeiro do Piauí, para incentivar 

esses educandos no processo ensino-aprendizagem, e identificar também outros problemas 

que levaram esse índice de alfabetização a ficar menor entre essa faixa etária, apesar de que 

esses adultos são pessoas que se sentem desmotivadas pela idade e também pelo cansaço 

adquirido no labor do cotidiano.   

A Secretaria Municipal de Educação disponibiliza um coordenador pedagógico nas 

unidades escolares onde funcionam a EJA, mas nenhum desses trabalham especificamente 

com essa modalidade. Os professores também não são específicos, ou seja, geralmente fazem 

complementação de carga horária estes trabalham tanto com a EJA quanto com o ensino 

regular, planejam junto com essas coordenadoras, e tem apenas o livro didático que é 
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oferecido pelo Governo Federal como material pedagógico e que, aliás, não é condizente com 

a realidade desse alunado.   

Em 2014, o Governo Federal ofereceu um programa de ensino a jovens e adultos com 

qualificação em educação do campo Projovem Campo Saberes da Terra, no entanto o 

município não fez a adesão. 

Os recursos que a EJA tem recebido são aqueles que são oferecidos pelo Governo 

Federal, Estadual e Municipal, quando os alunos são cadastrados no Censo Escolar, no caso, 

para custear o transporte escolar, a merenda e materiais pedagógicos.   

Não existe uma proposta curricular que atenda a especificidade da EJA e o processo 

avaliativo não é diferenciado ao da modalidade regular, como exemplo, temos o ensino de 

história e cultura afro-brasileira, mas estes temas são trabalhados dentro da disciplina de 

história, e no planejamento é destinado aos professores da mesma. É bom ressaltar que as 

atividades planejadas pelos professores visam sempre o nível de aprendizagem que esses 

alunos estão, ou seja, não estão fora da realidade deles.  

Os Gestores são responsáveis por acompanhar a execução dessas atividades, bem 

como o andamento dessa modalidade. Existem dificuldades em manter a permanência desses 

alunos na escola, devido à falta de emprego no município, o que acarreta uma grande evasão 

durante o ano letivo, fazendo-se necessário que o município desenvolva ações específicas de 

estímulo ao acesso e permanência na escola. 

 

5.2 Educação do Campo  

 

A Legislação educacional brasileira apresenta uma ampla base legal para a instituição 

de políticas diferenciadas para o atendimento escolar das pessoas que vivem no campo. De 

acordo com a LDB, as especificidades do atendimento escolar no campo são referenciadas em 

seu artigo 28, segundo o qual para a oferta de educação básica para a população rural, os 

sistemas de ensino removerão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da 

vida rural e de cada região, especialmente no que se refere a: I - conteúdos curriculares e 

metodologias apropriadas as reais necessidades e interesses dos educandos da zona rural; II- 

Organização escolar própria, incluindo a organização do calendário escolar, as fases do ciclo 

agrícola e as condições climáticas e III – adequação à natureza do trabalho na zona rural. 
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Tabela 34: Número de Escolas Rurais em Áreas Específicas – Rede Municipal de Juazeiro 

do Piauí. 

 

ÁREA ANO ÁREA ANO NÚMERO DE 

ESCOLAS 

 

 

Escola do campo 

2009 21 

2010 18 

2011 17 

2012 15 

2013 12 

2014 09 

Fonte: Disponível em: <http://ide.mec.gov.br 

 

Como pode ser observado na tabela 34 o número de escolas rurais, no município de 

Juazeiro do Piauí, vem reduzindo bastante nos últimos anos, devido a redução do número de 

alunos e nucleamento das escolas. As escolas são distribuídas em várias regiões, a mais 

próxima se localiza a 12 km de distância da sede e a mais distante fica a 55 km. 

Nos últimos anos a Secretaria Municipal de Educação vem investindo em ações de 

nucleamento em áreas rurais sob justificativa de organizar os alunos em séries e em escolas 

com melhor infra-estrutura. O transporte sai da sede ou das comunidades, transportando e 

pegando os alunos que moram nas proximidades da estrada, levando para a escola núcleo e 

existem outros transportes que leva os alunos das regiões próximas até a escola núcleo.  O 

município possui 01 (um) micro-ônibus, 04 (quatro) ônibus e os demais transportes 

utilizados para conduzir os alunos são fretados. Alguns professores chegam até a localidade 

de trabalho de moto ou carro próprio.  

Os prédios escolares da zona rural foram quase todos reformados em 2013 e 2014 e 

estão em boas condições de uso; o mobiliário é adequado aos alunos e os mesmos recebem 

material pedagógico básico. 

Nos períodos chuvosos algumas escolas ficam com acesso difícil, pois os carros não 

conseguem chegar, e os alunos ficam sem aula. A maioria dos carros que transportam os 

alunos está em boas condições de uso, mas a maioria é fretada. O Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa fornece orientações para o trabalho nas classes multisseriadas.  
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5.3 Educação Especial  
 

No Brasil, nas últimas décadas registram-se consideráveis avanços, sobre a função da 

escola especial, que visa oferecer atendimento especializado restritamente a alunos que não 

apresentem nenhuma condição de freqüentar o sistema do ensino comum, conforme cita a lei 

nº 9.397/96, no capítulo V da educação especial no §2º: 

 
O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não 

for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular (BRASIL, 

1996).  

 

O município de Juazeiro do Piauí, ainda não promove sistematicamente a educação 

especial nas diferentes etapas e modalidades de ensino.  Até o momento não foi implantado 

nenhuma sala multifuncional para atender os alunos com deficiências. Falta espaço físico, 

especialistas na área, formação para os professores e a implantação de salas de AEE pois 

apesar do MEC já ter enviado o material as salas ainda não funcionam. 

Embora a tabela 35, aponte um pequeno índice de alunos matriculados, consta no 

município um alto número de crianças, jovens e adultos com deficiências. Essa pequena 

demanda matriculada, freqüenta as aulas na rede regular, mas não possuem profissionais 

especializados para acompanhá-los, tampouco os professores são capacitados na área.   

Na tentativa de bem atender a demanda, existe uma articulação entre os setores de 

educação, saúde e assistência social através do projeto Saúde na Escola e do encaminhamento 

de educandos para acompanhamento no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). 

O município não dispõe de professores auxiliares de libras para atender os discentes, como 

também não há distribuição de materiais adaptados e direcionados para cada tipo de 

deficiência. A rede municipal ainda não garante suplementação orçamentária e nem 

disponibiliza transporte adaptado a essas limitações e tão pouco formação a motoristas e 

professores, apenas alguns fizeram cursos esporádicos sem muito direcionamento. Os 

currículos escolares, os métodos, as técnicas e os recursos educativos não contemplam as 

especificidades dos alunos com deficiências, é um anseio para o município atender toda essa 

clientela, assegurada por lei, no capítulo V, Art.58 da LDB. 



75 

 

 

Mas, os desafios ainda são grandes, o que dificulta sua efetivação. Os dados 

informados na tabela abaixo tratam da demanda de estudantes com necessidades educativas 

especiais alcançadas pela educação no município. 

Tabela 35: Matrículas da Educação Especial de Juazeiro do Piauí/ 2014 

 

 

 

Deficiência 

Nível de ensino 

Ed.  

Infantil 

Séries 

Iniciais do 

E.F  

Séries 

Finais do 

E.F 

Ensino 

Médio 

Total 

2009 0 11 0 0 0 

2010 0 09 0 0 09 

2011 0 07 0 0 07 

2012 0 07 0 0 07 

2013 0 06 0 0 06 

2014 01 04 0 0 06 
Fontes: INEP/2014 

 

A conclusão que se pode tirar, após a análise da tabela é de que há um número 

pequeno de deficientes nas escolas de Juazeiro do Piauí, mas ainda assim o atendimento 

realizado não é o ideal, seja por deficiência nas estruturas físicas, seja por falta de 

profissionais qualificados para realizar o acompanhamento dos discentes. Outro problema 

diagnosticado é o fato de não haver o conhecimento da demanda de pessoas que necessitam 

de educação especial, o que não permite ao município saber qual a real necessidade, ficando 

assim impossibilitado de direcionar ações para o atendimento da população com necessidades 

especiais. 

 

5.4 Educação Profissional  
 

Há a necessidade de formar um cidadão crítico e apto a conhecer e interagir com as 

inovações do mercado de trabalho e suas conseqüentes mudanças. A qualificação profissional 

neste aspecto é um grande desafio e existe uma intensa preocupação em se oferecer cursos de 

qualidade que beneficiem o desenvolvimento da esfera municipal e dos indivíduos envolvidos 

nesse processo.  

Sendo assim, o município de Juazeiro do Piauí no que diz respeito à Educação 

Profissional ainda não conta com uma ação integrada de educação profissional, que começou 

a ser implantado no ano de 2013, pois o município passou a contar com cursos técnicos 
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oferecidos pelo o PRONATEC adequados ás necessidades da população e possibilidades do 

poder público em oferecê-los.  

Essa modalidade de ensino é proporcionada em prédios públicos já existentes como o 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), entre outros. Por serem estruturas em 

uso, encontra-se em bom estado e possuem as condições estruturais necessárias para receber 

os interessados. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96 Seção V, Art. 37, Parágrafo 3º: 

“A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação 

profissional, na forma do regulamento” (BRASIL, 1996). Isso valida totalmente a ação 

municipal no que se refere a implantação da Educação Profissional atrelada a EJA (Educação 

de Jovens e Adultos).  

Neste aspecto, ressalta-se que esta é a primeira vez que o Poder Público Municipal 

através da SEMEC em parceria com o governo do Estado implanta a modalidade de ensino 

relacionada à Educação Profissional através do Programa de Mediação Tecnológica Mais 

Saber, entretanto, como as ações ainda são recentes relacionadas a esta modalidade 

educacional, visa-se uma maior atenção e cuidado.  

Assim, algo que chama bastante atenção é que o município de Juazeiro do Piauí 

mostra-se com possibilidades de expansão, e apesar de ser um município muito jovem este 

tem mostrado que ainda tem bastante a progredir num processo contínuo, assim ainda que 

timidamente e por estar no início, nota-se um esforço do Poder Público na busca de ações que 

possibilitem a implantação com êxito nesta modalidade de ensino.  

Logo, por se tratar de uma modalidade recente ainda não se tem ações específicas 

relacionadas a estágios, porém acredita-se que não demorarão a serem implementadas ações a 

fim de preservar o caráter pedagógico atrelado a formação dos educandos desta modalidade, 

buscando efetivar o aprendizado de competências relacionadas à atividade profissional e a 

contextualização do currículo com o intuito de formar estudantes críticos e profissionais. 
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5.5 Educação em Tempo Integral 

 

Em 2010, 13,6 % das escolas estaduais ofereciam tempo integral com pelo menos 7h 

de atividades escolares, sendo que a meta é atingir 50%. Ainda segundo esses dados, 9,3% 

dos alunos permanecem na escola com pelo menos 7h de atividades, enquanto a meta prevê 

atendimento de, no mínimo, 25%. O município de Juazeiro não possui escolas com 

atendimento em tempo integral, o mesmo possui 10 escolas que atendem a educação básica 

com mais de 1064 matrículas. Para o município atender esta meta 03 destas escolas devem 

oferecer esta modalidade e para que o número de alunos atinja a meta estabelecida é preciso 

atingir mais de 300 matrículas.                  

A proposta educacional da escola de tempo integral tem a finalidade de proporcionar a 

ampliação dos tempos, espaços e oportunidades educativas e o compartilhamento da tarefa de 

educar, visando a melhoria da qualidade da aprendizagem, da convivência social e diminuir as 

diferenças de acesso ao conhecimento. A jornada escolar se organiza em sete horas diárias. 

No município de Juazeiro ela é oferecida apenas em jornada ampliada no programa Mais 

Educação. Atualmente temos 05escolas municipais que oferecem a este programa, numa 

porcentagem de 43% e 320 alunos, porém está no entanto estamos longe de atender estar este 

mesma demanda em tempo integral, tendo em vista os problemas como estruturas escolares e 

recursos suficientes para gerir esta jornada de tempo escola. Atingir esta meta no município é 

um processo que necessitará de muito empenho das autoridades federais, municipais e 

gestores, já que a rede municipal não oferta ainda creche para crianças de 0 a 3 anos. 

 

6 TRANSVERSALIDADE  

  

6.1 Educação Étnico raciais 

 

O Brasil é um país de grande diversidade étnico-cultural, o povo brasileiro é formado 

a partir de uma mescla entre europeus, asiáticos, africanos e nativos (indígenas). Contudo, o 

preconceito racial ainda é muito presente na nossa sociedade.  

Por isso, há a necessidade de promover, na escola, as mudanças imprescindíveis para a 

transformação desse cenário. E é através do conhecimento e do esclarecimento que as 

diversas formas de discriminação podem ser combatidas.   
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O estudo das diferentes culturas e etnias que formam o povo brasileiro já era previsto 

na LDB, em seu Art. 26, §4º. Porém, esse estudo deveria ser inserido nos ensinamentos de 

história. Entretanto, a Lei nº 10.639/03 altera esse artigo da LDB e prevê a criação de uma 

disciplina específica: “Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 

particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira” (BRASIL, 

2003). 

Em Juazeiro do Piauí, apesar de o ensino da Cultura Afro- Brasileira vigora de forma 

contextualizada, os profissionais que trabalham com ela não recebem qualquer tipo de 

formação específica, a não ser aqueles formados em história, nos casos em que este 

profissional recebe a qualificação necessária em seus cursos de nível superior. Contudo, o 

município não oferece nenhum tipo de curso de qualificação para o trabalho com essa 

disciplina, o mesmo já foi angariado no Plano de Ações Articuladas (PAR), mas ainda não 

fomos agraciados.   

Geralmente são desenvolvidos, dentro da área, projetos de conscientização e 

valorização da cultura negra a serem apresentados no “Dia Nacional da Consciência Negra”, 

20 de Novembro.  

 

6.2 Educação, Relações de Gênero e Diversidade Sexual  

 

A diversidade sexual é tema bastante discutido nos dias atuais e apesar do preconceito 

ainda ser muito grande, as pessoas estão muito mais abertas a debater sobre o assunto. A 

escola torna-se, então, um espaço propício a esse debate, e esse ambiente é de suma 

importância para que a discriminação seja de uma vez por todas deixada no passado.  

 As escolas de Juazeiro do Piauí, infelizmente, não desenvolvem projetos específicos 

para debater as relações de gênero e a diversidade sexual. Mas essa discussão está incluída em 

disciplinas do currículo escolar como: Ciências e Filosofia. Em Ciências, por exemplo, faz 

parte do planejamento escolar o ensino e a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.  

 Em contrapartida, não só a diversidade sexual é discutida nessas disciplinas, mas a 

prevenção do uso de drogas e o alcoolismo, racismo, homofobia e outras formas de 

discriminação. Contudo, isso não é o suficiente e averígua-se a necessidade de uma discussão 

maior do tema entre alunos, professores e a comunidade como um todo.  
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6.3 Educação Ambiental 

 

 A educação ambiental tem se tornado nos últimos anos muito importante, haja vista, as 

alterações climáticas que afetam o planeta e que são tão discutidas pela mídia, pelos governos 

e pelas comunidades acadêmicas.  

De acordo com a Lei nº 9.795 de Abril de 1999, em seu Art. 9º, a educação ambiental 

deve ser desenvolvida na educação: básica, superior, especial, profissional e de jovens e 

adultos. E em seu Art. 1º, assim explica o que é a educação ambiental:  

 

Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e 

sua sustentabilidade (BRASIL, 1999). 
 

No caso específico de Juazeiro do Piauí a educação ambiental não recebe muita 

ênfase. A sustentabilidade é tema restrito dos planos de disciplinas específicas como: 

Geografia e Ciências. Não existe um trabalho voltado para a formação de profissionais ou de 

criação de projetos com o intuito de trabalhá-la. As exceções são a realização da Conferência 

Infanto juvenil Pelo Meio Ambiente, nas escolas que atendem do 6º ao9º ano, no ano de 2013 

e as abordagens dadas ao tema em gincanas escolares, nas quais muitas vezes os problemas 

ambientais foram temas discutidos pelos discentes em suas apresentações. 

Todavia, não há um projeto específico que trate do tema na escola ou na comunidade.   

 

 

7 RECURSOS FINANCEIROS PARA A EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO 

 

Os recursos financeiros são oriundos da parcela das receitas federais arrecadadas pela 

União é repassada aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. O rateio da receita 

proveniente da arrecadação de impostos entre os entes federados representa um mecanismo 

fundamental para amenizar as desigualdades regionais, na busca incessante de promover o 

equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.  
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Tabela 36: Fontes, origens e destino dos recursos financeiros 

FONTE DE RECURSO   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/FNDE 

Transporte, obras e serviços. 

PNAE MEC/FNDE  

Via transferência. 

Gêneros alimentícios 

PNATE MEC/FNDE  

Via transferência 

Transporte escolar: 

manutenção de veículos 

PDDE Programa Dinheiro Direto 

na Escola 

Material permanente, de 

consumo, manutenção, 

conservação, projetos 

educacionais. 

 

Cabe ao Tesouro Nacional, em cumprimento aos dispositivos constitucionais, efetuar 

as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos.   

Dentre  as  principais  transferências  da  União  para  os  Estados,  o  DF  e  os 

Municípios, previstas na Constituição, destacam-se: o  Fundo de Participação dos Estados  e  

do  Distrito  Federal  (FPE);  o  Fundo  de  Participação  dos  Municípios (FPM); o Fundo de 

Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados  - FPEX;  o  Fundo  de  

Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de Valorização  dos  Profissionais  

da  Educação  -  FUNDEB e  FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). Os 

recursos destinados à educação têm tido grande destaque na mídia nacional recentemente. A 

cada dia a população conscientiza-se da necessidade de investir em educação para que o país 

possa alcançar desenvolvimento social e econômico.  

 Os recursos disponíveis são de grande importância na elaboração das metas deste 

documento. Por isso, é necessário pensar, avaliar e discutir os valores gastos pela 

administração pública, em educação, nos últimos anos.  
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Tabela 37: Receitas com o setor educacional do município de Juazeiro-FNDE, 

Administradas pela prefeitura (2009 / 2014). 

 

Ano  Alimentação 

escolar 

Transporte 

escolar 

Outras 

Receitas* 

QESE Total 

2009 73.986,00 48.421,13 28.452,50 41.306,49 192.166,12 

2010 92.718,00 92.818,64 168.943,13 49.543,87 404.023,64 

2011 94.800,00 88.713,96 488.724,31 65.394,41 737.632,68 

2012 127.128,00 113.952,75 584.272,53 522.896,96 1.348.250,24 

2013 139.240,00 116.485,02 124.340,00 72.414,27 452.479,29 

2014 104.300,00 119.762,09 914.939,93 96.152,17 1.235.154,19 
Fontes:Disponívelem:https://www.fnde.gov.br/siope/dadosInformadosMunicipio; 

https://www.fnde.gov.br/sigefweb/index.php/liberacoes; http://www.portaltransparencia.gov.br/. 

*Outras receitas: PDDE/PBA/SALÁRIO EDUCAÇÃO/PTA/PAR/PACII/BRASIL CARINHOSO. 

 

Pode-se observar na tabela 37 que os valores investidos em alimentação e transporte 

escolar tem crescido nos últimos anos, como também os expressivos valores e em outros 

setores da educação tem havido um aumento no total designado considerável para melhoria da 

qualidade da educação municipal. 

Tabela 38: Recursos aplicados em educação pelo governo municipal de Juazeiro do Piauí, 

por nível ou modalidade de ensino (2009 / 2014). 

 

Ano  Ed. 

Infantil 

Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Médio 

EJA Outros 

2013 84.244,08 4.736.274,82 30.050,00 12.274,30 4.862.810,20 

2014 327.853,58 4.704.287,22 41.976,35 900,00 5.075.017,15 

Fontes: Disponível em: https://www.fnde.gov.br/siope;Secretaria Municipal de Educação de Juazeiro do PI, 

2015. 

 

Os gastos com educação infantil cresceram muito de 2013 a 2014, hoje o município 

mantém excelentes resultados nesta modalidade, pois o mesmo investe na qualificação dos 

professores e acompanhamento dos alunos através de uma sistemática envolvendo as 

habilidades necessárias a cada faixa etária. Contudo, os maiores gastos continuam sendo com 

ensino fundamental, modalidade na qual está inserida a maior quantidade de escolas. Já os 

gastos com EJA representam uma pequena parcela do orçamento total, o que pode sugerir que 

não há um trabalho bem estruturado de educação de jovens e adultos, haja vista, que boa parte 

da população juazeirense ainda é analfabeta.   

  Após os dados apresentados nas tabelas anteriores fica claro que para alcançar as 

metas previstas no PNE, como, por exemplo, a meta 06 (seis) que fala sobre educação em 
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tempo integral, é necessário aumentar progressivamente os valores gastos em educação, 

principalmente em obras, instalações e pessoal.  

Tabela 39: Receita e aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB no município de 

Juazeiro do Piauí (2009 / 2014). 

 

Ano 

 

Total Recebido 

 

APLICAÇÃO 

Salários dos Professores MDE 

2013 3.234.689,74 2.016.203,34 1.218.486,4 

2014 3.383.186,23 2.442.352,68 940.833,55 
Fontes: Disponível em: https://www.fnde.gov.br/siope/;Secretaria Municipal de Educação de Juazeiro do PI, 

2015. 

 

Na tabela 39 é possível perceber que o total aplicado pelo FUNDEB cresceu com o 

passar dos anos e que, como previsto por lei, a maior parte desse valor é utilizado para pagar o 

salário dos professores, visto que para cumprir a lei do piso e o plano de cargos e salários do 

magistério municipal, este valor ultrapassa os 60% estabelecido em lei.   

A reforma tributária embutida na Constituição de 1988 reforçou a arrecadação de 

impostos em geral, mas também sua destinação ou disponibilização para os Estados e 

Municípios. Uma primeira medida fundamental foi a vinculação de recursos à Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino. O artigo 212, caput, da Carta Magna, dispõe que: 

 

A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de 

impostos, compreendendo a proveniente das transferências, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino. 
 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Pelo menos 25% da Receita proveniente 

de impostos, incluídos as transferências (art. 2012 da CR) 

Tabela 40:– Percentual de Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Ano 2013 2014 

Índice 

constitucional 

Aplicado % 

62% 72% 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Juazeiro do PI, 2015. 

A efetiva consolidação da educação requer especial atenção à gestão de recursos, que 

deve ser eficaz, eficiente, relevante e pertinente, a fim de atender aos inúmeros desafios 

inerentes ao processo de desenvolvimento sustentável da região.  A fixação de um plano de 

metas para a educação exige definição de custos e identificação dos recursos atualmente 

disponíveis, e das estratégias para sua ampliação, seja por meio de criação de novas fontes, 
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seja por uma utilização mais racionalizada, seja pela constatação da necessidade de maior 

investimento.  Os percentuais constitucionalmente vinculados à manutenção e ao 

desenvolvimento do ensino devem se constituir em referência e ponto de partida para a 

formulação e implementação de metas educacionais.  

No entanto, para que se alcance este patamar de qualidade, é preciso assegurar a 

gestão democrática nos sistemas de ensino e unidades escolares. Em nível de gestão de 

sistema, na forma de Conselhos de Educação que reúnam competência técnica e 

representatividade dos diversos setores educacionais; em nível das unidades escolares, por 

meio da formação de conselhos escolares de que participe da comunidade educacional e 

formas de escolha da direção escolar, que associem a garantia da competência ao 

compromisso com a proposta pedagógica emanada dos conselhos escolares e a 

representatividade e liderança dos gestores escolares. Para tanto, é imprescindível a 

profissionalização da gestão em todos os níveis, com vistas à racionalidade e produtividade.  

É necessária a desburocratização e a descentralização da gestão nas dimensões pedagógica, 

administrativa e de gestão financeira. 

Da mesma forma, deve estar assegurada transparência na gestão dos recursos 

financeiros, com acompanhamento, controle, avaliação e fortalecimento das instâncias de 

controle interno e externo, órgãos de gestão do sistema de ensino, como os Conselhos 

deliberativos, dentre eles: Conselho do FUNDEB, Conselho da Alimentação Escolar, cuja 

competência deve ser ampliada, de forma a alcançar todos os recursos destinados à Educação.  

Como se pode facilmente verificar, financiamento e gestão estão indissoluvelmente 

ligados. A transparência da gestão financeira e o exercício do controle social permitirão 

garantir a efetiva aplicação dos recursos destinados à educação e a equalização de 

oportunidades educacionais, que assegure ao estudante a real possibilidade de acesso e 

permanência na escola.  

Para que a gestão seja eficiente há que se promover o autêntico federalismo em 

matéria educacional, a partir da divisão de responsabilidades como prevê a Carta Magna. A 

educação é um todo integrado, de sorte que o que ocorre num determinado nível repercute nos 

demais, tanto no que se refere aos aspectos quantitativos quanto aos qualitativos.  

A Secretaria Municipal de Educação sabe de suas responsabilidades, os recursos 

devem ser utilizados exclusivamente na atuação prioritária do município. Os investimentos 
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ocorrem de acordo com as matrículas efetivadas na educação infantil, fundamental e ensino 

médio, conforme censo escolar. 

Visa-se, prioritariamente, combater os maiores problemas da educação municipal 

juazeirenseque são a permanência do alunado na escola e o aprendizado, através de uma 

educação de qualidade. 
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3. DIRETRIZES, METAS, ESTRATÉGIAS E AVALIAÇÃO DO PME 

8 DIRETRIZES, METAS E ESTRATÉGIAS 

 

Após a análise e reflexão dos desafios e potencialidades identificadas, foram 

estabelecidas metas prioritárias para a educação juazeirense, que serão realizadas nos 

próximos 10 (dez) anos. Contudo, antes das metas e suas respectivas estratégias apresentamos 

as diretrizes norteadoras deste documento. 

 

Diretrizes  

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 País; 

VIII – Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 

proporção do Produto Interno Bruto (PIB), 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, à diversidade à 

sustentabilidade socioambiental. 
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Eixo A- Democratização do Acesso à Educação Básica 
 

Meta 1 – PME de Juazeiro do Piauí 

Meta 1: Universalizar, até 2018, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 

(quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de 

forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos 

até o final da vigência deste PME. 

1.1) Matricular todas as crianças de 4 e 5 anos em pré-escolas até o segundo ano de vigência 

do PME e no mínimo 50% das de 3 (três) anos em creches até o final da vigência do PME 

(2025). 

1.2) Expandir a oferta de vagas na educação infantil, considerando critérios relacionados as 

desigualdades sociais, primando pelo acesso de crianças oriundas de famílias de baixa-renda, 

garantindo que, ao final da vigência deste PME (2025), seja inferior a 10% (dez por cento) a 

diferença entre as taxas de frequência à educação infantil das crianças de até 3 (três) anos 

oriundas do quinto de renda familiar per capita mais elevado e as do quinto de renda 

familiar per capita mais baixo. 

1.3) Fazer levantamento anual da demanda reprimida de crianças com faixa etária de 0 a 5 

anos por meio da ação integrada de agentes comunitários de saúde, técnicos dos CRAS e da 

Secretaria Municipal de Educação para identificar nominalmente as que permanecerem sem 

acesso à educação infantil, objetivando planejar a oferta e assegurar o atendimento da 

demanda reprimida. 

1.4) Aderir as normas, procedimentos e prazos adotados pelo Ministério da Educação de 

mecanismos de consulta pública da demanda das famílias por creches.  

1.5.1) Construir, reformar, ampliar, recuperar e regulamentar as escolas municipais e 

instituições de Educação Infantil, bibliotecas, refeitórios, quadras esportivas, laboratórios de 

informática, abastecimento de água e energia elétrica, acessibilidade, depósitos para o 

armazenamento de alimentos e materiais de limpeza, assegurando a instalação de ventiladores 

e ou climatizadores de ar, bem como a infraestrutura necessária que favoreça a aprendizagem 

dos alunos. 

1.5.2) Fortalecer e ampliar as parcerias com governo federal e o uso de recursos próprios para 

garantir mobiliário, equipamentos, brinquedos pedagógicos, jogos educativos e outros 

materiais pedagógicos acessíveis nas escolas de educação infantil, considerando as 

especificidades da faixa etária e as diversidades em todos os aspectos, com vistas à 

valorização e efetivação do brincar nas práticas escolares.  

1.6) Aderir a sistemas de avaliação da educação infantil, adotados pelos Ministério da 

Educação, a ser realizado 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. 

1.7) Averiguar a possibilidade de oferta de matrículas gratuitas em creches certificadas como 

entidades beneficentes de assistência social na área de educação com a expansão da oferta na 

rede escolar pública. 
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1.8) Aderir a programas de formação inicial e continuada dos (as) profissionais da educação 

infantil, garantindo, progressivamente, o atendimento por profissionais com formação 

superior de modo que até 2020 50% e até a vigência final do PME (2025) todos os 

profissionais estejam formados em suas respectivas áreas de atuação. 

1.9) Aderir a programas de pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de formação para 

profissionais da educação, garantindo, progressivamente, o atendimento por profissionais 

especialistas, de modo que até 2020 50% e até a vigência final do PME (2025) todos os 

profissionais estejam especializados em suas respectivas áreas de atuação.  

1.10) Assegurar, sempre que possível, o atendimento das populações do campo na educação 

infantil nas respectivas comunidades, por meio do redimensionamento da distribuição 

territorial da oferta, priorizando a nucleação de escolas e o deslocamento de crianças, de 

forma a atender às especificidades dessas comunidades, garantido consulta prévia e 

informada. 

1.11) Priorizar a oferta do atendimento educacional especializado complementar e 

suplementar aos (às) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação, assegurando a educação bilíngue para crianças surdas e a 

transversalidade da educação especial nessa etapa da educação básica. 

1.12) Aderir a programas federais 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 e promover iniciativas municipais de orientação e apoio 

as famílias sempre que for possível. 

1.13) Orientar que as instituições de Educação Infantil implementem os Projetos Pedagógicos 

de modo que a oferta no município atenda as especificidades dessa modalidade e a articulação 

com a etapa escolar seguinte, visando ao ingresso do (a) aluno(a) de 6 (seis) anos de idade no 

ensino fundamental. 

1.14) Implantar programa de 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. 

 

1.15) Realizar ações de 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. 

 

1.16) Realizar e publicar, a cada ano a partir do 3º ano de vigência do PME o levantamento da 

demanda manifesta por educação infantil em creches e pré-escolas, como forma de planejar e 

verificar o atendimento.  

1.17) Promover o acesso à educação infantil em tempo integral, até o último ano de vigência 

do plano em 50% para as crianças de 3 (três) a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.  
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 Meta 2 – PME de Juazeiro do Piauí 

2.1) Colaborar com a definição de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

para os (as) alunos (as) do ensino fundamental, a serem disponibilizados pelo Conselho 

Nacional de Educação, adequá-los a realidade do município e adotá-los como parte 

integrante da Proposta Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e escolas municipais 

e estaduais. 

2.1.1) Incluir a Educação para a Convivência com o Semiárido como parte integrante do 

currículo das escolas municipais. 

2.2) Capacitar educadores para que possam implementar nas propostas pedagógicas e 

sobretudo na prática docente os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que 

configurarão a base nacional comum curricular do ensino fundamental. 

 

2.3) Implementar programa de acompanhamento individualizado dos (as) alunos (as) do 

ensino fundamental, qualificando profissionais em educação de modo acompanhar a 

aprendizagem de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento.  

2.4) Promover 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. 

2.5) Realizar 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. 

2.6) Adotar e aderir a tecnologias 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. 

2.7) Regulamentar pelo Conselho Municipal de Educação (CME/JUAZEIRO) o 

disciplinamento, no âmbito dos sistemas de ensino, da 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. 

2.8) Estimular a parceria 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. 

 

2.9) Desenvolver projetos e ações que incentivem 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. 

 

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

6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 90% (noventa por cento) dos 

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

PME. 
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2.10) Desenvolver um projetos de educação alternativas de oferta do ensino fundamental, 

garantida a qualidade, para atender aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam a 

atividades de caráter itinerante. 

2.11) Oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos (às) estudantes e de estímulo a 

habilidades, inclusive mediante certames e concursos nacionais, assegurando o 

acompanhamento integral das crianças em todos os seus aspectos, por meio da triagem e 

encaminhamento das crianças para projetos ou programa como: Mais Educação, Espaço 

Lúdico, Pro Jovem Adolescente, Mais Cultura, Atleta na Escola, programas municipais e 

outros garantindo a ampliação do tempo escolar por meios das seguintes atividades: aulas e 

pesquisas no laboratório de informática, atividades contínuas e sistemáticas na biblioteca ou 

sala de leitura com projetos permanentes de incentivo a leitura: campeões de leitura, 

contadores de histórias; leitura por toda parte, entre  outros. 

2.12) Prover atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades esportivas nas escolas, 

interligadas a um plano de disseminação do desporto educacional e de desenvolvimento 

esportivo nacional. Para tanto, é necessário assegurar que a educação física escolar seja 

ministrada por professores da área, realizada em espaços adequados e com um currículo bem 

elaborado. 

 

Meta 3 – PME de Juazeiro do Piauí 

3.1) Apoiar, em âmbito municipal, o 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 cultura. 

3.2) Conhecer os 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, conforme regulamentação definida pelo 

Conselho Nacional de Educação. 

3.3) Apoiar as escolas de ensino médio a implementarem em suas propostas pedagógicas 

direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional 

comum curricular do ensino médio, e utilizá-lo como ponto de partida no planejamento das 

ações de ensino e aprendizagem. 

3.4) Incentivar a fruição de bens e espaços culturais, de forma regular, bem como a ampliação 

da prática desportiva, integrada ao currículo escolar. 

Meta 3:  Apoiar as ações do Estado para que este universalize, até 2018, o atendimento 

escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do 

período de vigência deste PME, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% 

(oitenta e cinco por cento). 
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3.5) Aderir a programas e ações de correção de fluxo do ensino fundamental, por meio do 

acompanhamento individualizado do (a) aluno (a) com rendimento escolar defasado e pela 

adoção de práticas como aulas de reforço no turno complementar, estudos de recuperação e 

progressão parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar de maneira compatível com sua 

idade. 

 

3.6) Incentivar os educandos a participarem do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, 

fundamentado em 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. 

3.7) Disponibilizar, quando possível for, escolas municipais situadas no campo para que a 

SEDUC realize a expansão das matrículas gratuitas de ensino médio integrado à educação 

profissional, observando-se as peculiaridades das populações do campo. 

 

3.8) Fortalecer, em âmbito municipal, o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da 

permanência dos e das jovens beneficiários (as) de programas de transferência de renda, no 

ensino médio, quanto à frequência, ao aproveitamento escolar e à interação com o coletivo, 

bem como das situações de discriminação, preconceitos e violências, práticas irregulares de 

exploração do trabalho, consumo de drogas, gravidez precoce, em colaboração com as famílias 

e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à adolescência e juventude. 

 

3.9) Apoiar a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos fora da escola, em 

articulação com os serviços de assistência social, saúde e proteção à adolescência e à 

juventude. 

 

3.10) Apoiar o desenvolvimento de 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. 

 

3.11) Apoiar a SEDUC a redimensionar, em âmbito municipal, a oferta de ensino médio nos 

turnos diurno e noturno, bem como a distribuição territorial das escolas de ensino médio, de 

forma a atender a toda a demanda, de acordo com as necessidades específicas dos (as) alunos 

(as). 

3.12) Apoiar as 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. 

 

3.13) Apoiar e implementar de políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito ou 

quaisquer formas de discriminação, criando rede de proteção contra formas associadas de 
exclusão. 

 

3.14) Apoiar a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas e científicas. 
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Meta 4– PME – Plano Municipal de Educação – Juazeiro do Piauí 

4.1) Fazer levantamento das matrículas dos (as) estudantes da educação regular da rede 

pública municipal que recebam atendimento educacional especializado complementar e 

suplementar, para conhecer e planejar a oferta de vagas. 

4.2) Promover, no prazo de vigência deste PME, a universalização do atendimento escolar à 

demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos com deficiência, 

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

que dispõe a Lei n
o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional. 

4.3) Fazer parceria com o Governo Federal e Estadual 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, do campo. 

4.4) Garantir, em âmbito das escolas municipais, o 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 conforme necessidade identificada por meio de avaliação, 

ouvidos a família e o aluno por meio da parceria com os Governos Federal e Estadual. 

4.5) Solicitar do Governo Federal a implantação de um centro multidisciplinar de 

atendimento a pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação que ofereça serviços integrados de profissionais das áreas de 

saúde, assistência social, pedagogia e psicologia, para apoiar o trabalho dos (as) professores 

da educação básica com os (as) alunos (as). 

4.6) Aderir a 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) Fazer parceria com o Governo Federal e Estadual para 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 (às) alunos (as) surdos e com 

deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e classes bilíngues e em 

escolas inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto n
o
 5.626, de 22 de dezembro de 2005, e 

dos arts. 24 e 30 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como a 

adoção do Sistema Braille de leitura para cegos e surdo-cegos. 

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

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, 

preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional 

inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços 

especializados, públicos ou conveniados. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm#art22
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4.8) Garantir, em âmbito da Educação Infantil e Ensino Fundamental 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, em âmbito municipal, o acompanhamento e o monitoramento do acesso à 

escola e ao atendimento educacional especializado, bem como da permanência e do 

desenvolvimento escolar dos (as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação beneficiários (as) 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) Conhecer pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodologias, materiais 

didáticos, equipamentos e recursos de tecnologias assistivas, com vistas à promoção do 

ensino e da aprendizagem, bem como das condições de acessibilidade dos (as) estudantes 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação. 

4.11) Conhecer 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, em âmbito municipal, 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) Ampliar, em parceria com o Governo Federal, as equipes de profissionais da educação 

para atender à demanda do processo de escolarização dos (das) estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, garantindo a 

oferta de professores (as) do atendimento educacional especializado, profissionais de apoio 

ou auxiliares, tradutores (as) e intérpretes de Libras, guias-intérpretes para surdos-cegos, 

professores de Libras, prioritariamente surdos, e professores bilíngues. 

4.14) Conhecer e adotar indicadores de qualidade e política de avaliação e supervisão para o 

funcionamento de instituições públicas e privadas que prestam atendimento a alunos com 

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

serem disponibilizados pelo MEC. 

4.15) Conhecer, por iniciativa do Ministério da Educação, nos órgãos de pesquisas 

demográficas e estatísticas competentes, a obtenção de informação detalhada sobre o perfil 

das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos.  

4.16) Assegurar que a oferta de cursos e capacitações realizadas em âmbito municipal 

contemplem referenciais teóricos, das teorias de aprendizagem e dos processos de ensino-

aprendizagem relacionados ao atendimento educacional de alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

4.17) Fazer parceria com o Governo Federal e Estadual visando a ampliar as condições de 

apoio ao atendimento escolar integral das pessoas com deficiência, transtornos globais do 
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desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculadas nas redes públicas de 

ensino. 

4.19) Realizar, sempre que possível, 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. 

 

METAS E ESTRATÉGIAS 

Eixo B- Qualidade da Educação Básica 

Meta 5 – Plano Municipal de Educação – Juazeiro do Piauí 

5.1) Implementar política de alfabetização no município estruturada em eixos como: 

formação contínua de alfabetizadores, estruturação do currículo, acompanhamento 

pedagógico, disponibilização de materiais didáticos e pedagógicos,  de modo a estruturar os 

processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do ensino fundamental, 

articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e 

valorização dos (as) professores (as) alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a 

fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças. 

5.2) Aderir a instrumentos de avaliação nacional periódicos e específicos (Provinha Brasil, 

Avaliação Nacional da Alfabetização e outros) para aferir a alfabetização das crianças, 

aplicados a cada ano, bem como estimular as escolas a criarem instrumentos próprios 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) Realizar em âmbito municipal nas escolas com igual ou superior a 100 alunos  a seleção, 

certificação e divulgação de tecnologias educacionais para a alfabetização de crianças, 

desenvolvida por educadores do município e com resultados atestados pela Secretaria 

Municipal de Educação, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, bem 

como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas, 

devendo ser disponibilizadas, preferencialmente, como recursos educacionais abertos. 

5.4) Estimular por meio de processos formativos e orientação pedagógica contínua o 

desenvolvimento 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) Assegurar a especificidade da alfabetização de crianças do campo e de populações 

itinerantes, com a adoção de materiais didáticos específicos, e desenvolver instrumentos de 

acompanhamento que considerem a identidade cultural das comunidades campesinas. 

5.6) Aderir a programas federais e estaduais de formação inicial e continuada de professores 

(as) para a alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias educacionais 

e práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação entre programas de pós-

graduação stricto sensu e ações de formação continuada de professores (as) para a 

alfabetização. 

 

Meta 5: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3
o
 (terceiro) ano do 

ensino fundamental. 
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5.7) Implantar um programa municipal de apoio a crianças com deficiências prevendo a 

formação de recursos humanos, capacitando os profissionais em Educação Especial e 

investimentos em acessibilidade; Garantir a aplicação de testes de acuidade visual e auditiva 

nos estabelecimentos escolares do ensino fundamental, em parceria com a área de saúde de 

forma a detectar problema e oferecer apoio adequado às crianças, adolescentes, jovens e 

idosos; Prover, quando necessário, com transporte escolar adequado as deficiências do 

educando, as escolas com classes especiais. Implantar ações inclusivas nas escolas 

municipais (Salas de AEE, formação continuada de professores). 

 

Meta 6 – Plano Municipal de Educação de Juazeiro do Piauí 

6.1) Aderir a programas do Ministério da Educação para ampliar a oferta de educação básica 

pública em tempo integral em  4 escolas municipal observando as demandas ( uma escola na 

sede e três escola no campo), 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) Aderir a programas do Governo Federal de modo a viabilizar a construção de escolas 

com padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em tempo integral, 

prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças em situação de vulnerabilidade 

social. 

6.3) Aderir à programa nacional de ampliação e reestruturação ou construção de escolas 

públicas, por meio da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de 

informática, espaços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, 

banheiros e outros equipamentos, bem como da produção de material didático e da formação 

de recursos humanos para a educação em tempo integral. 

6.4) Mapear e promover a articulação das escolas com a sociedade, com os diferentes 

espaços educativos, culturais e esportivos e com equipamentos públicos, como centros 

comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas e planetários de modo a 

ampliar as possibilidades de utilização de outros espaços para a prática da educação integral 

em tempo integral. 

6.4.1) Propor um pacto com a sociedade, com a comunidade escolar a fim de que cada 

membro, grupos e indivíduos possam compreender e contribuir com a educação integral. 

6.5) Estimular, sempre que for possível, 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) atender uma escola do campo e de comunidades indígenas e quilombolas na oferta de 

educação em tempo integral, com base em consulta prévia e informada, considerando-se as 

peculiaridades locais; 

 

Meta 6: Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 40% (quarenta por 

cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por 

cento) dos (as) alunos (as) da educação básica. 
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6.7) Assegurar que as escolas de educação infantil e ensino fundamental desenvolvam a 

educação em tempo integral para 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. 

6.8) Apoiar as escolas municipais de modo que as mesmas adotem 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. 

 

Meta 7 – Plano Municipal de Educação de Juazeiro do Piauí 

Estratégias do PME – Juazeiro do Piauí 

7.1) Conhecer e implementar as diretrizes pedagógicas nacionais 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 respeitada a 

diversidade regional, estadual e local, promovendo a adequação dos projetos pedagógicos das 

escolas, bem como de seus currículos a estas novas diretrizes curriculares. 

7.1.1) Incluir e Educação para a Convivência com o Semiárido como parte integrante do 

currículo das escolas municipais. 

7.2) assegurar que: 

a) no quinto ano de vigência deste PME, pelo menos 70% (setenta por cento) dos (as) alunos 

(as) do ensino fundamental tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos 

direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 50% 

(cinquenta por cento), pelo menos, o nível desejável. 

b) no último ano de vigência deste PME, 98% dos (as) estudantes do ensino fundamental 

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, caso seja solicitado, na definição do 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 e depois de finalizado aderir ao mesmo. 

7.4) Elaborar, em parceria com os educadores, processo contínuo 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, ou aderir a um sistema de avaliação 

desenvolvido pelo MEC ou outras organizações educacionais de renome nacional. 

7.4.1) Implementar ações com vistas a melhoria de disciplinas críticas como a área da 

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

com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias 

municipais para o Ideb: 6,0 até o ano de 2021. 
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matemática, como por exemplo: coordenação específica para área, formação de professores, 

avaliação de processos, olimpíadas municipais, entre outras. 

7.5) Elaborar e desenvolver em parceria com o MEC Plano de Ações Articuladas dando 

cumprimento às metas de qualidade estabelecidas para a educação básica pública, buscando 

cumprimento das estratégias de apoio técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão 

educacional e disponibilizadas pelo MEC, 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. 

.6) Buscar prestação de assistência técnica financeira à fixação de metas intermediárias, nos 

termos estabelecidos conforme pactuação voluntária entre os entes, melhorando 

paulatinamente as médias do IDEB. 

7.7) Aderir aos instrumentos de avaliação da qualidade do ensino fundamental (IDEB, SAEB, 

Prova Brasil), bem como utilizar o uso dos resultados das avaliações nacionais para a 

melhoria de seus processos e práticas pedagógicas.. 

7.8) Adotar indicadores específicos de avaliação da qualidade da educação especial, bem 

como da qualidade da educação bilíngue para surdos a serem definidos pelo Ministério da 

Educação. 

7.8.1 Capacitar continuamente os professores para que atendam as crianças com deficiências. 

7.9) Fortalecer a gestão pedagógica da Secretaria de Educação e Escolas Municipais 

garantindo a melhoria nos processos de ensino e aprendizagem, proporcionando melhorarias 

nos indicadores de qualidade da educação: frequência escolar, aprovação, evasão, distorção e 

idade série, assegurando as metas do Ideb, diminuindo a diferença entre as escolas, garantindo 

equidade da aprendizagem. 

7.10) Acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagógicos dos indicadores do 

sistema nacional de avaliação da educação básica e do Ideb, relativos às escolas municipais 

assegurando a contextualização desses resultados, com relação a indicadores sociais 

relevantes, como os de nível socioeconômico das famílias dos (as) alunos (as), e a 

transparência e o acesso público às informações técnicas de concepção e operação do sistema 

de avaliação. 

7.11) Desenvolver ações (formação de professores, acompanhamento pedagógico, acesso a 

materiais didáticos e pedagógicos, reforço escolar) como vistas a melhorar o desempenho dos 

alunos do ensino fundamental nas avaliações da aprendizagem (Prova Brasil, ANA, SAEB). 

 

7.12) Incentivar em âmbito de município, o desenvolvimento de tecnologias educacionais para 

a educação infantil e o ensino fundamental e incentivar práticas pedagógicas inovadoras que 

assegurem a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, assegurada a diversidade de 

métodos e propostas pedagógicas, com preferência para softwares livres e recursos 

educacionais abertos, bem como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em 

que forem aplicadas. 

7.13) Aderir a Programas Federais de financiamento de transporte escolar (Programa Caminho 

da Escola) para garantir transporte gratuito para todos (as) os (as) estudantes da educação do 

campo na faixa etária da educação escolar obrigatória, mediante renovação e padronização 

integral da frota de veículos, de acordo com especificações definidas pelo Instituto Nacional 

de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, visando a reduzir a evasão escolar e o 

tempo médio de deslocamento a partir de cada situação local. 
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7.14) Aderir a modelos alternativos de atendimento escolar para a população do campo que 

considerem as especificidades locais e as boas práticas nacionais e internacionais. 

7.15) Aderir a Programas Federais de financiamento a rede mundial de computadores em 

banda larga de alta velocidade de modo a universalizar, até a vigência deste PME de acesso de 

todas as escolas à rede mundial de computadores em banda larga de alta velocidade. Ampliar 

em 50%, até o final da década, a relação computador/aluno (a) nas escolas da rede pública do 

ensino fundamental promovendo a utilização pedagógica das tecnologias da informação e da 

comunicação. 

7.16) Aderir e incentivar as escolas a aderirem a Programas Federais de financiamento que 

apoiem técnica e financeiramente a gestão escolar mediante transferência direta de recursos 

financeiros à escola, garantindo a participação da comunidade escolar no planejamento e na 

aplicação dos recursos, visando à ampliação da transparência e ao efetivo desenvolvimento da 

gestão democrática. 

7.17) Aderir e incentivar as escolas a aderirem a Programas Federais de financiamento de 

ações de atendimento ao (à) aluno (a), do ensino fundamental, por meio de programas 

suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 

7.18) Buscar parcerias com o Governo Federal e Estadual para assegurar a todas as escolas 

públicas do ensino fundamental tenham acesso à energia elétrica, abastecimento de água 

tratada, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos, garantir o acesso dos alunos a 

espaços para a prática esportiva, a bens culturais e artísticos e a equipamentos e laboratórios 

de ciências e, em cada edifício escolar, garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência. 

7.19) Aderir ao programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos para escolas 

públicas, visando à equalização municipal das oportunidades educacionais para todos os 

alunos do Sistema Municipal de Educação. 

7.20) Aderir e incentivar as escolas a aderirem a Programas Federais de financiamento de 

equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no ambiente 

escolar a todas as escolas públicas da educação básica, criando, inclusive, mecanismos para 

implementação das condições necessárias para a universalização das bibliotecas nas 

instituições educacionais, com acesso a redes digitais de computadores, inclusive a internet. 

7.21) Aderir a parâmetros mínimos de qualidade dos serviços da educação básica, a serem 

utilizados como referência para infraestrutura das escolas, recursos pedagógicos, entre outros 

insumos relevantes, bem como instrumento para adoção de medidas para a melhoria da 

qualidade do ensino. 

 

7.22) Aderir e incentivar as escolas a aderirem a Programas Federais de financiamento para 

informatizar integralmente a gestão das escolas públicas e das secretarias de educação, bem 

como aderir à programa nacional de formação inicial e continuada para o pessoal técnico das 

secretarias de educação. 

 

7.23) Desenvolver ações (formação de professores, incluir o tema no currículo escolar) que 

visem garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento de 

ações destinadas à capacitação de educadores para detecção dos sinais de suas causas, como a 

violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção das providências adequadas para 

promover a construção da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de segurança para a 

comunidade. Aderir à programa e ações em nível nacional desenvolvidas com este mesmo 

objetivo. 
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7.24) Implantar 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 n
o
8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. 

7.25) Incluir a regulamentar em âmbito do CME/JUAZEIRO a inclusão nos currículos 

escolares de conteúdos sobre a história e as culturas afro-brasileira e indígenas e implementar 

ações educacionais, nos termos das Leis n
os

 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e11.645, 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. 

7.26) Implantar e regulamentar em âmbito do CME/JUAZEIRO políticas  específicas de a 

educação escolar no campo de populações tradicionais, de populações itinerantes, respeitando 

a articulação entre os ambientes escolares e comunitários e garantindo: o desenvolvimento 

sustentável e preservação da identidade cultural; a participação da comunidade na definição 

do modelo de organização pedagógica e de gestão das instituições, consideradas as práticas 

socioculturais e as formas particulares de organização do tempo a reestruturação e a aquisição 

de equipamentos; a oferta de programa para a formação inicial e continuada de profissionais 

da educação; e o atendimento em educação especial. 

7.27) Promover em parceria com os educadores a reestruturação dos currículos e propostas 

pedagógicas específicas para educação escolar para as escolas do campo, incluindo os 

conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades e considerando o 

fortalecimento das práticas socioculturais das comunidades, produzindo e disponibilizando 

materiais didáticos específicos, inclusive para os (as) alunos (as) com deficiência. Aderir a 

programas estaduais e federais voltados para o atendimento destas populações. 

7.28) Desenvolver projetos municipais que visem a conscientização e mobilização das 

famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação formal com experiências de 

educação popular e cidadã, com os propósitos de que a educação seja assumida como 

responsabilidade de todos e de ampliar o controle social sobre o cumprimento das políticas 

públicas educacionais. Aderir a programas estaduais e federais que objetivem a 

conscientização e mobilização das famílias. 

7.29) Criar um Programa Municipal que articule os programas da área da educação, de âmbito 

local, 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. 

7.30) Implementar as ações do Programa Saúde na Escola e outros que tenham o mesmo 

objetivo de modo a universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas 

áreas da saúde e da educação, o atendimento aos (às) estudantes da rede escolar pública do 

ensino fundamental por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. 

7.31) Aderir a programas nacionais e estaduais, e quando não existirem desenvolver ações 

específicas voltadas para a promoção, prevenção, atenção e atendimento à saúde e à 

integridade física, mental e emocional dos (das) profissionais da educação, como condição 

para a melhoria da qualidade educacional. 

7.32) Desenvolver políticas públicas e práticas pedagógicas, com o fornecimento das 

informações às escolas e à sociedade com em articulação com o sistema nacional de avaliação, 
os sistemas estaduais de avaliação. 

7.33) Desenvolver em consonância com as diretrizes do Plano Nacional do Livro e da Leitura, 

ações que objetivem a formação de leitores e leitoras como: capacitação de professores e 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/2003/L10.639.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm
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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. Implementar as ações que já são desenvolvidas pelo 

município: Projeto de Leitura, Projeto de Literatura, Cantinhos de Leitura, Salas de Leitura, 

aquisição de livros de literatura infantil e infanto-juvenil.  

7.34) 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. 

7.36) Implantar 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. 

 

METAS E ESTRATÉGIAS 
Eixo C- Combate à desigualdade 

Meta 8 – Plano Municipal de Educação de Juazeiro do Piauí 

8.1) Aderir a programas de tecnologias para correção de fluxo, para acompanhamento 

pedagógico individualizado e para recuperação e progressão parcial, bem como priorizar 

estudantes com rendimento escolar defasado, considerando as especificidades dos segmentos 

populacionais considerados. 

8.2) Desenvolver 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) Fazer parceria com o Governo Federal e ou Estadual para garantir acesso gratuito a exames 

de certificação da conclusão dos ensinos fundamental e médio. 

8.4) Fazer parceria com o Governo Federal e ou Estadual para expandir a oferta gratuita de 

educação profissional técnica por parte das entidades privadas de serviço social e de formação 

profissional vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante ao ensino ofertado na rede 

escolar pública, para os segmentos populacionais considerados. 

8.5) Fazer parceria com o Governo Federal e ou Estadual para promover, em parceria com as 

áreas de saúde, assistência social, Conselho Tutelar, Conselho dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, Conselho Municipal de Educação, Conselhos Escolares, Sindicatos e Associações 

o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola específicos para os segmentos 

populacionais considerados, identificar motivos de absenteísmo e colaborar com a União, os 

Estados e o Distrito Federal 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 em parceria com agentes comunitários de saúde, agente de endemia, técnicos dos 

CRAS, Conselho Municipal de Educação, Coordenação da Juventude e da Secretaria Municipal 

de Educação a busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos segmentos populacionais 

considerados, em parceria com as áreas de assistência social, saúde e proteção à juventude. 

Meta 8:   Apoiar as ações do governo federal para elevar a escolaridade média da 

população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 10 

(dez) anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, 

da região de menor escolaridade no País e dos 20% (vinte por cento) mais pobres, e 

igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 
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Meta 9 – Plano Municipal de Educação – Juazeiro do Piauí 

9.1) Assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que não tiveram 

acesso no ensino fundamental na idade própria. 

9.2) Realizar, em âmbito municipal, diagnóstico dos jovens e adultos com ensino fundamental 

incompleto, apoiar a SEDUC na realização do diagnóstico para identificar aos jovens e adultos 

com ensino médio incompletos, para identificar a demanda ativa por vagas na EJA. 

9.3) Aderir a Programas Estaduais e ou Federais para assegurar ações de alfabetização de jovens 

e adultos com garantia de continuidade da escolarização básica. Desenvolver programas próprios 

quando estes não forem disponibilizados em âmbito nacional e estadual. 

9.4) Aderir e apoiar ações de Programas de benefícios adicionais de transferência de renda para 

jovens e adultos que frequentarem cursos de alfabetização. 

9.5) 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. 

9.6) Organizar Sistema de Avaliação Municipal para avaliar, por meio de exames específicos, 

que permita aferir o grau de alfabetização de jovens e adultos com mais de 15 (quinze) anos de 

idade. 

9.7) Aderir e desenvolver ações de atendimento ao (à) estudante da educação de jovens e adultos 

por meio de programas suplementares de transporte, alimentação e saúde, inclusive atendimento 

oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos, em articulação com a área da saúde. 

9.8) Assegurar a oferta de educação de jovens e adultos, nas etapas de ensino fundamental, às 

pessoas privadas de liberdade em todos os estabelecimentos penais, quando for necessário, 

assegurando-se formação específica dos professores e das professoras e implementação de 

diretrizes nacionais em regime de colaboração. 

9.9) Desenvolver projetos inovadores em parcerias com governo estadual e ou federal e órgãos 

não governamentais na educação de jovens e adultos que visem ao desenvolvimento de modelos 

adequados às necessidades específicas desses (as) alunos (as). 

9.10) Aderir a mecanismos e incentivos que integrem os segmentos empregadores, públicos e 

privados, e os sistemas de ensino, 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) Aderir a programas de capacitação tecnológica da população jovem e adulta, direcionados 

para os segmentos com baixos níveis de escolarização formal e para os (as) alunos (as) com 

deficiência, articulando os sistemas de ensino, a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, as universidades, as cooperativas e as associações, por meio de ações 

de extensão desenvolvidas em centros vocacionais tecnológicos, com tecnologias assistivas que 

favoreçam a efetiva inclusão social e produtiva dessa população. 

9.12) Considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades dos idosos, com 

vistas à promoção de políticas de erradicação do analfabetismo, ao acesso a tecnologias 

educacionais e atividades recreativas, culturais e esportivas, à implementação de programas de 

Meta 9:  Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 

85% (oitenta e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste PME, para 

95% (noventa e cinco por cento) e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de 

analfabetismo funcional. 
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valorização e compartilhamento dos conhecimentos e experiência dos idosos e à inclusão dos 

temas do envelhecimento e da velhice nas escolas. 

 

Meta 10 – Plano Municipal de Educação – Juazeiro do Piauí 

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 do ensino 

fundamental. 

10.2) Expandir paulatinamente as 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) Fazer 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) Melhorar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com deficiência e baixo nível 

de escolaridade, por meio do acesso à educação de jovens e adultos articulada à educação 

profissional. 

10.5) Aderir ao programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos voltados à 

expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na educação de jovens e 

adultos integrada à educação profissional, garantindo acessibilidade à pessoa com deficiência. 

10.6) Re(organizar) em parceria com os educadores o currículo das escolas municipais de modo 

a garantir a diversificação curricular da 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) Adquirir material didático disponibilizado pelo MEC, de modo a garantir 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) Aderir a Programas estaduais e federais 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 vinculadas ao sistema 

sindical e de entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com atuação 

exclusiva na modalidade. 

10.9) Aderir ao 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) Expandir, em parceria com o Governo Estadual e Federal, a oferta de educação de jovens 

e adultos articulada à educação profissional, de modo a atender às pessoas privadas de liberdade 

nos estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica dos professores e das 

Meta 10: Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de 

jovens e adultos, nos ensinos fundamental, na forma integrada à educação profissional.  
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professoras e implementação de diretrizes nacionais em regime de colaboração. 

10.11) Implantar 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. 

 

Meta 11 – Plano Municipal de Educação – Juazeiro do Piauí 

11.1) Apoiar em âmbito municipal, sempre que possível, o Governo Estadual na expansão das 

matrículas de educação profissional técnica de nível médio na Rede Estadual de Ensino levando 

em consideração a responsabilidade dos Institutos na ordenação territorial, sua vinculação com 

arranjos produtivos, sociais e culturais locais e regionais, bem como a interiorização da educação 

profissional; 

11.2) Apoiar em âmbito municipal, sempre que possível, a expansão da oferta de educação 

profissional técnica de nível médio nas redes públicas estaduais de ensino. 

11.3) Apoiar em âmbito municipal, sempre que possível, o fomento a expansão da oferta de 

educação profissional técnica de nível médio na modalidade de educação a distância, com a 

finalidade de ampliar a oferta e democratizar o acesso à educação profissional pública e gratuita, 

assegurado padrão de qualidade. 

11.4 ) Solicitar do Governo Estadual a ampliação da oferta de programas de reconhecimento de 

saberes para fins de certificação profissional em nível técnico em âmbito do município. 

11.5) Incentivar, em âmbito municipal, que os estudantes busquem financiamento estudantil da 

educação profissional técnica de nível médio oferecida em instituições privadas de educação 

superior. 

11.6) Apoiar ações que visem a expansão do atendimento do ensino médio gratuito integrado à 

formação profissional para as populações do campo de acordo com os seus interesses e 

necessidades. 

11.7) Apoiar ações que visem 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; 

11.8) Apoiar as ações que objetivem a redução das desigualdades étnico-raciais e regionais de 

acesso e permanência na educação profissional técnica de nível médio, inclusive mediante a 

adoção de políticas afirmativas, na forma da lei. 

11.9) Utilizar, em âmbito municipal, sistema nacional de informação profissional, articulando a 

oferta de formação das instituições especializadas em educação profissional aos dados do 

mercado de trabalho e a consultas promovidas em entidades empresariais e de trabalhadores.  

 

 

 

 

 

Meta 11: Apoiar as ações do Estado para ampliar as matrículas da educação profissional 

técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por 

cento) da expansão no segmento público. 
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METAS E ESTRATÉGIAS 

Eixo D - Valorização dos Profissionais da Educação 

 

Meta 12 – Plano Municipal de Educação – Juazeiro do Piauí 

12.1) Solicitar a iniciação das atividades no Pólo de apoio presencial da Universidade Aberta do 

Brasil, já existente no município, buscando otimizar a capacidade da estrutura física e de 

recursos humanos, de forma a ampliar e interiorizar o acesso à graduação.  

12.2) Solicitar a implantação de um Pólo da Universidade Aberta do Brasil no município, de 

modo a ampliar a oferta de vagas, por meio da expansão e interiorização do sistema 

Universidade Aberta do Brasil, considerando a oferta de vagas públicas em relação à população 

na idade de referência e observadas as características regionais das micro e mesorregiões. 

12.4) Buscar em âmbito federal a oferta de educação superior pública e gratuita prioritariamente 

para a formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas que o município 

apresenta carência. 

 

Meta 13 – Plano Municipal de Educação – Juazeiro do Piauí 

13.1) Fazer diagnóstico das necessidades de formação de profissionais da educação e da 

capacidade de atendimento, por parte de instituições públicas e comunitárias de educação 

superior existentes no Estado do Piauí, de modo a planejar a formação em nível superior de 

todos os profissionais da educação. 

13.2) Aderir e estimular a matrícula de professores em programa permanente de iniciação à 

docência em cursos de licenciatura, a fim de aprimorar a formação de profissionais para atuar no 

magistério da educação básica. 

13.3) Explorar e conhecer a plataforma eletrônica para planejar o acesso de professores em 

cursos de formação inicial e continuada de profissionais da educação, bem como divulgar seus 

currículos eletrônicos. 

13.4) Aderir a programas específicos para formação de profissionais da educação para as escolas 

do campo e educação especial. 

13.5) Apoiar, em âmbito de município, as práticas de ensino e os estágios nos cursos de 

formação de nível médio e superior dos profissionais da educação, visando o trabalho 

sistemático de articulação entre a formação acadêmica e as demandas da educação básica. 

13.6) Aderir a cursos e programas especiais que assegurem a formação específica na educação 

superior, nas respectivas áreas de atuação, aos docentes com formação de nível médio na 

Meta 12: Apoiar as ações do Governo Federal para elevar a taxa bruta de matrícula na 

educação superior da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a 

qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 20% (vinte por cento) das novas 

matrículas, no segmento público. 

Meta 13: Incentivar a formação inicial de 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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modalidade normal, não licenciados ou licenciados em área diversa da de atuação docente, em 

efetivo exercício. 

13.7) Aderir a cursos técnicos de nível médio e tecnológicos de nível superior destinados à 

formação, nas respectivas áreas de atuação, dos profissionais da educação de outros segmentos 

que não os do magistério. 

13.8) Conhecer e divulgar o PNE que implantará a política nacional de formação continuada 

para os profissionais da educação de outros segmentos que não os do magistério, construída em 

regime de colaboração entre os entes federados. 

13.10) Aderir a programa de concessão de bolsas de estudos para que os professores de idiomas 

das escolas públicas de educação básica realizem cursos de fluência no idioma que lecionam.  

 

Meta 14 – Plano Municipal de Educação de Juazeiro do Piauí 

14.1) Fazer diagnóstico para conhecer a demanda do município em relação a formação 

continuada e realizar o planejamento estratégico para dimensionamento da demanda em parceria 

com os Governos Federal e Estadual.  

14.2) Aderir a política nacional de formação de professores e professoras da educação básica, de 

modo a atender áreas prioritárias e demandas formativas do município. 

14.3) Aderir à programa de distribuição e composição de acervo de obras didáticas, paradidáticas, 

dicionários. Assim como a programas específicos 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 da rede pública de educação básica, favorecendo a construção do 

conhecimento e a valorização da cultura e de investigação. 

14.4) Divulgar e estimular os educadores do município a conhecerem o portal eletrônico que 

subsidiará a atuação dos professores da educação básica, disponibilizando gratuitamente 

materiais didáticos e pedagógicos suplementares. 

14.5) Divulgar e estimular os professores a acessarem programas de oferta de bolsas de estudo. 

14.6) Aderir ao Plano Nacional do Livro e Leitura e ao programa nacional de disponibilização de 

recursos para acesso a bens culturais pelo magistério público e estimular os professores a 

enriquecerem a sua formação por meio da leitura das obras disponibilizadas para este programa.  

 

Meta 15 – Plano Municipal de Educação – Juazeiro do Piauí 

15.1) Acompanhar e estimular os educadores a participarem e ou conhecerem o fórum permanente 

para acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso salarial nacional para os 

profissionais do magistério público da educação básica. 

Meta 14: Incentivar a formação em nível de pós-graduação dos profissionais da educação 

básica em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações 

dos sistemas de ensino. 

Meta 15: Valorizar os profissionais do magistério da rede pública de educação básica de 

forma a equiparar seu rendimento médio aos demais profissionais com escolaridade 

equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PME. 
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15.2) Realizar em âmbito do município, o 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. 

15.3) Implementar, no âmbito do Município, o Plano de Carreira para os profissionais do 

magistério da rede pública municipal de educação básica, observados os critérios estabelecidos 

na Lei n
o
 11.738, de 16 de julho de 2008, com implantação gradual do cumprimento da jornada de 

trabalho em um único estabelecimento escolar. 

15.4) Implementar, por meio da parceria com o Governo Federal, políticas de valorização dos  

profissionais do magistério, em particular o piso salarial nacional profissional. 

 

Meta 16 – Plano Municipal de Educação – Juazeiro do Piauí 

15.1) Estruturar a rede municipal de educação de modo que, até o início do terceiro ano de 

vigência deste PME, 90% (noventa por cento), no mínimo, dos respectivos profissionais do 

magistério e 50% (cinquenta por cento), no mínimo, dos respectivos profissionais da educação não 

docentes sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo e estejam em exercício nas redes 

escolares a que se encontrem vinculados. 

15.2) Regulamentar, até o terceiro ano de vigência desse plano, em âmbito municipal, o 

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 esse 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.  

15.3) Aderir a prova nacional, na realização de concursos públicos de admissão de profissionais do 

magistério da educação básica pública, em âmbito municipal. 

15.4) Prever, no plano de Carreira dos profissionais da educação do Município, licenças 

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

graduação stricto sensu. 

15.5) Realizar anualmente, a partir do segundo ano de vigência deste PME, por iniciativa do 

Ministério da Educação, o censo dos profissionais da educação básica (Educação Infantil e Ensino 

Fundamental) de outros segmentos que não os do magistério. 

15.6) Considerar, em âmbito do município, as especificidades socioculturais das escolas do campo 

no provimento de cargos efetivos para essas escolas; 

15.7) Divulgar Lei do Plano de Carreira dos Profissionais da Educação. 

15.8) Criar Comissão Municipal Permanente de profissionais da educação para subsidiar o 

município na reestruturação e implementação do Plano de Cargos, Carreira e Salário dos 

Profissionais da Educação. 

 

 

Meta 16: Assegurar, no prazo de 5 (cinco) anos, a implementação de planos de Carreira para 

os profissionais da educação básica do sistemas municipal de ensino e tomar como referência 

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

206 da Constituição Federal. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11738.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art206viii
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art206viii
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METAS E ESTRATÉGIAS 

Eixo E- Gestão e Financiamento da Educação 

Meta 17 – Plano Municipal de Educação – Juazeiro do Piauí 

16.1) Regulamentar, em âmbito municipal, o processo para a nomeação dos diretores e diretoras 

de escola, considerando critérios técnicos de mérito e desempenho, bem como a participação da 

comunidade escolar, de modo a ser prioridade no repasse de transferências voluntárias da União 

na área da educação. 

16.2) Ampliar, em âmbito municipal, os programas de apoio e formação aos (às) conselheiros (as) 

dos conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, dos conselhos de alimentação 

escolar, dos conselhos escolares 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. 

16.3) Instituir Fóruns Permanentes de Educação, com o intuito de coordenar as conferências 

municipais, bem como efetuar o acompanhamento da execução deste PME. 

16.4) Estimular o fortalecimento de grêmios estudantis e associações de pais, fomentando a sua 

articulação orgânica com os conselhos escolares, por meio das respectivas representações. 

16.5) Estimular, em âmbito municipal, a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e 

conselhos municipais de educação, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão 

escolar e educacional, inclusive por meio de programas de formação de conselheiros, 

assegurando-se condições de funcionamento autônomo. Aumentando o quantitativo de pais e 

alunos na participação dos conselhos escolares. 

16.6) Asseguram 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 à participação de no mínimo 50% dos pais na 

avaliação de docentes e gestores escolares.  

17.7) Promover por meio da formação os processos de autonomia pedagógica, administrativa e de 

gestão financeira nos estabelecimentos de ensino. 

16.8) Aderir a programas de formação de diretores e gestores escolares, bem como participar de 

prova nacional específica, a fim de subsidiar a definição de critérios objetivos para o provimento 

dos cargos, cujos resultados possam ser utilizados por adesão. 

 

Meta 18 – Plano Municipal de Educação – Juazeiro do Piauí 

18.1) Aderir a fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para os níveis, etapas e 

modalidades da educação básica sob responsabilidade do município, com vistas a atender as 

demandas educacionais à luz do padrão de qualidade nacional. 

Meta 17: Assegurar condições, no prazo de 5 (cinco) 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 do município para tanto.  

Meta 18: Ampliar o investimento público em educação. 
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20.2) Conhecer e acompanhar em âmbito municipal, os mecanismos de acompanhamento da 

arrecadação da contribuição social do salário-educação. 

20.3) Buscar e acompanhar recursos vinculados nos termos do art. 212 da Constituição Federal, 

na forma da lei específica, a parcela da participação no 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. 

20.4) Fortalecer, em âmbito municipal, os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos 

termos do parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar n
o
 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 entre o Ministério da Educação, as Secretarias de Educação dos 

Estados, os Tribunais de Contas da União e do Estado. 

18.5) Conhecer e divulgar estudos e acompanhamento regular dos investimentos e custos por 

aluno da educação básica e superior pública, em todas as suas etapas e modalidade. 

18.6) Conhecer e divulgar trimestralmente para a comunidade escolar o Custo Aluno-Qualidade 

inicial - CAQi, 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. 

18.7) Implementar, em âmbito municipal, o Custo Aluno Qualidade - CAQ como parâmetro para 

o financiamento da educação de todas etapas da educação infantil e ensino fundamental, 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. 

18.8) Assegurar o acompanhamento trimestral do CAQ pelo Conselho Municipal de Educação, 

Fórum Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Educação. 

18.9) Conhecer e acompanhar a regulamentação do parágrafo único do art. 23 e o art. 211 da 

Constituição Federal, no prazo de 2 (dois) anos, por lei complementar, de forma a estabelecer as 

normas de cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em matéria 

educacional, e a articulação do sistema nacional de educação em regime de colaboração, com 

equilíbrio na repartição das responsabilidades e dos recursos e efetivo cumprimento das funções 

redistributiva e supletiva da União no combate às desigualdades educacionais regionais, com 

especial atenção às regiões Norte e Nordeste. 

18.10) Reivindicar da União a complementação de recursos financeiros caso o município não 

consiga atingir o valor do CAQi e, posteriormente, do CAQ. 

18.11) Conhecer e divulgar a Lei de Responsabilidade Educacional, assegurando padrão de 

qualidade na educação infantil e ensino fundamental, em cada escola da Rede Municipal, cuja 

aferição acontecerá por meio de processo de metas de qualidade aferidas por institutos oficiais de 

avaliação educacionais. 

18.12) Reivindicar recursos adicionais que considerem a equalização das oportunidades 
educacionais, a vulnerabilidade socioeconômica e o compromisso técnico e de gestão do sistema 

de ensino, a serem pactuados na instância prevista no § 5
o
 do art. 7

o
 desta Lei. 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art212
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art214vi
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art214vi
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art48p.
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art211
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art211
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm#art7§5
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9. AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO PME 

 

 

A avaliação e monitoramento do PME serão realizados através reuniões coletivas de 

trabalho, da elaboração de relatórios anuais com apresentação das ações desenvolvidas e seus 

impactos na melhoria da qualidade da educação. Os dados oficiais subsidiarão a visualização 

do impacto das ações, bem como o cumprimento das metas. Vale salientar que a participação 

da comunidade nestes momentos de monitoramento e avaliação acontecerá por meio de 

conferências municipais de Educação a cada dois anos. Esse monitoramento será para 

disponibilizar informações sobre a execução do Plano, sobretudo, prestando apoio e 

orientações para superação das dificuldades detectadas ao longo do processo. 

 O Plano será avaliado por meio de um processo contínuo, onde resultados parciais e 

finais são analisados, tendo como referencial os objetivo propostos, as metas, avanços e 

retrocessos no processo de operacionalização. No PME a avaliação tem em vista duas 

funções. Uma função prática imediata que objetiva colher dados para a correção, ajustes e 

tomada de decisões ao longo do processo, em vista dos objetivos e metas finais. Para esta 

função ela funciona articuladamente com o Acompanhamento e Controle. A segunda função 

tem como finalidade de contribuir para o conhecimento sobre a efetividade das políticas e 

ações definidas para a área da educação (quais estratégias funcionam, articulação de políticas, 

integração de ações de diferentes setores, participação dos diferentes atores, entre outros). 
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