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APRESENTAÇÃO 

 

Em 2014, foi publicado o novo Plano Nacional de Educação - PNE, Lei nº 13.005 de 25 de 

junho de 2014, que estabelece 20 metas e 254 estratégias para serem cumpridas até 2024, contendo 

também um novo formato e a obrigatoriedade aos municípios de elaboração ou alinhamento de seus 

Planos Municipais de Educação, no prazo de um ano, após a publicação da Lei que instituiu o Plano 

Nacional de Educação - PNE. 

Com essa demanda, o Município de Esperantina – PI instituiu o Plano Municipal de 

Educação (PME), por meio de processo democrático, conforme dispõe a Lei nº 1.267/2015, com 

vigência de 10 (dez) anos. Atendendo a necessidade de monitoramento e avaliação do PME foi 

instituída uma Comissão coordenadora e uma Comissão Técnica. As duas composições foram 

nomeadas por meio da seguinte Portarias: nº 155/2014 e nº 59/2017 

Este relatório “Versão Preliminar”, apresenta análise de realização das 20 metas, 37 

indicadores e 135 estratégias, distribuídas em cinco eixo: 

I. Educação infantil e Ensino Fundamental 

II. Ensino Médio, Educação Profissional e Ensino 

III. Inclusão e Diversidade e Educação de Jovens e Adultos 

IV. Valorização dos Profissionais da Educação 

V. Gestão e financiamento da Educação 

Este relatório tem como objetivo demonstrar o resultado da análise e avaliação do Plano 

Municipal de Educação de Esperantina-PI (PME) do ano de 2016/2017. O Plano Municipal de 

Educação, tem como objetivo nortear as necessidades educacionais do município, tendo em vista a 

melhoria na qualidade da educação em todo o sistema de ensino de forma participativa. A avaliação 

constante deste Plano dar um norte de como se encontra a realidade educacional e com isso pode-se 

reelaborar novos objetivos e metas a serem atingidos a curto, médio e longo prazo com o propósito de 

reduzir as desigualdades sociais e superar a descontinuidade do trabalho na educação do município.  

Para realização deste trabalho, fez-se reunião com a comissão e equipe técnica para divisão das tarefas 

para conseguir os dados necessários a análise dos indicadores e das Estratégias. Teve-se uma certa 

dificuldade em obter dados atualizados para avaliar alguns indicadores, os que não foi possível, a 

análise foi realizada através dos dados oficiais do IBGE de 2010.  
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2- ORGANIZAÇÃO E METODOLOGIA DO MONITORAMENTO: 

 

Apresentamos a seguir o relatório com a avaliação das Metas, Indicadores e Estratégias do Plano 

Municipal de Educação - PME instituído pela Lei nº 1267/2015, referente ao período de 2015, 2016 e 

2017, produzido pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, instituída pela Portaria no 59/2017, 

conforme ANEXO I. 

O primeiro monitoramento foi realizado em novembro de 2016, onde foi elaborado as notas 

técnicas ajustando as metas conforme as Leis e ao PNE.  

Em 2017 para o desenvolvimento dos trabalhos fez-se reunião para divisão dos trabalhos, busca 

dos dados necessários para avaliar os indicadores e verificar se as estratégias tinham sido atingidas ou 

não.  

Para análise de algumas metas não obtivemos dados atualizados, portanto, a análise foi feita 

através dos dados do IBGE de 2010, como as metas 2 e 3. Após avaliação os dados pela comissão 

resultou neste relatório onde segue abaixo todas as metas, as fichas B e C com os resultados alcançados 

e não desenvolvidos. 

 

I -Meta sobre Educação Infantil 

 

META 1: Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 

(cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 

30% (trinta   por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PME. 

 

Indicador 1A 1.A Percentual da população de 4 e 5 anos que frequenta a escola 

Meta prevista para o 

período 

Meta alcançada no período Fonte do Indicador 

2016 Dado oficial    91,90% Censo Demográfico 2010 – IBGE 

Dado 

Municipal 

98,40% Dados da Saúde - 2017 
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Indicador 1B 

 

Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a escola/creche 

(Taxa de atendimento escolar) 

Meta prevista para o 

Período 

Meta Alcançada No Período Fonte do Indicador 

2025 Dado 

oficial    

15.90% Censo Demográfico 2010 – IBGE 

Dado 

Municipal 

41.80% Dados da Saúde - 2017 

Estratégias Prazo da 

estratégia 

Descrição da estratégia Previsões 

orçamentarias 

Estratégias 

realizadas/ não 

iniciada/ em 

andamento 

1.1 2016/ 

2025 

1.1 Garantir a busca ativa de 

crianças de 2 a 5 (dois a cinco anos) 

fora da escola, em parceria com 

órgãos públicos de assistência 

social, saúde e proteção à infância; 

Não se aplica  

Em andamento 

1.2  

 

 

2017/ 

2025 

1.2 Manter e ampliar, em regime de 

colaboração e respeitando as 

normas de acessibilidade, 

reestruturação de escolas, bem 

como de aquisição de 

equipamentos, visando à expansão 

e à melhoria da rede física de 

escolas públicas de educação 

infantil; 

 

 

 

LDO 

Recurso Municipal 

Recurso Federal 

 

 

 

Em andamento 

1.3  

 

2017/ 

2025 

Articular a 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; 

 

 

LDO 

Recurso Municipal 

Recurso Federal 

 

 

Em andamento 
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1.4  

 

2017/ 

2015 

1.4 Promover a formação inicial e 

continuada dos profissionais da 

educação infantil, garantindo, 

progressivamente, o atendimento 

por profissionais com formação 

superior; 

 

LDO 

Recurso Municipal 

Recurso Federal 

 

 

 

Em andamento 

1.5 2016/ 

2015 

1.5 Fomentar o atendimento das 

populações do campo, ciganos e 

quilombolas na educação infantil 

nas respectivas comunidades, por 

meio do redimensionamento da 

distribuição territorial da oferta, 

fazendo a nucleação das escolas e o 

deslocamento de crianças, de forma 

a atender às especificidades dessas 

comunidades, garantindo consulta 

prévia e informada; 

 

 

LDO 

Recurso Municipal 

Recurso Federal 

 

 

 

Não iniciada 

1.6 2016/ 

2025 

1.6 Priorizar o acesso à educação 

infantil e fomentar a oferta do 

atendimento educacional 

especializado complementar e 

suplementar aos alunos com 

deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, 

assegurando a educação bilíngue 

nas salas de AEE (Atendimento 

Educacional Especializado), para 

crianças surdas e a transversalidade 

da educação especial nessa etapa da 

educação básica; 

 

 

 

 

 

 

LDO 

Recurso Municipal 

Recurso Federal 

 

 

 

 

 

 

 

Realizadas 
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1.7 2016/ 

2025 

1.7 Implementar, em caráter 

complementar, programas de 

orientação e apoio às famílias, por 

meio da articulação das áreas de 

educação, saúde e assistência 

social, com foco no 

desenvolvimento integral das 

crianças de até 3 (três) anos de 

idade; 

 

 

 

LDO 

Recurso Municipal 

Recurso Federal 

 

 

 

Em andamento 

1.8 2016/ 

2025 

1.8 Preservar as especificidades da 

Educação Infantil na organização 

das escolas, garantindo o 

atendimento da criança de 3 (três) a 

5 (cinco) anos em estabelecimentos 

que atendam a parâmetros 

nacionais de qualidade, e a 

articulação com a etapa escolar 

seguinte, visando ao ingresso do 

aluno de 6 (seis) anos de idade no 

Ensino Fundamental; 

 

 

 

LDO 

Recurso Municipal 

 

 

 

 

Realizadas 

1.9 2016/ 

2025 

1.9 Fortalecer o acompanhamento e 

o monitoramento do acesso e da 

permanência das crianças na 

Educação Infantil, em especial dos 

beneficiários de programas de 

transferência de renda, em 

colaboração com as famílias e com 

os órgãos públicos de assistência 

social, saúde e proteção à infância; 

 

 

 

LDO 

Recurso Municipal 

Recurso Federal 

 

 

 

 

Em andamento 

1.10 2016/ 

2025 

1.10 Garantir alimentação escolar 

de qualidade para as crianças 
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atendidas na Educação Infantil nos 

estabelecimentos de ensino, por 

intermédio da colaboração do 

Estado e União; 

LDO 

Recurso Municipal 

Recurso Federal 

 

Em andamento 

1.11 2016/ 

2025 

1.11 Garantir o fornecimento de 

materiais pedagógicos adequados 

às distintas faixas etárias e às 

necessidades do trabalho na 

Educação Infantil. 

 

LDO 

Recurso Municipal 

Recurso Federal 

 

 

Realizadas 

 

II - Meta sobre Ensino Fundamental 

 

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

14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 85% (oitenta e cinco por cento) dos alunos concluam essa 

etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PME. 

Indicador 2A 

 

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

concluíram o ensino fundamental (taxa de escolarização líquida 

ajustada)  

Meta prevista para o 

Período 

Meta alcançada no período Fonte do Indicador 

2016 Dado Oficial    97.50% Censo Demográfico 2010 – IBGE 

Dado 

Municipal 

 

97.50% Censo Demográfico 2010 – IBGE 

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

Fundamental concluído. 

Meta prevista para o 

período 

Meta alcançada no período Fonte do Indicador 

2025 Dado oficial    49.90% Censo Demográfico 2010 – IBGE 

Dado 

municipal 

 

 

- 

 

- 

Estratégias Prazo Descrição da estratégia Previsões 

orçamentarias 

Estratégias 

realizadas/não 

iniciada/em 

andamento 
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2.1 2016/ 

2025 

2.1- Garantir 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; 

 

LDO 

Recurso Municipal 

Recurso Federal 

 

 

 

Em andamento 

2.2 2016/ 

2025 

2.2 Fortalecer o acompanhamento e o 

monitoramento do acesso, da 

permanência e do aproveitamento 

escolar dos beneficiários de programas 

de transferência de renda, bem como das 

situações de discriminação, 

preconceitos e violências na escola, 

visando ao estabelecimento de 

condições adequadas para o sucesso 

escolar dos alunos, em colaboração com 

as famílias e com órgãos públicos de 

assistência social, saúde e proteção à 

infância, adolescência e juventude; 

 

 

LDO 

Recurso Municipal 

Recurso Federal 

 

 

 

Em andamento 

2.3 2016/

2025 

2.3 Promover ações 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, das comunidades 

quilombolas e ciganas; 

 

 

LDO 

Recurso Municipal 

Recurso Federal 

 

 

 

Em andamento 

2.4  2.4 Promover a relação das escolas com 

instituições e movimentos culturais, a 

fim de garantir a oferta regular de 

atividades culturais para a livre fruição 

dos (as) alunos (as) dentro e fora dos 

espaços escolares, assegurando ainda 

que as escolas se tornem polos de 

criação e difusão cultural; 

 

LDO 

Recurso Municipal 

Recurso Federal 

 

 

 

Em andamento 

2.5 2016/ 

2025 

2.5 Incentivar e assegurar a participação 

dos pais ou responsáveis no 

acompanhamento das atividades 

escolares dos filhos por meio de 

atividades que promovam o 

estreitamento das relações entre as 

escolas e as famílias; 

 

LDO 

Recurso Municipal 

Recurso Federal 

 

 

 

Em andamento 

2.6 2016/ 

2025 

2.6 Garantir a oferta do Ensino 

Fundamental completo para as 

comunidades da zona rural e organizar 

um reordenamento em locais centrais 

 

LDO 

Recurso Municipal 

 

Em andamento 
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objetivando a qualidade da educação 

oferecida; 

Recurso Federal 

2.7 2016/ 

2025 

2.7 Promover atividades de 

desenvolvimento e estímulo a 

habilidades esportivas nas escolas, 

interligadas a um plano de disseminação 

do desporto educacional e de 

desenvolvimento esportivo nacional; 

 

LDO 

Recurso Municipal 

 

 

Em andamento 

2.8 2016/ 

2025 

2.8 Ofertar formação continuada aos 

professores e demais profissionais/ 

trabalhadores da educação, visando à 

promoção da qualidade da 

aprendizagem; 

LDO 

Recurso Municipal 

Recurso Federal 

 

Em andamento 

2.9 2016/ 

2025 

2.9 Garantir parcerias com SMAS, 

SMS, para assegurar o atendimento e 

permanência dos alunos com 

dificuldades de aprendizagem e 

relacionamento no âmbito da escola; 

LDO 

Recurso Federal 

 

Em andamento 

 

III- META SOBRE O ENSINO MEDIO 

META 3: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 

(dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste PME, a taxa líquida de matrículas no 

ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 

Indicador 3A 

 

Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola ou já concluiu a 

educação básica 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

Fonte do Indicador 

2016 DADO OFICIAL    78.10% IBGE/Censo Populacional - 2010 

DADO DO 

MUNICIPIO 

-   - 

Indicador 3B 

 

Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta o ensino médio ou possui 

educação básica completa 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

Fonte do Indicador 

2025 DADO OFICIAL   36.20% IBGE/Censo Populacional – 2010 

DADO DO 

MUNICIPIO 

- - 

 

Estratégias 

 

Prazo 

 

Descrição da estratégia 

 

Previsões 

orçamentaria 

Estratégia 

realizada/não re 

alizada/em 

andamento 
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3.1 2016/ 

2025 

Cooperar com a institucionalização do 

programa nacional de renovação do ensino 

médio, a fim de incentivar práticas 

pedagógicas com abordagens 

interdisciplinares estruturadas pela relação 

entre teoria e prática, por meio de currículos 

escolares que organizem, de maneira flexível 

e diversificada, conteúdos obrigatórios e 

eletivos articulados em dimensões como 

ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, 

cultura e esporte, garantindo-se a aquisição de 

equipamentos e laboratórios, a produção de 

material didático específico, a formação 

continuada de professores e a articulação com 

instituições acadêmicas, esportivas e 

culturais; 

 

LDO 

Recurso Municipal 

Recurso 

Federal 

 

Em andamento 

3.2 2016/ 

2025 

Cooperar com a União e o Estado, no âmbito 

da instância permanente de que trata o § 5º do 

art. 7º desta Lei, a implantação dos direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

que configurarão a base nacional comum 

curricular do Ensino Médio; 

 

Não se aplica 

 

Em andamento 

3.3 2016/ 

2025 

Cooperar com a fruição de bens e espaços 

culturais, de forma regular, bem como a 

ampliação da prática desportiva, integrada ao 

currículo escolar; 

 

FPM 

 

 

Em andamento 

3.4 2016/ 

2025 

Cooperar com a manutenção e a ampliação de 

programas e ações de correção de fluxo do 

Ensino Médio, 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; 

 

 

 

 

 

Não se aplica 

 

 

 

Em andamento 

3.5 2016/ 

2025 

Cooperar com a universalização 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, subsidiando políticas 

 

 

 

Não se aplica 

 

 

Em andamento 



 

13 
 

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; 

3.6 2016/

2025 

Cooperar com a fomentação da expansão das 

matrículas gratuitas de Ensino Médio 

integrado à educação profissional, 

observando-se as peculiaridades das 

populações do campo, das comunidades 

quilombolas, ciganos e das pessoas com 

deficiência; 

 

 

 

 

Não se aplica 

 

 

Em andamento 

3.7 2016/

20 25 

Cooperar com a estruturação, o 

fortalecimento, o acompanhamento e o 

monitoramento do acesso e da permanência 

dos jovens beneficiários 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, violências, práticas irregulares 

de exploração do trabalho, consumo de 

drogas, gravidez precoce, em colaboração 

com as famílias e órgãos públicos de 

assistência social, saúde e proteção à 

adolescência e juventude; 

 

 

 

 

 

Não se aplica 

 

 

 

Em andamento 

3.8 2016/

2025 

Contribuir com o fortalecimento e 

acompanhamento à busca constante 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; 

 

 

 

 

 

Não se aplica 

 

 

 

Em andamento 

3.9 2016/

2025 

Cooperar com a fomentação de programas de 

educação e de cultura para a população 

urbana, do campo, ciganos, comunidades 

quilombolas e 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. 

 

 

 

 

 

Não se aplica 

 

 

 

Em andamento 

 

VI - Meta sobre Educação Especial/Inclusiva 

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

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica 
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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. 

FICHA DOS INDICADORES 

Indicador 4A 

 

4A- Percentual da população de 4 a 17 anos de idade com deficiência que 

frequenta a escola 

META PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

Fonte do Indicador 

2016 DADO 

OFICIAL    

82.20% Censo Demográfico 2010 – IBGE 

DADO 

MUNICÍPAL 

  

Indicador 4B 

 

4B- Percentual de matrículas de alunos de 4 a 17 anos de idade com deficiência, 

TGD e altas habilidades ou superdotação que estudam em classes comuns da 

educação básica 

Meta prevista para 

o período 

Meta alcançada no período Fonte do indicador 

2016 DADO 

OFICIAL    

100% Censo Demográfico 2010 – IBGE 

DADO 

MUNICIPAL 

  

Estratégias Prazo Descrição da estratégia Previsões 

orçamentárias 

Estratégias 

realizadas/não 

realizada/em 

andamento 

4.1 2016/ 

2015 

Contabilizar, para fins do repasse do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação - FUNDEB, as matrículas dos (as) 

estudantes da educação regular da rede pública 

que recebam atendimento educacional 

especializado complementar e suplementar, sem 

prejuízo do cômputo dessas matrículas na 

educação básica regular; 

 

 

 

 

 

Não se aplica 

 

 

 

Em andamento 

4.2 2016/ 

2025 

Promover, no prazo de vigência deste PME, a 

universalização do atendimento escolar à 

demanda manifesta pelas famílias de crianças de 

4 (quatro) a 17 (dezessete) anos crianças e 

adolescentes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, observado o que 

dispõe a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional; 

 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal 

 

Em andamento 
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4.3 2016/ 

2025 

Realizar atendimento ao longo deste PME em 

salas de recursos multifuncionais e fomentar a 

formação continuada de professores e 

professoras para o atendimento educacional 

especializado nas escolas urbanas, do campo e 

de comunidades quilombolas; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal 

 

Em andamento 

4.4 2016/ 

2025 

Garantir atendimento educacional especializado 

em salas de recursos multifuncionais, classes, 

escolas ou serviços especializados, públicos ou 

conveniados, nas formas complementar e 

suplementar, a todos (as) alunos (as) com 

deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, matriculados na rede 

pública de educação básica, conforme 

necessidade identificada por meio de avaliação, 

ouvidos a família e o aluno; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal 

 

Em andamento 

4.5 2016/ 

2025 

Desenvolver os programas 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; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal 

 

Em andamento 

4.6 2016/ 

2025 

Garantir 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; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal 

 

Em andamento 

4.7 2016/ 

2025 

Fortalecer 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/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 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal 

 

Em andamento 
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públicos de assistência social, saúde e proteção 

à infância, à adolescência e à juventude; 

4.8  Promover a articulação intersetorial entre 

órgãos e políticas públicas de saúde, assistência 

social e direitos humanos, em parceria com as 

famílias, com o fim de desenvolver modelos de 

atendimento voltados à continuidade do 

atendimento escolar, na educação de jovens e 

adultos, das pessoas com deficiência e 

transtornos globais do desenvolvimento com 

idade superior à faixa etária de escolarização 

obrigatória; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal 

 

Em andamento 

4.9 2016/ 

2025 

4.9- Apoiar a ampliação das equipes de 

profissionais da educação para atender à 

demanda do processo de escolarização dos (das) 

estudantes com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas 

habilidades/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. 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal 

 

Em andamento 

 

 

 

 

 

V - Meta sobre Alfabetização  

META 5: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino 

fundamental. 

Indicador 5A 

 

Estudantes com proficiência insuficiente em Leitura (nível 1 da escala de 

proficiência) 

META PREVISTA PARA 

O PERÍODO 

META ALCANÇADA 

NO PERÍODO 

Fonte do Indicador 

2025 DADO 

OFICIAL    

2014- 

45.20% 
Prova ANA 

DADO 

OFICIAL 

2016 -

42.16% 

PROVA ANA 

Indicador 5B 

 

Estudantes com proficiência insuficiente em Escrita (níveis 1, 2 e 3 da 

escala de proficiência) 
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META PREVISTA PARA 

O PERÍODO 

META ALCANÇADA 

NO PERÍODO 

Fonte do Indicador 

2025 DADO 

OFICIAL   

78.80% PROVA ANA – 2014 

DADO 

OFICIAL 

75.52% PROVA ANA - 2016 

Indicador 5C 

 

Estudantes com proficiência insuficiente em Matemática (níveis 1 e 2 da 

escala de proficiência) 

META PREVISTA PARA 

O PERÍODO 

META ALCANÇADA 

NO PERÍODO 

Fonte do Indicador 

2025 DADO 

OFICIAL    

82.90% Prova ANA - 2014 

DADO 

OFICIAL 

83.07% PROVA ANA - 2016 

Estratégias Prazo Descrição Da Estratégia Previsões 

Orçamentarias 

Estratégias 

Realizadas/Não 

Iniciada/Em 

Andamento  

5.1 2016/ 

2025 

Estruturar os processos pedagógicos de 

alfabetização, nos anos iniciais do ensino 

fundamental, articulando-os com as 

estratégias desenvolvidas na Educação 

Infantil, 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; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal 

 

Em andamento 

5.2 2016/ 

2025 

Aplicar instrumentos de avaliação 

nacional, como a Provinha Brasil, a 

ANA, para aferir a alfabetização das 

crianças, aplicados a cada ano, bem 

como estimular as escolas a 

desenvolverem um monitoramento, 

implementando medidas pedagógicas 

para alfabetizar todos os alunos e alunas 

até o final do terceiro ano do ensino 

fundamental; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal 

 

Em andamento 

5.3 2016/ 

2025 

Fomentar 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; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal 

 

Em andamento 
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5.4 2016/ 

2025 

Garantir a alfabetização das pessoas com 

considerando as suas especificidades, 

inclusive a alfabetização bilíngue de 

pessoas surdas, sem estabelecimento de 

terminalidade temporal; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal 

 

Em andamento 

5.5 2016/ 

2025 

Elaborar e aplicar instrumento de 

avaliação municipal sobre o desempenho 

pedagógico dos professores para 

averiguar se os alunos conseguirão 

serem alfabetizados; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal 

 

Em andamento 

5.6 2016/ 

2025  

Promover formação continuada para os 

professores para proporcionarem 

condições de suporte ao 

desenvolvimento acadêmico dos alunos; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal 

 

Em andamento 

5.7 2016/ 

2025 

Adequar as estruturas físicas à nova 

realidade pedagógica com o uso de 

novas tecnologias. 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal  

NÃO 

 

VI - META SOBRE TEMPO INTEGRAL 

 

META 6:  Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 10% (dez) por cento) das escolas da 

rede municipal, de forma a atender, pelo menos, 05% (cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação 

básica. 

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

Meta Prevista Para 

O Período 

Meta Alcançada No Período Fonte Do Indicador 

2025 DADO 

OFICIAL    

- - 

DADOS DO 

MUNICIPIO 

00% - 

Indicador 6B 

 

Percentual de escolas públicas com ao menos um aluno que permanece no mínimo 

7 horas diárias em atividades escolares 

Meta Prevista Para o 

Período 

Meta Alcançada No Período Fonte Do Indicador 

2025 Dado Oficial   - - 

Dado Do 

Município 

00% - 
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Estratégias Prazo Descrição Da Estratégia Previsões 

Orçamentaria 

Estratégia 

Realizada/Não 

Realizada/Em 

Andamento 

6.1 2016/ 

2025 

Promover a oferta de educação básica pública 

em tempo integral, por meio de atividades de 

acompanhamento pedagógico e 

multidisciplinares, inclusive culturais e 

esportivas, de forma que o tempo de 

permanência dos (as) alunos (as) na escola, ou 

sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou 

superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o 

ano letivo, com a ampliação progressiva da 

jornada de professores em uma única escola; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal  

NÃO 

6.2 2016/ 

2025 

Realizar reforma 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; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal  

NÃO 

6.3 2016/ 

2025 

Realizar ampliação e reestruturação das 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 em escolas em comunidades pobres; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal  

NÃO 

6.4 2016/ 

2025 

Fomentar a articulação da escola com os 

diferentes espaços educativos, culturais e 

esportivos e com equipamentos públicos, como 

centros comunitários, bibliotecas, praças, 

parques, museus e teatros; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal  

NÃO 

6.5 2016/ 

2025 

Estimular e apoiar 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 vinculado 

ao sistema sindical, de forma concomitante e em 

articulação com a rede pública de ensino; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal  

NÃO 

6.6  Orientar a aplicação da gratuidade de que trata o 

art. 13 da Lei no 12.101, de 27 de novembro de 

2009, em atividades de ampliação da jornada 

escolar de alunos (as) das escolas da rede 

pública de educação básica, de forma 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal 

 

Em andamento 
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concomitante e em articulação com a rede 

pública de ensino; 

6.7 2016/ 

2025 

Atender às escolas do campo, quilombolas e 

ciganos na oferta de educação em tempo 

integral, com base em consulta prévia e 

informada, realizando reordenamento, 

considerando-se as peculiaridades locais; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal  

NÃO 

6.8 2016/ 

2025 

Adotar medidas para otimizar o tempo de 

permanência dos alunos na escola, direcionando 

a expansão da jornada para o efetivo trabalho 

escolar, combinado com atividades recreativas, 

esportivas e culturais. 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal  

NÃO 

  

VII - META SOBRE QUALIDADE NA EDUCAÇÃO 

 

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

Indicador 7A 

 

Média do Ideb nos anos iniciais do ensino fundamental 

 

META PREVISTA PARA 

O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

Fonte do Indicador 

2025 DADO 

OFICIAL    

Prevista-  4.0 Inep. Gov. - 2015  

DADO 

OFICIAL 

 

Executada – 3.9 Inep.gov. -2015 

Indicador 7B 

 

Média do IDEB nos anos finais do ensino fundamental. 

META PREVISTA PARA 

O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

Fonte do Indicador 

2025 DADO 

OFICIAL   

Prevista – 4.4 Inep. Gov. - 2015 

DADO 

OFICIAL 

 

Executada – 3.6 Inep. Gov. - 2015 

Estratégias Prazo Descrição Da Estratégia Previsões 

Orçamentaria 

Estratégia 

Realizada/Não 

Iniciada/Em 

Andamento 

7.1 2016/ 

2025 

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 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso 

Federal  

NÃO 
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abertos, bem como o acompanhamento dos 

resultados nos sistemas de ensino em que forem 

aplicadas; 

7.2 2016/

2025 

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;  

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso 

Federal  

NÃO 

7.3 2016/ 

2025 

Garantir transporte gratuito para todos (as) os (as) 

estudantes da educação do campo na faixa etária da 

educação escolar obrigatória, mediante renovação 

e padronização integral da frota de veículos, de 

acordo com especificações definidas pelo Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - 

INMETRO, e financiamento compartilhado, com 

participação da União proporcional às necessidades 

dos entes federados, visando a reduzir a evasão 

escolar e o tempo médio de deslocamento a partir 

de cada situação local; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso 

Federal 

 

Em andamento 

7.4 2016/ 

2025 

Elaborar e executar os planos de ações articuladas 

dando cumprimento às metas de qualidade 

estabelecidas para a educação básica pública e às 

estratégias de apoio técnico e financeiro voltadas à 

melhoria da gestão educacional, à formação de 

professores e professoras e profissionais de 

serviços e apoio escolares, à ampliação e ao 

desenvolvimento de recursos pedagógicos e à 

melhoria e expansão da infraestrutura física da rede 

escolar; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso 

Federal 

 

Em andamento 

7.5 2016/ 

2025 

Consolidar a educação escolar no campo de 

populações tradicionais, de populações itinerantes 

e de comunidades  quilombolas, 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 oferta bilíngue na educação infantil e nos anos 

iniciais do ensino fundamental, em língua materna 

das comunidades; a reestruturação e a aquisição de 

equipamentos; a oferta de programa para a 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso 

Federal  

NÃO 
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formação inicial e continuada de profissionais da 

educação; e o atendimento em educação especial; 

7.6 2016/ 

2025 

Mobilizar as 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; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso 

Federal 

 

Em andamento 

7.7 2016/ 

2025 

Garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a 

história e as culturas afro-brasileira e indígenas e 

implementar ações educacionais, nos termos das 

Leis nos 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e 11.645, 

de 10 de março de 2008, assegurando-se a 

implementação das respectivas diretrizes 

curriculares nacionais, por meio de ações 

colaborativas com fóruns de educação para a 

diversidade étnico-racial, conselhos escolares, 

equipes pedagógicas e a sociedade civil;7 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso 

Federal 

 

Em andamento 

7.8 2016/ 

2025  

Apoiar 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; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso 

Federal 

 

Em andamento 

7.8 2016/ 

2025 

Apoiar 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; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso 

Federal 

 

Em andamento 

7.9 2016/ 

2025 

Executar programas e aprofundar ações de 

atendimento ao (à) aluno (a), em todas as etapas da 

educação básica, por meio de programas 

suplementares de material didático-escolar, 

transporte, alimentação e assistência à saúde; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso 

Federal 

 

Em andamento 

7.10 2016/ 

2025 

Assegurar a todas as escolas públicas de educação 

básica o 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 em cada edifício escolar, garantir a 

acessibilidade às pessoas com deficiência; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso 

Federal 

 

Em andamento 
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7.11 2016/ 

2025 

Manter, em regime de colaboração com programa 

nacional de reestruturação e aquisição de 

equipamentos para escolas públicas, visando à 

equalização regional das oportunidades 

educacionais. 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso 

Federal 

 

Em andamento 

7.12 2017/ 

2025 

Prover equipamentos e recursos tecnológicos 

digitais em colaboração com programas nacional, 

para a utilização pedagógica no ambiente escolar 

em 50% das 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; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso 

Federal  

NÃO 

7.13 2017/ 

2025 

Estabelecer políticas de estímulo às escolas que 

melhorarem o desempenho no IDEB, de modo a 

valorizar o mérito do corpo docente; 

Recurso 

Municipal 

 

NÃO 

7.14 2016/ 

2025 

Manter em regime de colaboração com programa 

nacional, formação inicial e continuada para o 

pessoal técnico das secretarias de educação; 

Recurso 

Municipal 

 

NÃO 

7.15 2017/ 

2025 

Desenvolver pesquisas de modelos alternativos de 

atendimento escolar para a população do campo 

que considerem as especificidades locais e as boas 

práticas nacionais e internacionais; 

 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso 

Federal  

NÃO 

7.16 2017/ 

2025 

Implantar mediante pactuação com o estado, 

diretrizes pedagógicas para a educação básica e a 

base nacional comum dos currículos, com direitos 

e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

dos alunos (as) para cada ano do ensino 

fundamental e médio, respeitados a diversidade 

regional, estadual e local; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso 

Federal  

NÃO 

META SOBRE ESCOLARIDADE MEDIA DA POPULAÇÃO 

 

META 8: Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo 

a alcançar, no mínimo 12 (doze) anos de estudo até o 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 

Indicador 8A Escolaridade média da população de 18 a 29 anos de idade 

Meta Prevista 

para o período 

Meta Alcançada No Período Fonte Do Indicador 
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2025 DADO OFICIAL  9.1% PNAD - 2015 

DADOS DO MUNICIPIO - - 

Indicador 8B Escolaridade média da população de 18 a 29 anos residente na área rural 

Meta prevista 

para o período 

Meta alcançada no período Fonte do indicador 

2025 DADO OFICIAL   7.6% PNAD - 2015 

DADOS DO MUNICIPIO - - 

Indicador 8C 

 

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos pertencente aos 25% mais pobres 

(renda domiciliar per capita) 

Meta prevista 

para o período 

Meta alcançada no período Fonte do indicador 

2025 DADO OFICIAL    7.6% PNAD – 2015 

DADOS DO MUNICIPIO 

 

- - 

Indicador 8D 

 

Razão entre a escolaridade média de negros e não negros na faixa etária de 18 a 29 

anos. 

Meta prevista 

para o período 

Meta alcançada no período Fonte do indicador 

2025 DADO OFICIAL   89.7% PNAD - 2015 

DADOS DO MUNICIPIO - - 

Estratégias Prazo Descrição da estratégia Previsões 

orçamentária 

Estratégia 

realizada/não 

realizada/ em 

andamento 

8.1 2016/ 

2025 

Implementar oferta 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; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso 

Federal 

 

Em andamento 

8.2 2016/ 

2025 

Cooperar com a expansão da oferta gratuita de 

educação profissional técnica por parte das 

entidades privadas de serviço social e de 

formação profissional vinculada ao sistema 

sindical, de forma concomitante ao ensino 

ofertado na rede escolar pública, para os 

segmentos populacionais considerados; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso 

Federal 

 

Em andamento 

8.3 2016/ 

2025 

Promover, em parceria com as áreas de saúde e 

assistência social e entidades sindicais, o 

acompanhamento e o monitoramento do acesso à 

escola das populações do campo, ciganas e 

comunidades quilombolas para identificar 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso 

Federal 

 

Em andamento 
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motivos de absenteísmo, a fim de garantir a 

frequência e apoio a aprendizagem de forma a 

estimular o atendimento desses estudantes na rede 

pública de ensino; 

8.4 2016/ 

2025 

Potencializar o uso das escolas de ensino regular 

no campo com organização de turmas noturnas de 

educação de jovens e adultos. 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso 

Federal 

 

Em andamento 

 

 

 

IX - META SOBRE ALFABETIZAÇÃO E ANALFABETISMO FUNCIONAL DE JOVENS E 

ADULTOS 

META 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% 

(noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste PME, 

minimizar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo 

funcional. 

Indicador 9A 

 

Indicador 9A-Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de 

idade. 

META PREVISTA PARA 

O PERÍODO 

META ALCANÇADA 

NO PERÍODO 

Fonte do Indicador 

2025 DADO 

OFICIAL  

70.8% PNAD - 2015 

DADOS DO 

MUNICIPIO 

 

- - 

Indicador 9B 

 

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

mais de idade. 

META PREVISTA PARA 

O PERÍODO 

META ALCANÇADA 

NO PERÍODO 

Fonte do Indicador 

2025 DADO 

OFICIAL   

43.2% PNAD - 2015 

DADOS DO 

MUNICIPIO 

 

- - 

Estratégias Prazo Descrição das estratégias Previsões 

orçamentaria 

Estratégia 

realizada/não 

realizada/em 

andamento 
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9.1 2016/ 

2025 

Assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e 

adultos a todos os que não tiveram acesso à educação 

básica na idade própria; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso 

Federal 

 

Em andamento 

9.2 2016/ 

2025 

Assegurar políticas regulares de atendimento que 

fomentem a minimização do analfabetismo funcional 

na população de 15 ou mais anos de idade em 50% do 

público alvo. 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso 

Federal 

 

Em andamento 

9.3 2016/ 

2025 

Implementar ações de alfabetização de jovens e 

adultos com garantia de continuidade da escolarização 

básica; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso 

Federal 

Não realizada 

9.4 2016/ 

2025 

Realizar chamadas públicas regulares para educação 

de jovens e adultos, promovendo-se busca ativa em 

regime de colaboração entre entes federados e em 

parceria com organizações da sociedade civil; 

Não se aplica  Não realizada 

9.5 2016/ 

2025 

Executar ações de atendimento ao (à) estudante da 

educação de jovens e adultos por meio de programas 

suplementares de transporte, alimentação; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso 

Federal 

 

Em andamento 

9.6 2016/ 

2025 

Considerar nas políticas públicas, as necessidades dos 

idosos, com vista à promoção de políticas de 

erradicação do analfabetismo, ao acesso a tecnologias 

educacionais e atividades recreativas, culturais e 

esportivas, à implementação de programas de 

valorização e acompanhamento dos conhecimentos e 

experiência do idosos e à inclusão dos temas do 

envelhecimento e da velhice nas escolas; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso 

Federal 

Não realizada 

9.7 2016/

2025 

Implementar ações de alfabetização para jovens e 

adultos com garantia de continuidade da escolarização 

básica, preferencialmente, as pessoas na faixa etária de 

15 ou mais anos; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso 

Federal 

 

Em andamento 

9.8 2016/

2025 

 

Colaborar com a oferta de Educação de Jovens e 

Adultos, às pessoas privadas de liberdade na unidade 

prisional; 

Não se aplica Não realizada 

9.9 2016/

2025 

 

Realizar diagnóstico dos jovens e adultos com ensino 

fundamental para identificar a demanda ativa por 

vagas na educação de jovens e adultos; 

Não se aplica Não realizada 

9.10 2016/

2025 

 

Realizar avaliação, por meio de exames específicos, 

que permita aferir o grau de alfabetização de jovens e 

adultos com mais de 15 (quinze) anos de idade;                                      

Não se aplica Não realizada 
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X- META SOBRE EJA INTEGRADO A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

META 10: Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens 

e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional 

 

Indicador 10A 

 

Percentual de matrículas da educação de jovens e adultos na forma integrada à 

educação profissional 

 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

Fonte do Indicador 

2020 DADO OFICIAL    18%  

DADO OFICIAL 

 

674 alunos Dados fornecido pela escola 

Estratégias Prazo Descrição da Estratégia Previsões 

Orçamentaria 

Estratégias 

Realizada/Não 

Iniciada/Em 

Andamento 

10.1 2016/

2025 

Colaborar com a manutenção de programa nacional 

de educação de jovens e adultos voltado à conclusão 

do ensino fundamental e à formação profissional 

inicial, de forma a estimular a conclusão da educação 

básica; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

 

Em 

Andamento 

10.2 2016/

2025 

Colaborar com a expansão das 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; 

 

LDO 

Recurso 

Municipal 

 

Em 

Andamento 

10.3 2016/ 

2025 

Cooperar com a fomentação e 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 e das 

comunidades quilombolas; 

 

LDO 

Recurso 

Municipal 

 

Não Iniciada 

10.4 2016-

2025 

 

Cooperar e estimular com 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 

Não se aplica Em 

Andamento 



 

28 
 

organizar o tempo e o espaço pedagógicos 

adequados às características desses alunos e alunas; 

 

10.5 2016/

2025 

Fomentar a oferta pública de formação inicial e 

continuada para trabalhadores e trabalhadoras 

articulada à educação de jovens e adultos, em regime 

de colaboração e com apoio de entidades privadas de 

forma profissional vinculadas ao sistema sindical e 

de entidades sem fins lucrativos de atendimento à 

pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na 

modalidade; 

Não se aplica  Em 

Andamento 

 

XI - META SOBRE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

META 11: Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio. 

Indicador 11A 

 

Número absoluto de matrículas em EPT de nível médio 

 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

Fonte do Indicador 

2020 DADO 

OFICIAL  

537 ALUNO Censo da Educação Básica 2015 

DADOS DO 

MUNICIPIO 

 

674 ALUNO MATRICULAS EM 2017 

Estratégias Prazo Descrição Da Estratégia Previsões 

Orçamentaria 

Estratégia 

Realizada/Não 

Realizada/Em 

Andamento 

11.1 2016/ 

2025 

Cooperar com a fomentação da expansão da oferta 

de educação profissional técnica de nível médio nas 

redes públicas estaduais de ensino; 

Não se aplica Em Andamento 

11.2 2016/ 

2025 

Cooperar com a expansão do estágio na educação 

profissional técnica de nível médio e do ensino 

médio regular, preservando-se seu caráter 

pedagógico integrado ao itinerário formativo do 

aluno, visando à formação de qualificações próprias 

da atividade profissional, à contextualização 

curricular e ao desenvolvimento da juventude; 

Não se aplica Em Andamento 

11.3 2016/ 

2025 

Cooperar com a expansão do estágio na educação 

profissional técnica de nível médio e do ensino 

médio regular, preservando-se seu caráter 

pedagógico integrado ao itinerário formativo do 

aluno, visando à formação de qualificações próprias 

da atividade profissional, à contextualização 

curricular e ao desenvolvimento da juventude; 

Não se aplica Realizada 
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XII- META SOBRE EDUCAÇÃO SUPERIOR  

META 12: Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a 

taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, 

assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas 

matrículas, no segmento público 

Indicador 12A 

 

Taxa bruta de matrículas na graduação (TBM) 

 

Meta prevista para o 

período 

Meta alcançada no período Fonte do indicador 

2025 Dado oficial  8.90% PNAD - 2015 e Censo da Educação 

Superior 2015 

Dados do município 

 

- - 

Indicador 12B 

 

Taxa líquida de escolarização na graduação (TLE) 

 

Meta prevista para o 

período 

Meta alcançada no período Fonte do indicador 

2025 Dado oficial   5.30% PNAD - 2015 e Censo da Educação 

Superior 2015 

Dados do município 

 

- - 

Estratégias Prazo Descrição da Estratégia Previsões 

Orçamentaria 

Estratégia 

Realizada/Não 

Realizada/Em 

Andamento 

12.1 2016/ 

2025 

Cooperar com a fomentação 1da oferta de 

educação superior pública e gratuita 

prioritariamente para a formação de professores 

para a educação básica, sobretudo nas áreas com 

déficit em área específica; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal 

 

Em andamento 

12.2 2016/ 

2025 

Cooperar com a ampliação da oferta de estágio 

como parte da formação na educação superior; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal 

 

Em andamento 

12.3 2016/ 

2025 

Cooperar com a ampliação da participação 

proporcional de grupos historicamente 

desfavorecidos tais como: quilombola, ciganos e 

população do campo na educação superior, 

inclusive mediante a adoção de políticas 

afirmativas, na forma da lei; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal 

 

Em andamento 

12.4 2016/ 

2025 

Colaborar com a expansão e o atendimento 

específico a populações do campo e comunidades 

quilombolas e ciganos em relação a acesso, 

permanência nos cursos; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal 

 

Em andamento 
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12.5 2016/ 

2025 

Cooperar com a reativação do polo da UESPI, no 

período regular com a oferta de cursos para 

atender os jovens remanescentes do ensino médio; 

Não se aplica  Não Realizada 

 

XIII- META SOBRE TITULAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR  

META 13: Elevar a qualidade da educação superior contribuindo com a ampliação da quantidade de 

mestres e doutores no corpo docente em efetivo exercício nas redes de ensino do município. 

Indicador 13A 

 

Percentual de docentes com mestrado ou doutorado na educação superior. 

 

Meta prevista para o 

período 

Meta alcançada no período Fonte do Indicador 

2025 Dado oficial  63.6% Censo da Educação Superior 2015 

Dados do município 

 

  

Indicador 13B 

 

Percentual de docentes com doutorado na educação superior. 

 

Meta prevista para o 

período 

Meta alcançada no período Fonte do Indicador 

2025 Dado oficial   24.7% Censo da Educação Superior 2015 

Dados do município 

 

  

Estratégias Prazo Descrição das Estratégias Previsões 

Orçamentaria 

Estratégia 

Realizada/Não 

Realizada/Em 

Andamento 

13.1 2016/ 

2025 

Promover em parcerias com as IES a formação 

inicial e continuada dos (as) professores em 

educação; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal 

 

Em andamento 

13.2 2016/ 

2025 

Proporcionar condições para que os professores 

possam fazer cursos de pós-graduação; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal 

 

Em andamento 

13.3 2016/ 

2025 

Promover em parcerias com as IES a formação 

inicial e continuada dos (as) profissionais técnico-

administrativos no acesso à educação superior. 

Recurso federal  Não realizada 

 



 

31 
 

XIV- META SOBRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

META 14: Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a 

contribuir com os percentuais estipulados pelo PNE. 

Indicador 14A 

 

Indicador 14A - Número de títulos de mestrado concedidos por ano. 

 

Meta prevista para o 

período 

Meta alcançada no período Fonte do Indicador 

2025 Dado oficial  431 Sistema de Informações 

Georreferenciadas 2015 (GeoCapes) e 

Projeções Populacionais IBGE 2015 

Dados do município 

 

  

Indicador 14B 

 

 

Indicador 14B - Número de títulos de doutorado concedidos por ano. 

Meta prevista para o 

período 

Meta alcançada no período Fonte do Indicador 

2025 Dado oficial   37 Sistema de Informações Georreferenciadas 

2015 (GeoCapes) e Projeções Populacionais 

IBGE 2015 

Dados do município 

 

- - 

Estratégias Prazo Descrição da estratégia Previsões 

orçamentaria 

Estratégia 

realizada/não 

realizada/em 

andamento 

14.1 2016/ 

2025 

Cooperar com a expansão da oferta de cursos de pós-

graduação stricto sensu; 

Não se 

aplica 

 

Em andamento 

14.2 2016/ 

2025 

Cooperar com a implementação de ações para reduzir as 

desigualdades étnico-raciais, regionais e para favorecer 

o acesso das populações do campo, das comunidades 

quilombolas e ciganos a programas de pós-graduação; 

Não se 

aplica 

 

Em andamento 

14.3 2016/ 

2025 

Estimular os professores a efetivarem matriculas nos 

cursos de pós-graduação. 

Não se 

aplica  

 

Em andamento 

14.4 2016/ 

2025 

Cooperar com a expansão de cursos de pós-graduação e 

oferta de mestrado e doutorado para os professores; 

Não se 

aplica 

 

Em andamento 
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XV - META SOBRE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

META 15: Garantir, em regime de colaboração entre a União e o Estado, que no prazo de 5 

(cinco) anos de vigência deste PME, fique assegurado que todos os professores e as professoras da 

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

área de conhecimento em que atuam. 

Indicador 15A 

 

Proporção de docências com professores que possuem formação superior 

compatível com a área de conhecimento em que lecionam na educação 

básica 

Meta prevista para o período Meta alcançada no período Fonte do Indicador 

2025 Dado oficial    36.10% Censo da Educação Básica 2015 

Dado do município 

 

86.89%  

Estratégias Prazo Descrição Da Estratégia Previsões 

Orçamentaria 

Estratégia 

Realizada/Não 

Realizada/Em 

Andamento 

15.1 2016/2025 Contribuir com a valorização das práticas de 

ensino e os estágios nos cursos de formação de 

nível médio e superior dos profissionais da 

educação, visando ao trabalho sistemático de 

articulação entre a formação acadêmica e as 

demandas da educação básica; 

 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso 

Federal 

SIM 

15.2 2016/2025 Divulgar a oferta de cursos e incentivar os 

professores a realizarem matrículas em cursos 

de graduação e pós-graduação ofertados pelo 

governo, para professores das comunidades 

quilombola; 

 

 SIM 

15.3 2016/2025 Cooperar com fomentação de oferta de cursos 

técnicos de nível médio e tecnológico em nível 

superior específicos para a formação dos 

profissionais da educação de outros segmentos 

que não os do magistério; 

 

 Não Realizada/ 

15.4 2016/2025 Garantir a todos (as) os (as) profissionais da 

educação básica de outros segmentos, formação 

continuada em sua área de atuação, 

considerando as necessidades, demandas e 

contextualizações dos sistemas de ensino 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso 

Federal 

Não Realizada/ 
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específico para todos os segmentos dos 

profissionais da educação; 

15.5 2016/2025 Manter articulação (convênios e outros) com as 

instituições formadoras dos sistemas federal e 

estadual para formação inicial e continuada dos 

profissionais da educação; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso 

Federal 

SIM 

15.6 2016/2025 Cooperar com a consolidação e ampliação da 

plataforma eletrônica para organizar a oferta e 

as matrículas em cursos de formação de 

profissionais da educação, bem como para 

divulgar e atualizar seus currículos eletrônicos; 

Não se aplica SIM 

15.7 2016/2025 Disponibilizar uma sala de mídias para os 

professores para realizarem capacitação 

continuada nas diversas áreas de 

conhecimentos; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso 

Federal 

Não Realizada/ 

 

XVI - META SOBRE POS-GRADUAÇÃO  

 

META 16: Formar, em nível de pós-graduação, 70% (setenta por cento) dos professores da 

educação básica, até o último ano de vigência deste PME, e garantir a todos (as) os (as) profissionais  

da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, 

demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. 

Indicador 16A 

 

Percentual de professores da educação básica com pós-graduação lato 

sensu ou stricto sensu. 

 

Meta prevista para o 

período 

Meta alcançada no período Fonte do Indicador 

2025 Dado oficial    27.7% Censo da Educação Básica 2015 

Dado do município 

 

63.39%  

Estratégias Prazo Descrição da estratégia Previsões 

orçamentaria 

Estratégia 

Realizada/Não 

Realizada/Em 

Andamento 

16.1 2016/ 

2025 

Cooperar com a consolidação de política 

nacional de formação de professores e 

professoras da educação básica; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal 

Em 

Andamento 
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16.2 2016/ 

2025 

Realizar, em regime de colaboração, o 

planejamento estratégico para dimensionamento 

da demanda por formação continuada e fomentar 

a respectiva oferta por parte das instituições 

públicas de educação superior, de forma 

orgânica e articulada às políticas de formação do 

Estado e do Município; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal 

Não 

Realizada/ 

16.3 2016/ 

2025 

Garantir portal eletrônico para subsidiar a 

atuação dos professores e das professoras da 

educação básica, disponibilizando gratuitamente 

materiais didáticos e pedagógicos 

suplementares, inclusive aqueles com formato 

acessível; 

 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal 

Não 

Realizada/ 

16.4  Garantir a oferta de bolsa de estudo para 

professores que desejam estudar pós-graduação 

stricto sensu e demais profissionais da educação 

básica; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal 

Não 

Realizada/ 

 

XVII - META SOBRE VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR 

 

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

a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com escolaridade equivalente, até 

o final do sexto ano de vigência deste PME 

Indicador 17A 

 

Razão entre o salário médio de professores da educação básica da rede pública 

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

Meta prevista para o 

período 

Meta Alcançada No Período Fonte do Indicador 

2021 Dado oficial    97% Estado, Região e Brasil - PNAD - 2015 

Dado oficial 

 

87.70% IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) - 2013 

Estratégias Prazo Descrição da estratégia Previsões 

orçamentaria 

Estratégia 

Realizada/Não 

Realizada/ Em 

Andamento 

17.1 2016/ 

2025 

Assegurar o cumprimento do piso salarial 

nacional aos professores da rede municipal de 

ensino, observando os níveis e classe de cada 

servidor de acordo com o Plano de Cargos, 

Carreiras e salários do Magistério, Lei Nº 

1.100/09; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal 

Em 

Andamento 

17.2 2016/ 

2025 

Retirar os/as profissionais da educação básica do 

limite de gastos da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, de modo a garantir o piso e carreira; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Em 

Andamento 
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Recurso Federal 

17.3 2016/ 

2025 

Adequar e implementar o plano de carreira para 

os/as profissionais do magistério, trabalhadores 

da educação básica, à luz da meta 17 do PNE. 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal 

Em 

Andamento 

 

XVIII- META SOBRE O PLANO DE CARREIRA DOCENTE 

 

META 18: Assegurar, o cumprimento do plano de Cargos, Carreiras e Salários do Magistério da 

educação básica e tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, 

nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal 

Indicador 18A 

 

  Proporção de profissionais do magistério ocupantes de cargo de 

provimento efetivo. 

Meta prevista para o 

período 

Meta alcançada no período Fonte do Indicador 

2025 Dado oficial    88%  

Dado do município  

 

89.33%  

Indicador 18B 

 

Proporção de profissionais da educação não docentes ocupantes de cargo 

de provimento efetivo     

Meta prevista para o 

período 

Meta alcançada no período Fonte do Indicador 

2025 Dado oficial     

Dado do município 

 

  

Estratégias Prazo Descrição Da Estratégia Previsões 

Orçamentaria 

Estratégia 

Realizada/Não 

Realizada/Em 

Andamento 

18.1 2016/2025 Assegurar o cumprimento do Plano de 

Carreira e Salários do Magistério; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso 

Federal 

Em 

Andamento 

18.2 2016/2025 Estruturar a rede pública de educação básica 

de modo que, até o início do terceiro ano de 

vigência deste PME, 80% (oitenta por cento), 

no mínimo, dos respectivos profissionais da 

educação não docentes sejam ocupantes de 

cargos de provimento efetivo; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso 

Federal 

Em 

Andamento 
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18.3 2016/2025 Prover, nos Planos de Carreira dos 

Profissionais da Educação, licenças 

renumeradas e incentivos para qualificação 

profissional, inclusive em nível de pós-

graduação stricto sensu; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso 

Federal 

Em 

Andamento 

18.4 2016/2025 Estimular a existência de comissões 

permanentes de profissionais da educação de 

todos os sistemas de ensino, para subsidiar os 

órgãos competentes na elaboração, 

reestruturação e implementação dos planos de 

Carreira; 

 

Não aplica  

Em 

Andamento 

18.5 2016/2025 Assegurar aos docentes o direito à 

meritocracia respeitando o empenho e 

desempenho dos professores, assegurando 

que os bons profissionais sejam valorizados 

nas suas respectivas áreas de atuação. 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso 

Federal 

Não Realizada 

 

XIX- META SOBRE GESTÃO DEMOCRATICA 

 

META 19: Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão 

democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à 

comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para 

tanto. 

Indicador 19A 

 

Percentual de diretores de escolas públicas que foram escolhidos para a 

ocupação do cargo por meio de critérios técnicos de mérito e desempenho e de 

consulta pública à comunidade escolar 

Meta prevista para o 

período 

Meta alcançada no período Fonte do Indicador 

2025 Dado oficial      

Dado oficial 

 

  

Indicador 19B 

 

Percentual de escolas públicas que contaram com a participação de 

profissionais da educação, pais e alunos na formulação dos projetos político-

pedagógicos e na constituição do conselho escolar. 

Meta Prevista Para O 

Período 

Meta Alcançada No Período Fonte do Indicador 

2025 Dado Oficial     

Dado Oficial 
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Indicador 19C 

 

Percentual de escolas públicas que recebem recursos financeiros dos entes 

federado. 

Meta prevista para o 

período 

Meta alcançada no período Fonte do Indicador 

2025 Dado oficial    97,60%  

Dado oficial 

 

79.60%  

Estratégias Prazo Descrição Da Estratégia Previsões 

Orçamentaria 

Estratégia 

Realizada/Não 

Iniciada/Em 

Andamento 

19.1 2016/ 

2025 

Estimular a constituição e o fortalecimento de 

conselhos escolares e fomentar o Conselho 

Municipal de Educação, como instrumentos de 

participação e fiscalização sistemática, a cada 

semestre, na gestão escolar e educacional, 

inclusive por meio de programas de formação de 

conselheiros, assegurando-se condições de 

funcionamento autônomo; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal 

Em 

Andamento 

19.2 2016/ 

2025S

IM 

Estimular, nas escolas a constituição e o 

fortalecimento de grêmios estudantis e 

associações de pais, assegurando-lhes, 

inclusive, espaços adequados e condições de 

funcionamento nas escolas e fomentando a sua 

articulação orgânica com os conselhos 

escolares, por meio das respectivas 

representações; 

 

Não se aplica Não iniciada  

19.3 2016/ 

2025 

Estimular a participação e a consulta de 

profissionais da educação, alunos (as) e seus 

familiares na formulação dos projetos político-

pedagógicos, currículos escolares, planos de 

gestão escolar e regimentos escolares, 

assegurando a participação dos pais na 

avaliação de docentes e gestores escolares; 

Não se aplica Não iniciada  

19.4 2016/ 

2025 

Favorecer processos de autonomia pedagógica, 

administrativa através de eleição direta e de 

gestão financeira nos estabelecimentos de 

ensino com acompanhamento técnico da 

Secretaria de Educação; 

Não se aplica Não iniciada  

19.5 2016/ 

2025 

Desenvolver programas de formação de 

gestores escolares e de coordenadores 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal 

Em 

Andamento 
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pedagógicos a fim de contribuir com a melhoria 

do desempenho destes profissionais; 

19.6  Garantir em regime de colaboração, Formação 

Continuada de Conselheiros escolares. 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal 

Em 

Andamento 

 

 

XX - META SOBRE FINANCIAMENTO 

 

META 20: Contribuir com o esforço nacional de ampliação do investimento público em educação 

pública aos percentuais do PIB previstos na meta 20 do Plano Nacional de Educação, mediante o 

aumento dos percentuais vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino, de forma a atingir, 

no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País no 5º (quinto) 

ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio. 

 

Indicador 20A 

 

Razão entre investimento público total em educação e o Produto Interno Bruto 

(PIB) 

Meta prevista para o 

período 

Meta alcançada no período Fonte do indicador 

2025 Dado oficial    

Dados do município 

 

  

Estratégias Prazo Descrição da Estratégia Previsões 

Orçamentaria 

Estratégia 

Realizada/Não 

Realizada/Em 

Andamento 

20.1 2016/ 

2025 

Cooperar com o aperfeiçoamento e ampliação 

dos mecanismos de acompanhamento da 

arrecadação da contribuição social do salário-

educação; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal 

Em 

Andamento 

20.2 2016/ 

2025 

Assegurar fontes estáveis de recursos para o 

pagamento das aposentadorias e pensões dos 

trabalhadores da educação, com vista a garantir a 

paridade entre trabalhadores da ativa e 

aposentado 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal 

Em 

Andamento 
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20.3 2016/ 

2025 

Assegurar mecanismos de transparência sobre a 

execução dos recursos da contribuição social 

salário-educação; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal 

Em 

Andamento 

20.4 2016/ 

2025 

Garantir que o município cumpra o disposto no 

caput do Artigo 69 da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, no que diz respeito ao uso 

exclusivo dos recursos de Manutenção e 

desenvolvimento de Ensino para o financiamento 

de educação pública; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal 

Em 

Andamento 

20.5 2016/ 

2025 

Assegurar condições para a gestão democrática 

da educação, por meio da participação da 

comunidade escolar e local, no âmbito das 

instituições públicas de ensino e escolas de 

educação básica, prevendo apoio técnico do 

poder público; 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal 

Em 

Andamento 

20.6 2016/ 

2025 

20.6-Garantir que os Conselhos de 

Acompanhamento e Controle Social do 

FUNDEB ou as Câmaras de financiamentos dos 

Conselhos Municipais de educação assumam as 

funções fiscalizadoras de todas as verbas e 

programas referentes a recursos da educação. 

LDO 

Recurso 

Municipal 

Recurso Federal 

Em 

Andamento 
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CONSIDERAÕES FINAIS 

 

Essa “Versão Preliminar” será um subsídio importante para o debate na conferencia municipal 

para análise das propostas de alteração. Dela poderão derivar recomendações para mudanças na lei 

do plano, com objetivo de alcançar todas as metas pactuadas, garantindo-se a participação ativa da 

população, pois, acreditamos que a Educação de qualidade é construída por muitas mãos. 

Após estudo e analise do plano percebeu-se que algumas estratégias estão sendo cumpridas, 

porem requer mais ações para que todas sejam realizadas dentro dos prazos e que para tanto a SME 

está engajada neste proposito. Sugere-se para o próximo período de avaliação que tenhamos dados 

atualizados sobre a quantidade de habitantes em determinadas faixas etárias para que se tenha uma 

avalição mais coerente. 

Assim como se procedeu no ciclo anual de monitoramento, é importante que todos se envolvam 

diretamente no processo, ajudando a compreender as razões pelas quais os avanços ocorreram ou não, 

de acordo com o previsto no plano, validando o trabalho técnico da equipe responsável e elaborando 

posteriormente, de forma oficial, a Avaliação do Plano Municipal de Educação – Versão Final, 

produto da consulta pública, que nada mais é do que a Versão Preliminar acrescida das alterações 

aprovadas e sistematizadas pela comissão coordenadora, com o apoio da equipe técnica. Após os 

ajustes, a comissão coordenadora deverá encaminhar o documento ao Departamento Municipal de 

Educação, que poderá rever as políticas, as ações e os programas e/ou propor possíveis alterações no 

plano vigente, caso necessárias. 

Havendo propostas de alteração do plano, um projeto de lei deverá ser encaminhado pelo Poder 

Executivo à câmara de vereadores. 


