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ORGANIZAÇÃO E METODOLOGIA DO MONITORAMENTO
Após a aprovação do Plano Municipal de Educação
através da Lei Municipal nº 9279/2015, de 03 de Junho de 2015,

e monitoramento do Plano Municipal de Educação de Nova
Prata para o decênio 2015/2025.

iniciou-se o Movimento para cumprir uma das exigências do

Nos meses de Agosto e Outubro de 2016 a SASE-MEC,

mesmo no que se refere o Monitoramento. Instituiu-se, então no

ofereceu Encontros de Formação aos Municípios para subsidiar

dia 1º de Outubro de 2015 através do Decreto Executivo nº

os mesmos no processo de monitoramento e avaliação do Plano

6533/2015 o Fórum Municipal de Educação (FME).

Municipal de Educação. Participaram desta formação membros

Após foi feita a designação dos membros para a

da Secretaria de Educação, do Conselho Municipal de Educação

composição do mesmo através do Decreto Executivo nº

e do Fórum Municipal de Educação, responsáveis pela

6573/2015. Designados os membros, o primeiro encontro do

elaboração deste relatório.

Fórum Municipal de Educação aconteceu no dia 30 de março de

Para realizar o processo de monitoramento e avaliação

2016. No mesmo ato, além da apresentação das 20 metas do

do PME organizou-se uma agenda de Trabalho que segue, na

Plano Municipal de Educação, os presentes aprovaram o

próxima parte des relatório, a fim de gerir os trabalhos da mesa

Regimento Interno do Fórum e elegeram a coordenação do

coordenadora, bem como pautar os caminhos dados pela

mesmo, ficando assim composta: Delva Ana de Carli Bristot

educação municipal no âmbito das metas e estratégias

como coordenadora e Aline da Silva Bristot como vice-

propostas.

coordenadora.
Complementando

ao

encontro

e

seguindo

aos

protocolos, em 29 de Agosto de 2016, através de Decreto
Executivo 6725/2016 foi aprovado o Regimento Interno do
Fórum. A partir de então, teve início aos trabalhos de avaliação
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AGENDA DE TRABALHO
Tabela 01 – Identificação da Agenda de Trabalho

MUNICÍPIO: NOVA PRATA/RS
Nome: Julsemina Zilli Polesello
Responsável pelo
preenchimento das
informações

Instituição/Função: Fórum Municipal de Educação / Membro
Telefone: (54) 3242 8284
Email: conselhonp@netprata.com.br
Data do preenchimento: 08 de novembro de 2016

Fonte: o Autor.
Tabela 02 – Etapa 1 da Agenda de Trabalho

ETAPA1: ORGANIZAR O TRABALHO
AÇÃO

RESPONSÁVEIS

PRAZOS

OBSERVAÇÕES

1.

Replicar as Informações

SMEC / CME / FME

Até 31/08/2016

Ação Executada

2.

Criar equipe de trabalho

SMEC / CME / FME

1ª Quinzena Set./2016

Ação Executada

3.

Criar cronograma de trabalho e delegar competências

FME

1ª Quinzena Set./2016

Ação Executada

4.

Realizar a leitura da Lei do PME

FME

2ª Quinzena Set./2016

Ação Executada

5.

Elaboração de Nota Técnica da Lei do PME

FME

2ª Quinzena Set./2016

Ação Executada

Fonte: o Autor.
Tabela 03 – Etapa 2 da Agenda de Trabalho

ETAPA 2: ESTUDAR O PLANO
AÇÃO

RESPONSÁVEIS

PRAZOS

OBSERVAÇÕES

1.

Estudar as Metas e Estratégias

FME

Outubro/2016

Ação executada

2.

Elaborar Nota Técnica das Metas

FME

Outubro/2016

-

3.

Preencher tabela das Metas e Estratégias
com prazos e previsão orçamentária

FME

2ª Quinzena Out./2016
1ª Quinzena Nov./2016

Ação em andamento

Fonte: o Autor.
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Tabela 04 – Etapa 3 da Agenda de Trabalho

ETAPA 3: MONITORAR CONTINUAMENTE AS METAS E ESTRATÉGIAS
AÇÃO

RESPONSÁVEIS

PRAZOS

OBSERVAÇÕES

1.

Criar Banco de Dados

SMEC

Novembro/2016

Ação em andamento sendo que o mesmo deverá
ser alimentado anualmente

2.

Preencher tabela de Monitoramento

FME / SMEC

Novembro/2016

Ação que deverá ser realizada anualmente

3.

Elaborar relatório a partir dos dados

FME

1ª Quinzena Dez./2016

Ação que deverá ser realizada bi anualmente e
apresentada para apreciação do FME

4.

Apreciação do Relatório pelos Membros do FME

FME

Dezembro/2016

5.

Realizar ampla divulgação das ações e dos
resultados apresentados no monitoramento do PME

FME

A partir de
Dezembro/2016

A divulgação deverá acontecer ao longo do
processo de monitoramento durante a década de
vigência do PME

Fonte: o Autor.
Tabela 05 – Etapa 4 da Agenda de Trabalho

ETAPA 4: AVALIAR PERIODICAMENTE O PLANO
AÇÃO

RESPONSÁVEIS

PRAZOS

1.

Elaborar Relatório – versão preliminar

FME

Até junho 2017

2.

Entregar formalmente o relatório para
SMEC/CME/Poder Legislativo/Poder Judiciário...

FME

Até julho de 2017

3.

Realizar Conferência para apreciação do
monitoramento do PME no período e apresentação
de possíveis propostas para atingir Metas não
alcançadas

FME

1º semestre de 2019

4.

Encaminhar para Secretária de Educação validar

FME

Julho 2019

5.

Encaminhar para Câmara de Vereadores

SMEC

Ago / Set 2019

6.

Realizar ampla divulgação da avaliação do PME

FME

2º semestre de 2019

Fonte: o Autor.

OBSERVAÇÕES
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SOBRE O MONITORAMENTO

Cabe destacar aqui que o monitoramento do Plano Municipal de Educação será anual, cabendo ao Fórum o trabalho de
acompanhar este processo, fiscalizando e propondo soluções para atingir as metas propostas. As alterações no texto do Plano somente
serão permitidas via Conferência Municipal de Educação, prevista para o ano de 2019, conforme consta na Nota Técnica nº 01/2016 de
23 de setembro de 2016.
Neste relatório que segue, encontra-se a relação das 20 Metas do Plano Municipal de Educação, contendo um quadro
detalhado da meta do período, período observado, o resultado do período observado, informações relevantes sobre a execução,
acompanhados da fonte de comprovação do indicador. Todas essas informações tecem o acompanhamento constante e avaliativo do
Plano durante o período após a sua aprovações e se prolonga até o término do exercício de 2016.
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1 META UM
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, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos, até
o mês de junho de 2024.
1.2 ESTRATÉGIAS1
Tabela 06 – Estratégias da Meta Um

ESTRATÉGIAS

PRAZO

INVESTIMENTOS
2016

PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA
p/2017

OBSERVAÇÕES

1.2.1 Fomentar políticas públicas, em regime de
colaboração, que fortaleçam a capacidade do sistema
de ensino, para ampliar a oferta de atendimento à
Educação Infantil com qualidade e equidade social.

A partir
de 2015

-

-

As ações realizadas para o atendimento à
Educação Infantil estão descritas nas
observações das estratégias abaixo.

R$ 150.000,00

O Plano de Ações Articuladas (PAR) só abriu para
diagnóstico. O programa não foi disponibilizado ainda
para o planejamento de novas demandas. As ações de
ampliação foram realizadas com recursos próprios, a
maioria oriundos no repasse do Convênio Creche Vipal
S/A:
1ª parte da obra- Reforma e adequação de um espaço
público, para atender duas turmas de crianças de 4 anos
(Pré-Escola A)
2ª parte da obra- Ampliação de 3 salas de aula para
atender crianças de 5 anos (Pré-Escola B)
A verba para 2017 será destinada para ampliação da
E.M.E.I.Recanto da Alegria

1.2.2 Manter e ampliar, em regime de
colaboração, vínculos com o programa
nacional de construção e reestruturação de
escolas, bem como de aquisição de
equipamentos, visando à expansão e à
melhoria da rede física de escolas públicas
de Educação Infantil, através do Plano de
Ações Articuladas (PAR).

1

A partir
de 2015

R$ 83.192,54
(1ª parte da obra)
R$ 154.134,19
(2ª parte da obra)

Para fins de organização e sistematização na comunicação entre documentos afins, o respectivo relatório apresentará a numeração de seus títulos e subtítulos
obedecendo à hierarquização estipalada no Plano Municipal de Educação de Nova Prata, aprovado pela Lei Municipal nº 9.279/2015 de 03 de julho de 2015. Para
maiores informações sobre o respectivo documento, o mesmo se encontra disponível em: <http://www.smecnp.com.br/pme/pme/pme.html>.
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1.2.5 Articular, junto às empresas, o
cumprimento do que prevê os parágrafos 1º
e 2º, do artigo 389, da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), sobre o direito a
creche para filhos da mulher trabalhadora.

1.2.6 Realizar, anualmente, a partir da
aprovação do PME em regime de
colaboração com os órgãos da Assistência,
Saúde, Proteção à Infância e Ministério
Público, levantamento da demanda por
Creche para a população de até 3 (três)
anos e de Pré-Escola para a população de
4 e 5 anos como forma de planejar a oferta
e verificar o atendimento da demanda
manifesta.

1.2.7 Ampliar o número de vagas na PréEscola de forma a atingir, até 2016, o
correspondente a 100% das crianças na
faixa etária de 4 e 5 anos de idade.

A partir
de 2015

A partir
de 2015

2016

-

-

-

-

Não houve até o momento articulação com as
empresas para o cumprimento da Lei. Existe em
vigor desde 2003, o convênio Creche Vipal firmado
entre a Empresa Borrachas Vipal S/A e o Município
de Nova Prata, onde a mesma compra 40 vagas
para filhos de mulheres trabalhadoras da empresa,
repassando mensalmente ao Município, 50% do
salário mínimo para cada vaga.

-

Não existe no momento levantamento de
demanda instituído. Aconteceram ações isoladas
na busca de crianças como: levantamento de
demanda para população de 4 e 5 anos no final
de 2015 para a ano letivo de 2016 uma vez que
foi o primeiro ano da obrigatoriedade da
escolarização dessa faixa etária e muitas
famílias não tinham esse conhecimento. A
Secretaria da Saúde também fornece dados,
quando solicitado, sobre o número de crianças
nascidas em Nova Prata em cada ano (SINASC).
O Conselho Tutelar, outro órgão que ajuda a
fiscalizar o cumprimento da legislação,
orientando as famílias para a realização da
matrícula na faixa etária que é obrigatória.

Para cumprir o atendimento de 100% das
crianças, foram realizadas as seguintes ações:
convênio de cessão de uso de salas em
estabelecimentos da Rede Estadual de ensino,
firmada anualmente, para atender crianças de
Pré- escola, totalizando no ano de 2016, 5 salas
de aula; ampliação de turmas nas Escolas
Municipais de Ensino Fundamental, fornecimento
de transporte escolar para alunos que
necessitam de deslocamento, adequação de um
prédio público onde a demanda de crianças era
maior do que a oferta de vagas, totalizando 23
turmas em 2016 somente na Rede Municipal.
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1.2.8 Fazer cumprir, as exigências mínimas
de qualidade para o funcionamento
adequado das instituições de Educação
Infantil públicas e privadas, respeitando as
características das distintas faixas etárias, a
partir da aprovação do PME.

1.2.9 Criar condições para o CME fiscalizar
e fazer cumprir a regulamentação das
instituições de educação infantil vinculadas
ao sistema municipal de ensino, a partir a
aprovação do PME.

1.2.10 Aprimorar normativas e mecanismos
de acompanhamento e controle no âmbito
de cada sistema, de forma a garantir a
qualidade estabelecida nos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs) para a
Educação Infantil, a partir da aprovação do
PME.

A partir
de 2015

A partir
de 2015

A partir
de 2015

-

-

-

-

O Conselho Municipal de Educação - CME
como órgão fiscalizador do Sistema de Ensino,
emitiu a Resolução CME Nº 002/2009,
Resolução CMENº009/2015, o Parecer
nº006/2015 e Parecer nº001/2016 que
normatizam o funcionamento das instituições
de Educação Infantil pertencentes ao Sistema.

-

Conforme as normativas do CME, o mesmo
solicita às Escolas relação anual de
documentos que comprovem seu regular
funcionamento.
Quando
detectadas
irregularidades através das visitas e análise da
documentação, as mesmas são apontadas nos
Pareceres onde se determina prazos para
adequação, porém nem sempre os ajustes são
realizados devido à justificativa de falta de
recursos financeiros.
Quanto aos profissionais para a realização da
fiscalização
há
dificuldade
quanto
à
regularidade, pois os membros do Conselho
realizam trabalho voluntário.
O Conselho Municipal de Educação não
possui dotação orçamentária própria.

-

O CME fiscaliza as instituições que oferecem
Ed. Infantil, com base na legislação em vigor,
observando o espaço físico adequado, relação
profissional e número de alunos atendidos e a
alguns aspectos pedagógicos.
Fazer cumprir a legislação nacional através da
adequação da Legislação própria do Conselho.
Planos de estudos em vigor a partir de 2015
foram construídos com a participação dos
docentes
com
base
nos
Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs).
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1.2.11 Estabelecer, a partir da vigência
deste
plano,
um
sistema
de
acompanhamento da Educação Infantil nos
estabelecimentos públicos e privados,
visando ao apoio técnico-pedagógico para a
melhoria da qualidade e à garantia do
cumprimento
dos
padrões
mínimos
estabelecidos pelas diretrizes nacionais,
podendo ser através de articulação com as
instituições de ensino superior que tenham
experiência na área.

1.2.13
Fortalecer
mecanismos
de
acompanhamento e 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.

1.2.14 Priorizar o acesso à Educação
Infantil e promover a oferta do atendimento
educacional especializado complementar e
suplementar aos alunos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação e
assegurar a educação bilíngue para
crianças surdas e a transversalidade da
Educação Especial nesta etapa da
Educação Básica.

A partir
de 2015

A partir
de 2015

A partir
de 2015

-

-

-

-

O Regimento Escolar Padrão da Educação Infantil
da Rede Pública foi reestruturado conforme nova
Legislação Nacional e entrou em vigor a partir de
2016.
Quanto a Rede Privada de Educação Infantil as
mesmas foram notificadas quanto à necessidade
da adequação dos Regimentos devendo estas
apresentar até dezembro de 2016 o novo
documento, para que o Conselho siga com os
trâmites legais.
O Conselho está articulando com a Secretaria M.
de Educação para que se cumpra o estabelecido
na Lei de Criação do Sistema Municipal de Ensino,
para que a mesma faça o acompanhamento
Pedagógico nas Escolas da Rede Privada de
Educação Infantil.

-

Controle da efetividade das crianças com
mobilização da Equipe Técnica da Secretaria de
Educação e Conselho Tutelar no momento em que
se detecta baixa frequência, principalmente em
casos de vulnerabilidade social.
As crianças nessa faixa etária são acompanhadas
pela Secretaria da Assistência Social.

-

As Escolas Municipais de Educação Infantil não
dispõe de Sala de Recursos Multifuncionais, sendo
assim os Alunos da Educação Especial recebem
este atendimento na Escola de Ensino
Fundamental mais próxima.
A Rede Municipal de Ensino dispõe de Monitores
(hoje são contratados) para as crianças que
apresentam necessidades especiais. Devido à
demanda, o Município proporcionou Concurso
Público para este cargo e a partir de 2017 iniciará a
efetivação dos mesmos.
O Grupo de Apoio Pedagógico - GAP é
responsável pela orientação de todo o trabalho
referente à inclusão de alunos.
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1.2.15 Solicitar, através do PAR, Salas de
Recursos Multifuncionais para as Escolas
de Educação Infantil, gradativamente a
partir de 2016.

A partir
de 2016

1.2.16 Promover a formação inicial e
continuada dos profissionais da Educação
Infantil, priorizando o atendimento por
profissionais com formação superior.

A partir
de 2015

1.2.17 Estabelecer parcerias entre as
Escolas Municipais e Privadas de Ensino
para a promoção de cursos de capacitação
de professores e profissionais da Educação
Infantil, constituindo-se em programas de
educação continuada.

A partir
de 2015

-

-

O Plano de Ações Articuladas (PAR), neste
ano, só solicitou informações para diagnóstico,
o programa não foi disponibilizado ainda para
o planejamento de novas demandas.

R$ 4.600,00

Em 2016, foram ofertadas 60 horas de
formação para os profissionais da Educação
Infantil enfocando Recreação, Estimulação
Precoce, A importância do brincar para as
crianças,
Desenvolvimento
Infantil.
Os
mesmos aconteceram em locais específicos
ou na própria escola, de acordo com o tema.

-

-

É proporcionada às Escolas Particulares de
Educação Infantil a participação aos cursos e
formações
oferecidos
pela
Secretaria
Municipal de Educação.

1.2.18 Garantir formação continuada aos
profissionais da Educação Infantil para
atuarem na inclusão de crianças com
deficiência,
transtornos
globais
do
desenvolvimento, altas habilidades ou
superdotação em classes comuns.

A partir
de 2015

-

-

Foram realizadas 25 horas de formação,
através de encontros bimestrais com o Grupo
de Apoio Psicopedagógico- GAP, nas próprias
escolas, englobando o Desenvolvimento
Infantil. Como as Profissionais são do quadro
efetivo da SMEC, a formação foi investimento
extra.

1.2.19 Assegurar o atendimento em turno
integral para as crianças de 0 a 3 anos,
conforme estabelecido nas Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil.

A partir
de 2015

-

-

É condição no ato da matrícula para a
Educação Infantil na Rede Municipal, a partir
de 2016, a frequência em tempo integral.

Fonte: o Autor.
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Tabela 07 – Indicadores da Meta Um

Fontes: SINASC/Secretaria Municipal de Saúde (população);
Inep/Censo Escolar da Educação Básica, Nova Prata/RS (Matrículas Iniciais), disponível em: <http://portal.inep.gov.br/basica-censo>.

1.3 CONSIDERAÇÕES

Através dos dados levantados, constatou-se que o

escola, a SMEC entrou em contato com a família orientando-a

atendimento de crianças de 4 e 5 anos no Município a partir de

sobre a legislação vigente e a obrigação das mesmas com a

2014, é de 100%. Cabe ressaltar que, do total de matrículas

escolaridade da criança. Contou também com o apoio do

77,08% estão na Rede Municipal, 4,00% na Rede Estadual e

Conselho Tutelar nos casos em que a família se negou a

18,92% na Rede Privada. Todas as escolas da Rede Privada

encaminhar a criança para um estabelecimento de ensino.

são cadastradas e autorizadas a funcionar. De acordo com

Em relação ao atendimento das crianças de 0 a 3 anos,

informações da SMEC, a mesma disponibiliza vagas para todas

observou-se uma crescente evolução no atendimento da

as crianças da faixa etária de escolarização obrigatória que

população dessa faixa etária; passou de 28,15% em 2010 para

buscam matrícula. Além disso, em parceria com a Secretaria de

50,74% em 2015. Destacamos que 86,97% das vagas, em 2015,

Saúde através das Agentes de Saúde, realizou um levantamento

são na Rede Municipal e 13,03% na Rede Privada. Também se

no final de 2015 e, no início de 2016 fez a conferência de todas

constatou que, em 2015, o município já ultrapassou a meta

as

prevista para 2024.

crianças

para

confirmar

que

as

mesmas

estavam

matriculadas. Nos casos em que as crianças estavam fora da

2 META DOIS
Universalizar o Ensino Fundamental de 09 (nove) anos para toda a população de 06 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que
pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência do
Plano Nacional de Educação, resguardadas as responsabilidades.

2.2 ESTRATÉGIAS
Tabela 08 – Estratégias da Meta Dois

ESTRATÉGIAS

2.2.1 Organizar, anualmente, em cada unidade de
ensino, a partir da aprovação do PME
sistematização e análise de dados sobre o acesso,
a permanência e a conclusão do Ensino
Fundamental, em regime de colaboração.

2.2.2 Promover em cada unidade de ensino, a
avaliação e o monitoramento da aprendizagem dos
estudantes, a partir de dimensões e indicadores
das diretrizes curriculares do Ensino Fundamental
de 9 anos, com periodicidade anual, a partir do
primeiro ano de vigência deste PME.

2.2.3 Promover de forma sistemática, em regime
de colaboração, a busca ativa de crianças e
adolescentes fora da escola, fortalecendo
parcerias com Órgãos Públicos de Assistência
Social, Saúde e Proteção à Infância,
Adolescência e Juventude para diminuir os
índices de evasão e abandono em todas as
etapas do Ensino Fundamental.

PRAZO

A partir
de 2015

A partir
de 2016

A partir
de 2015

INVESTIMENTOS
2016

PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA
p/2017

OBSERVAÇÕES

-

O Setor Pedagógico da SMEC promove
reuniões juntamente com a Equipe Diretiva de
cada Escola, anualmente, para apresentação
destes dados em cada unidade de ensino,
para sistematização e análise dos mesmos.

-

O monitoramento da aprendizagem dos estudantes
é realizado através de reuniões ou momentos de
planejamento, com periodicidade anual, em cada
unidade de ensino, para acompanhamento da
avaliação e aprendizagem, de acordo com o
estabelecido nas diretrizes curriculares.

-

Os Órgãos Públicos de Assistência Social, Saúde,
Conselho Tutelar, Promotoria Pública, tem sido
acionados, quando necessários, com o objetivo de
diminuir os índices de evasão e abandono em
todas as etapas do Ensino Fundamental. Essa
parceria pode ser fortalecidas. ......
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2.2.4 Elaborar plano de ações, em regime
de colaboração, com apoio técnico e
financeiro
da
União,
visando
a
universalização do Ensino Fundamental e
assegurando o direito a matrícula e
permanência com aprendizagem para a
conclusão deste nível de ensino.

2.2.5 Criar, em regime de colaboração, no
prazo de um ano da aprovação do PME,
mecanismos para o acompanhamento
individualizado dos alunos do Ensino
Fundamental fortalecendo o aproveitamento
escolar dos estudantes.
2.2.6 Fortalecer o acompanhamento e o
monitoramento do acesso, da permanência e
do aproveitamento escolar dos beneficiários
de programas de transferência de renda, bem
como daqueles que vivenciem 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.

2.2.7 Planejar ações e estabelecer políticas
públicas a fim de regularizar o fluxo escolar,
reduzindo progressivamente as taxas de
repetência e de evasão escolar garantindo
a aprendizagem com qualidade.

A partir
de 2015

Partir de
2016

A partir
de 2015

A partir
de 2015

-

Continuar garantindo as matrículas do Ensino
Fundamental de forma que, cada vez mais,
seja assegurada a aprendizagem e a
conclusão deste nível de ensino. Dar
continuidade ao PNAIC, que n oferece
formação técnica e apoio financeiro do MEC.

-

O acompanhamento individualizado dos
alunos está sendo oferecido conforme as
necessidades de cada um, através de
Monitores que auxiliam na aprendizagem e
melhor aproveitamento escolar, bem como
através de reforço escolar no contra turno.

-

O acompanhamento e monitoramento são
realizados nas escolas, através da freqüência
e da aprendizagem efetiva destes alunos,
buscando cada vez mais o compromisso das
famílias e do apoio da rede neste processo,
através dos encaminhamentos necessários.

-

Contratação de
professores para
reforço escolar
para 1ºs anos.

Organização de turmas de aceleração mediante a
distorção idade/série de dois anos ou mais e
número significativo de alunos nesta situação.
Elaboração de projetos e estratégias de incentivo
garantindo uma aprendizagem de maior qualidade
realizada pelas escolas.
Trabalho em parceria com o Conselho Tutelar e a
Rede de serviços do município.
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2.2.8 Possibilitar aos alunos e professores a
qualificação e a inclusão sociodigital por meio
do acesso às novas tecnologias educacionais,
através da instalação e manutenção de
laboratórios de informática, equipamentos
multimídia, ciências, idiomas, bibliotecas,
videotecas
e
outros,
em
todos
os
estabelecimentos de ensino de acordo com a
competência de cada esfera.
2.2.9 Utilizar 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 de cada realidade.

A partir
de 2015

A partir
de 2015

-

Temos uma carência quanto às novas tecnologias
educacionais, necessitando de apoio financeiro
para subsidiar e equipar laboratórios de informática,
acesso à internet com maior velocidade.
O PAR (Programa de Ações Articuladas) que
possibilita a solicitação de algumas tecnologias
para melhorar a Estrutura da Rede Municipal, foi
disponibilizado somente para diagnóstico.

-

Poucas escolas utilizam as tecnologias, pois há
uma grande defasagem de equipamentos, recursos
tecnológicos, computadores... muitas vezes sem
condições de uso, impossibilitando o bom
andamento das atividades.

-

Adesão e participação no Programa Agrinho,
através de inscrição, desenvolvimento e premiação
dos melhores projetos.
Participação
das
Olimpíadas
de
Língua
Portuguesa, de Matemática e outras.
Participação dos Jogos – JERGS
Participação em outros eventos e com adesão de
cada escola.

2.2.10 Oferecer atividades extracurriculares
de incentivo aos estudantes e de estímulo a
habilidades, inclusive mediante certames e
concursos nacionais.

A partir
de 2015

2.2.11 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 alunos dentro e fora dos
espaços escolares, assegurando ainda que as
escolas se tornem polos de criação e difusão
cultural.

A partir
de 2015

-

2.2.12
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.

A partir
de 2015

-

Algumas escolas oferecem aos seus alunos,
oficinas e atividades culturais, através de
projetos com profissionais específicos no
contra turno escolar como: dança da cultura
afro, dança gaúcha, hip hop, coral.

As escolas promovem inter séries, participam
dos Jogos – JERGS, a nível estadual.
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2.2.13 Aderir a programa municipal de práticas
esportivas para o desenvolvimento de
habilidades,
visando
estimular
as
potencialidades
físicas
nas
diferentes
modalidades esportivas.

2.2.14 Investir na formação inicial e
continuada dos profissionais do Ensino
Fundamental, atendendo às peculiaridades
locais, em parceria com as universidades e
com apoio técnico e financeiro da União,
através dos programas de formação.

A partir
de 2015

A partir
de 2015

-

Ainda não foram criados programas a nível
municipal, nesta área.

R$ 14.300,00

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura
promoveu formação continuada para professores
de Ensino Fundamental no decorrer do ano
letivo, abordando temas pertinentes à realidade
das escolas, com recursos próprios, totalizando
43 horas de certificação. Dar continuidade no
ano de 2017.
Formação para coordenadoras pedagógicas da
SMEC e das escolas na área da Linguagem e da
Matemática, subsidiando o trabalho das
mesmas, totalizando 15 horas de certificação,
com recursos próprios.
Em 2015 os professores alfabetizadores (1º, 2º e
3º anos) tiveram formação continuada presencial
e à distância, através do PNAIC, custeado pelo
MEC. Os professores recebiam bolsa de R$
200,00 mês, no período de formação e
certificação. Em 2016, foram realizadas algumas
atividades à distância.
Formação para adequação ou elaboração dos
Planos de Carreira e remuneração dos
municípios assistido, com assessoria técnica do
MEC e custeado pelo mesmo, totalizando 28
horas de certificação.
Monitoramento e avaliação dos Planos
Municipais de Educação, com assessoria técnica
do MEC e custeado pelo mesmo, totalizando 24
horas de certificação.
A equipe da coordenação pedagógica da SMEC
participou da formação continuada oferecida pela
Universidade de Caxias do Sul aos municípios,
através do Programa Regional de Ação Conjunta
UCS Municípios – PRAC, totalizando 20 horas
de certificação.

R$20.000,00
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2.2.15 Garantir espaços de discussão
permanentes, sobre políticas educacionais
de
inclusão,
entre
todos
os
estabelecimentos de ensino, nas diferentes
etapas
e
modalidades
do
Ensino
Fundamental, em regime de colaboração.

2.2.16 Garantir permanentemente, em
regime
de
colaboração,
recursos
financeiros, humanos e pedagógicos,
necessários
à
permanência
e
à
aprendizagem efetiva de todos educandos.

2.2.17 Incentivar a participação dos pais ou
responsáveis no acompanhamento das
atividades escolares dos filhos por meio do
estreitamento das relações entre as escolas
e as famílias fortalecendo os Conselhos
Escolares
com
a
participação
da
comunidade na Gestão Escolar, prevendo
ações na Proposta Político-Pedagógica e
Regimentos Escolares das Instituições de
Ensino.

A partir
de 2015

A partir
de 2015

A partir
de 2015

R$ 2.300,00

Formação aos professores sobre inclusão de 8
horas, com recursos próprios.
As discussões sobre Inclusão aconteceram no
Planejamento
interdisciplinar
e
reuniões
pedagógicas nas escolas.
O Grupo de Apoio Psicopedagógico – GAP oferece
apoio, orientações e formações para professores
do Ensino Fundamental sobre práticas de Inclusão,
de forma permanente.

-

Aos
educandos
procura-se
oferecer
uma
aprendizagem mais significativa, favorecendo com
isso sua permanência na escola, através de
professores mais qualificados, acompanhamento
de supervisor e orientador na própria escola.
Também é oferecido pela SMEC serviço de
Psicologia e Assistência Social, bem como trabalho
com a rede de serviços e atendimentos das demais
Secretarias.
Cada escola desenvolve o seu Projeto, levando em
conta sua realidade e necessidades educacionais.
É oferecido o reforço escolar e Laboratório de
Aprendizagem, no contra turno em todas as
escolas, com recursos próprios.
O Programa Mais Educação tem adesão de quatro
escolas onde são desenvolvidas oficinas de acordo
com as necessidades e estrutura disponível,
custeado pelo MEC.

-

Reavaliar e reestruturar a Proposta PolíticoPedagógica e Regimento Escolar para efetivar
cada vez mais parcerias entre família e escola.
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2.2.18 Promover a aproximação das
Propostas
Político-Pedagógicas
das
diferentes Redes de Ensino, através da
implantação dos Direitos e Objetivos de
Aprendizagem, elaborados pelo Ministério
da Educação (MEC), que configurarão a
Base Nacional Comum Curricular do Ensino
Fundamental.

2.2.20 Adequar os Regimentos Escolares,
as Propostas PolíticoPedagógicas e os
Planos de Estudos de forma a atender o
previsto
nas
Diretrizes
Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental e os
Objetivos e Direitos de Aprendizagem.

2.2.21 Reestruturar a legislação do órgão
normatizador do Sistema de Ensino de
forma a garantir a infraestrutura mínima
para atendimento no Ensino Fundamental e
a qualidade dos processos pedagógicos, de
acordo com cada esfera.

Fonte: o Autor.

A partir
de 2015

A partir
de 2015

A partir
de 2015

-

Aguardando a formatação final da Base
Nacional Comum Curricular do Ensino
Fundamental, para após promover encontros
das diferentes redes para análise e discussão
da proposta.

-

Reavaliar e reestruturar a Proposta PolíticoPedagógica e Regimento Escolar para
adequar o previsto nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental e os
Objetivos e Direitos de Aprendizagem.

-

O Conselho Municipal de Educação emitiu
normas que regulamentam o funcionamento
das Escolas pertencentes ao Sistema. As
mesmas passam por revisões para adequação
a legislação, sempre que necessário, para
garantir a qualidade do atendimento.
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Tabela 09 – Indicadores da Meta Dois

Fonte: Todos pela Educação, disponível em: <http://www.todospelaeducacao.org.br/indicadores-da-educacao/5metas?task=indicador_educacao&id_indicador=9#filtros>; IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD);
IBGE/Censo Populacional; PNE em Movimento, disponível em: <http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php>.

2.3 CONSIDERAÇÕES

Não é possível constatar se houve evolução nos
indicadores 2A e 2B, pois o último Censo Populacional do IBGE

referentes a população nessa faixa etária de escolarização, não
temos como explicar tal fator.

é de 2010 e não foi realizado outro para fazer comparativo. O

As matrículas no Ensino Fundamental, no ano de 2015,

que podemos observar é os dados do Censo Escolar que

estão distribuídas da seguinte forma: Rede Municipal 51,08%;

apontam para uma significativa redução no número de

Rede Estadual 39,97%, Rede Privada 8,95%. Percebe-se que a

matrículas que passou de 2891 em 2010 para 2459 em 2015;

distribuição das matrículas mantém-se nessa proporção desde o

uma diferença de 432 matrículas. Porém, nos últimos três anos,

início da observação dos dados, ou seja, a maior parcela das

o número manteve-se estável; 2448 em 2013, 2497 em 2014 e

matrículas de Ensino Fundamental, estão na Rede Municipal de

2459 em 2015. Como não é possível encontrar novos dados

Ensino.
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3 META TRÊS
Incentivar a universalização, até 2016, do atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e
elevar, até 2019 a taxa líquida de matrícula no Ensino Médio para 70% e até final do período de vigência do PNE (2024), a taxa líquida
de matrículas no Ensino Médio para 85% (oitenta e cinco por cento), resguardadas as responsabilidades.

3.2 ESTRATÉGIAS
Tabela 10 – Estratégias da Meta Três

ESTRATÉGIAS

PRAZO

INVESTIMENTOS
2016

PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA
p/2017

OBSERVAÇÕES

O currículo do Ensino Médio está sendo
reestruturado a nível nacional através da nova
Base Nacional Comum Curricular e um novo
formato de Ensino Médio com ênfase nas
quatro grandes áreas de conhecimento.

3.2.1 Fomentar a diversificação curricular do
Ensino Médio a fim de incentivar abordagens
interdisciplinares estruturadas pela relação entre
teoria e prática, focada nas habilidades e
competências,
discriminando-se
conteúdos
obrigatórios e
eletivos, articulados em
dimensões temáticas que permitam acesso à
cultura, esporte, ciência, trabalho e tecnologia,
apoiados por meio de ações de aquisição de
equipamentos e laboratórios, produção de
material didático específico e formação
continuada de professores.

A partir
de 2015

-

-

3.2.2 Incentivar a adesão a Proposta de Direitos e
Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento
para os alunos de Ensino Médio, a serem atingidos
nos tempos e etapas de organização deste nível
de ensino, com vistas a garantir formação básica
comum assim que as mesmas forem aprovadas
pelo Conselho Nacional de Educação.

A partir
de 2015

-

-
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3.2.4 Fomentar a expansão das matrículas
de Ensino Médio integrado à Educação
Profissional, observando-se as áreas de
interesse para o desenvolvimento social e
econômico do Município.

A partir
de 2015

-

-

3.2.5 Incentivar o redimensionamento da
oferta de Ensino Médio nos turnos diurno e
noturno, bem como a distribuição territorial
das escolas de Ensino Médio, de forma a
atender a toda a demanda, de acordo com
as
necessidades
específicas
dos
estudantes.

A partir
de 2015

-

-

3.2.6 Promover a busca ativa da população
de quinze a dezessete anos fora da escola,
em parceria com as áreas da Assistência
Social e da Saúde e Proteção à
Adolescência e a Juventude.

A partir
de 2015

-

-

3.2.7 Apoiar a implementação de políticas de
prevenção à evasão motivada por preconceito
ou qualquer forma de discriminação, criando
redes de proteção contra formas associadas
de exclusão.

A partir
de 2015

-

-

3.2.8 Incentivar o fortalecimento, o
acompanhamento e o monitoramento do
acesso e da permanência na escola por
parte dos beneficiários de programas de
assistência social e transferência de renda,
identificando motivos de ausência e baixa
frequência e buscar, em regime de
colaboração, a frequência e o apoio à
aprendizagem.

A partir
de 2015

-

-

A Rede Municipal, a partir de 2016, está
fiscalizando o ingresso no Ensino Médio de
todos os alunos que concluem o Ensino
Fundamental na sua rede, vinculando a
entrega do Histórico escolar somente mediante
atestado de matrícula.
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3.2.9
Incentivar
a
participação
dos
adolescentes
nos
cursos
das
áreas
tecnológicas e científicas.

A partir
de 2015

-

-

3.2.10
Apoiar
a
formulação
e
a
implementação, progressivamente, de política
de gestão da infra estrutura no Ensino Médio
que assegure:
a) o atendimento da totalidade dos egressos
do Ensino Fundamental e a inclusão dos
alunos com defasagem de idade e dos
estudantes com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento, altas habilidades
ou superdotação;
b) a expansão gradual do número de
matrículas no Ensino Médio de acordo com a
demanda
de
vagas
necessárias
à
universalização desta etapa;
c) a correção de fluxo, alcançando, no prazo
de 5 anos, 70% e, até o final do plano, 85%.

A partir
de 2015

-

-

3.2.11 Apoiar a manutenção e ampliação de
programas e ações de correção de fluxo do
Ensino Médio, por meio do acompanhamento
individualizado do estudante com rendimento
escolar defasado e pela adoção de práticas
como apoio pedagógico, estudos de
recuperação e progressão parcial, de forma a
reposicioná-lo no ciclo escolar de maneira
compatível com sua idade.

A partir
de 2015

-

-

3.2.12 Promover, em regime de colaboração,
formas para disponibilizar os espaços escolares
à comunidade, para que ali se desenvolvam
atividades culturais, esportivas, recreativas e de
qualificação, criando a cultura da participação e
do cuidado solidário e com o patrimônio público.

A partir
de 2015

-

-
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3.2.13 Incentivar a organização de
processos de avaliação institucional e
monitoramento da aprendizagem dos
estudantes, com dimensões e indicadores
pautados nas Diretrizes Curriculares da
Educação Básica, visando ao alcance da
meta em cada escola.

A partir
de 2015

3.2.14 Apoiar o desenvolvimento de
programas de educação e de cultura para a
população jovem da zona urbana e do
campo, na faixa etária de 15 (quinze) a 17
(dezessete) anos, com o foco na
qualificação social e profissional para
aqueles que estejam com defasagem no
fluxo escolar ou os que estão afastados da
escola, estimulando a participação dos
adolescentes e jovens nos cursos das
áreas tecnológicas, científicas e artísticoculturais.

A partir
de 2015

3.2.15 Incentivar políticas e programas que
instituam mecanismos para a redução dos
índices de reprovação e de evasão,
principalmente, nos cursos noturnos de
Educação.

3.2.16 Incentivar a participação das
organizações
representativas
dos
segmentos
da
comunidade
escolar:
Círculos de Pais e Mestres, Conselhos
Escolares, Grêmios Estudantis na Gestão
Democrática escolar e no exercício
cotidiano da cidadania.

-

-

A partir
de 2015

-

-

A partir
de 2015

-
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3.2.17 Incentivar as mantenedoras das redes e
instituições de ensino, que, em dez (10) anos, a
totalidade
das
escolas
disponham
de
equipamentos tecnológicos e laboratórios de
informática suficientes, com internet banda larga
de conectividade e velocidade compatível com
as necessidades.

A partir
de 2015

-

-

3.2.18 Apoiar programas de qualificação para a
equipe gestora e para os trabalhadores em
educação das instituições de Ensino Médio bem
como a organização de programa emergencial
de formação de professores para atuarem nas
áreas de conhecimento com carência de
recursos humanos habilitados, em parceria com
instituições de ensino superior, visando à
adequação dos currículos acadêmicos ao
atendimento da pluralidade do Ensino Médio.

A partir
de 2015

-

-

3.2.19 Articular na formação de professores
via Ensino Médio modalidade Normal, que o
currículo contemple noções das Diretrizes
para as Políticas de Inclusão Escolar de
alunos com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento, altas habilidades ou
superdotação.

A partir
de 2015

-

-

3.2.20 Criar políticas de incentivo para
formação de professores via Ensino Médio
modalidade Normal, em parceria entre
estado e município.

A partir
de 2015

-

-

A Rede Municipal de Ensino, como incentivo à
formação de professores no Ensino Médio
modalidade Normal, considera este nível para
o ingresso através de Concurso Público no
Plano de Carreira dos Professores Municipais.
A Rede Municipal de Ensino por considerar
importante e necessário a formação de
profissionais nesta Modalidade, disponibiliza
vagas para práticas e estágios aos alunos
eminentes deste Curso.
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3.2.21 Garantir transporte escolar para os
alunos, em regime de colaboração.

A partir
de 2015

PNATE
R$ 77.191,32
(em 10 parcelas)
PEATE
R$ 307.811,96
(em 10 parcelas)

O Município disponibiliza transporte escolar
para todos os alunos que necessitam. As
verbas para o custeio do mesmo são repasses
do Governo Federal através do PNATEPrograma Nacional de Apoio ao Transporte do
Escolar e do PEATE-Programa Estadual de
Apoio ao Transporte do Escolar (referente a
259 matrículas; 91 de Ensino Fundamental e
168 de Ensino Médio)

Fonte: o Autor.

Tabela 11 – Indicadores da Meta Três

Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), 2012; Censo Populacional, 2010;
PNE em Movimento, disponível em: <http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php>;
Sec. Estadual Educação RS, disponível em: <http://www.educacao.rs.gov.br/dados/diagnostico/2013/ApresentacaoDiagnostico2013_20141222.pdf>;
IBGE Projeção da População, disponível em: <http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/>.
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3.3 CONSIDERAÇÕES

A competência de atendimento deste nível de Ensino é

matrículas em 2015, um aumento de 128 matrículas que

do Estado, portanto, as considerações serão no nível de

representa 24%. O atendimento do Ensino Médio acontece na

observação e algumas parcerias realizadas entre Município e

sua grande maioria, na Rede Estadual de Ensino que tem

Estado. Desta forma, não há investimentos aplicados nem

93,28% das mesmas. A Rede Privada atende 6,18% das

previstos nas estratégias, exceto para o transporte escolar.

matrículas.

Não é possível constatar se houve evolução nos

Outro fator que merece destaque são os dados

indicadores 3A e 3B, pois o último Censo Populacional do IBGE

referentes à Aprovação, Reprovação e Abandono no Ensino

é de 2010 e não foi realizado outro para fazer comparativo. O

Médio. Nos anos observados (2010 a 2015), o 1º ano apresenta

que podemos observar são os dados do Censo Escolar que

um alto índice de reprovação e abandono, que totalizam quase

apontam para um aumento significativo das matrículas no

40% das matrículas. Esse índice melhora significativamente no

Ensino Médio, passando de 811 matrículas em 2010 para 939

2º e 3º anos, em 2015 chegou a 8% no 3º ano.
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4 META QUATRO
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, resguardadas as responsabilidades.

4.2 ESTRATÉGIAS
Tabela 12 – Estratégias da Meta Quatro

ESTRATÉGIAS

PRAZO

INVESTIMENTOS
2016

PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA
p/2017

OBSERVAÇÕES

4.2.1 Promover, permanentemente, o atendimento
escolar a todas as crianças e adolescentes com
deficiências, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação, observado o que
dispõe a LDBen/96, em regime de colaboração.

A partir
de 2015

Todos os alunos com deficiências, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação que buscam matrícula na
Rede Municipal de Ensino, são atendidos.

4.2.2 Informar para fins de cálculo do valor por
estudante no Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB, as matrículas dos estudantes da rede
pública que recebem atendimento educacional
especializado complementar e suplementar, e as
matrículas efetivadas, conforme o censo escolar
mais atualizado, na educação especial oferecida
em instituições comunitárias, confessionais ou
filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com
o poder público e com atuação exclusiva na
modalidade, nos termos da Lei n° 11.494, de 20 de
junho de 2007.

A partir
de 2015

No momento do Censo Escolar, cada escola é
responsável por informar o número de alunos
que
recebem
atendimento
educacional
especializado.

x
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4.2.3 Promover 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 no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional.

A partir
de 2015

Pelos dados observados nos últimos anos,
constatou-se que, a maioria das matrículas
das crianças nessa faixa etária estão
matriculadas na APAE.

4.2.4 Ampliar, em regime de colaboração,
ao longo da vigência deste PME, a
implantação de Salas de Recursos
Multifuncionais, fomentando a formação
inicial e continuada de professores para o
atendimento educacional especializado na
perspectiva da educação inclusiva em todas
as escolas.

A partir
de 2015

O Plano de Ações Articuladas (PAR) só abriu
para diagnóstico. O programa não foi
disponibilizado ainda para o planejamento de
novas demandas, como o pedido de Sala de
Recursos para as Escolas de Educação Infantil
da Rede Municipal, pois nenhuma delas
dispõe das mesmas.
As crianças da Educação Infantil que
necessitam de atendimento especializado são
recebidas nas Escolas de Ensino Fundamental
mais próximas. O mesmo acontece também
com a Escola Municipal de Ensino
Fundamental Reinaldo Cherubini que não
possui Sala de Recursos.

4.2.5 Garantir atendimento educacional
especializado em salas de recursos
multifuncionais,
classes,
escolas
ou
serviços especializados, públicos ou
conveniados, nas formas complementar e
suplementar, a todos os alunos com
deficiência,
transtornos
globais
do
desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, matriculados na rede pública
de educação básica, conforme necessidade
identificada por meio de avaliação.

A partir
de 2015

Todos os alunos da Educação Especial
matriculados na Rede de Ensino recebem
algum tipo de atendimento.
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4.2.6 Criar o Centro Multidisciplinar de apoio,
pesquisa e assessoria, integrado por
profissionais das áreas de Saúde, Assistência
Social,
Psicopedagogia,
Pedagogia
e
Psicologia, para apoiar o trabalho dos
professores da Educação Básica e atender os
alunos com dificuldades de aprendizagem e
alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação das escolas do nosso
município, no prazo de 4 anos a contar da
aprovação do PME.

2019

4.2.7 Manter e ampliar, em regime de
colaboração, programas suplementares que
promovam a acessibilidade nas instituições
públicas,
por
meio
da
adequação
arquitetônica, da oferta de transporte
acessível, 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
alunos
com
altas
habilidades
ou
superdotação.

A partir
de 2015

4.2.8 Garantir a oferta de educação bilíngue, em
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS como
primeira língua e na modalidade escrita da
Língua Portuguesa como segunda língua, aos
alunos surdos e com deficiência auditiva de 0
(zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e
classes bilíngues e em escolas inclusivas, nos
termos do Art. 22 do Decreto no 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.

A partir
de 2015

-

-

R$ 50.000,00

Devido à demanda existente, se faz
necessário, antecipar a organização do Centro
Multidisciplinar de Apoio já para o ano de
2017.

-

Sabe-se que há percentuais da população com
altas habilidades ou superdotação, mas
nenhum caso até o momento na Rede
Municipal foi encaminhado para avaliação.

No município, dois alunos (um da Rede
Municipal e um da Rede Estadual), estão
recebendo atendimento na APASPI em Paraí.
Os professores também estão recendo
formação em Libras.
O aluno da Rede Municipal também conta com
Monitor em Sala de Aula.
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A partir
de 2015

Todos os alunos matriculados na Rede regular
de Ensino que necessitam de atendimento
educacional especializado recebem o mesmo,
havendo articulação pedagógica entre o
ensino regular e o AEE.

4.2.10 Fortalecer o acompanhamento e o
monitoramento do acesso à escola e ao
atendimento educacional especializado, bem como
da permanência e do desenvolvimento escolar dos
alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento
e
altas
habilidades
ou
superdotação, beneficiários de programas de
transferência de renda, juntamente com o combate
às situações de discriminação, preconceito e
violência, com vistas ao estabelecimento de
condições adequadas para o sucesso educacional,
em colaboração com as famílias e com os órgãos
públicos de assistência social, saúde e proteção à
infância, à adolescência e à juventude.

A partir
de 2015

Os alunos matriculados são acompanhados e
monitorados pelo GAP, pelo Professor do
AEE, pela Coordenação Pedagógica da
Escola, pelo professor titular, pelo Monitor (em
alguns casos), realizando Plano de Trabalho
Individualizado e Avaliação diferenciada
(Parecer Descritivo).

4.2.11 Incentivar pesquisas voltadas para o
desenvolvimento de metodologias, materiais
didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia
assistiva, com vistas à promoção do ensino e da
aprendizagem, bem como das condições de
acessibilidade dos estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação.

A partir
de 2015

Ainda não há movimento nesse sentido.

A partir
de 2015

Até o momento, não há articulação, mas a
mesma é de suma importância, pois após
concluir a escolarização, os alunos ficam à
margem
da
sociedade.
Parcerias
possibilitariam o encaminhamento ao mercado
de trabalho e uma melhor inclusão social.

4.2.9 Garantir a oferta de educação inclusiva,
vedada à exclusão no ensino regular sob
alegação de deficiência e promovendo a
articulação pedagógica entre o ensino regular e
o Atendimento Educacional Especializado.

4.2.12 Promover a articulação intersetorial entre
Órgãos e Políticas Públicas de Saúde,
Assistência Social e Direitos Humanos, em
parceria com as famílias, com o fim de
desenvolver modelos de atendimento voltados à
continuidade do atendimento escolar, na
Educação de Jovens e Adultos, das pessoas
com deficiência e transtornos globais do
desenvolvimento com idade superior à faixa
etária de escolarização obrigatória, de forma a
assegurar a atenção integral ao longo da vida.
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4.2.13 Ampliar as equipes de profissionais
da educação para atender à demanda do
processo de escolarização dos estudantes
com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, garantindo profissionais para
o atendimento educacional especializado,
profissionais de apoio ou auxiliares,
tradutores e intérpretes de Libras, guiasintérpretes para surdos-cegos, professores
de Libras, prioritariamente surdos, e
professores bilíngües, contando com apoio
técnico e financeiro da união.

A partir
de 2015

4.2.14 Seguir, quando aprovados pelo
MEC, os 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 partir
de 2015

x

Não há nada formalizado pelo MEC, até o
momento.

4.2.15 Colaborar na realização de censos
escolares para obtenção de informações
detalhadas sobre o perfil dos estudantes
com deficiências, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação com idade entre 4 (quatro)
e17 (dezessete) anos.

A partir
de 2015

x

As escolas já prestam essas informações no
momento do preenchimento do Censo Escolar.

As equipes foram ampliadas com a criação do
cargo de Monitor de AEE, a realização de
Concurso Público que possibilitará, para o
próximo ano, a nomeação de profissionais
para essa função, qualificando o atendimento.
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4.2.16 Promover parcerias com Instituições
Comunitárias,
Confessionais
ou
Filantrópicas
sem
fins
lucrativos,
conveniadas com o poder público, visando:
a) ampliar as condições de apoio ao
atendimento escolar integral das pessoas
com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação matriculadas nas redes
públicas de ensino;
b) ampliar a formação continuada para os
profissionais da educação, a produção de
material didático acessível, assim como os
serviços de acessibilidade necessários ao
pleno acesso, participação e aprendizagem
dos estudantes com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação matriculados
na rede pública de ensino;
c) favorecer a participação das famílias e da
sociedade na construção do sistema
educacional inclusivo.

A partir
de 2015

A Formação Continuada foi oferecida para aos
profissionais que trabalham com a Educação
Especial, coordenada pelo GAP, com os
seguintes temas, totalizando 16 horas :
- A Inclusão como processo e a definição de
papeis para sua efetivação.
- AEE-Desafios e Possibilidades
- Atividades, Jogos e Práticos Lúdicos no AEE
(2 módulos)
OBS: além da formação, foi disponibilizado
material Pedagógico sobre os temas
abordados.
A SMEC também proporcionou formação para
todos os profissionais da Rede Municipal de
Ensino sobre o assunto.

4.2.17 Articular, entre Poder Público e
responsáveis,
a
possibilidade
do
credenciamento da ASCODEF ao Sistema
de Ensino de competência, como garantia
de repasse de recursos Federais, conforme
legislação vigente.

A partir
de 2015

Até o momento, não aconteceram tratativas.

Fonte: o Autor.
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Tabela 13 – Indicadores da Meta Quatro

Fonte: IBGE/Censo Populacional, 2012;
Observatório dos Planos, disponível em: <http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/4-educacao-especial-inclusiva/indicadores>;
PNE em Movimento, disponível em: <http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php>.

4.3 CONSIDERAÇÕES

Não é possível constatar se houve evolução nos

2012 para 147 matrículas em 2015. Esse aumento também pode

indicadores 4A e 4B, pois o último Censo Populacional do IBGE

ser visto nos atendimentos da ASCODEF onde o atendimento

é de 2010 e não foi realizado outro para fazer comparativo.

passou de 20 em 2012 (sendo destes, 02 alunos matriculados

O que podemos observar que são os dados do Censo
Escolar que apontam para um significativo aumento nas
matrículas no Atendimento Educacional Especializado no
Município de Nova Prata, que passaram de 100 matrículas em

na escola regular) para 65 atendimentos em 2016 (sendo
destes, 20 matriculados em escola regular).
Outra constatação é que a maioria das matrículas
encontra-se na Rede Estadual de Ensino.
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5 META CINCO
Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do Ensino Fundamental.

5.2 ESTRATÉGIAS
Tabela 14 – Estratégias da Meta Cinco

ESTRATÉGIAS

5.2.1 Estruturar os processos pedagógicos
de alfabetização, nos anos iniciais do
Ensino Fundamental, articulando-os com as
estratégias desenvolvidas na Pré-Escola, a
qualificação e valorização dos professores
alfabetizadores
e
apoio
pedagógico
específico, a fim de garantir a alfabetização
plena de todas as crianças.

5.2.2 Aderir a instrumentos de avaliação
nacional periódicos e específicos para aferir
a alfabetização das crianças, aplicados a
cada ano, bem como estimular os sistemas
de ensino e as escolas a criarem os
respectivos instrumentos de avaliação e
monitoramento, implementando medidas
pedagógicas para alfabetizar todos os
alunos até o final do terceiro ano do Ensino
Fundamental.

PRAZO

INVESTIMENTOS
2016

A partir
de 2015

A partir
de 2015

PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA
p/2017

R$ 20.000,00

-

-

OBSERVAÇÕES

Contratação de Professor para Reforço no
contra-turno para os alunos de 1º ano.

A SMEC aderiu a dois Programas de
Avaliação da Alfabetização (programas
instituídos pelo MEC) são eles: Provinha Brasil
que avalia as competências na Linguagem e
na Matemática que é realizada todos os anos
no início e término do 2º ano de Alfabetização.
ANA - Avaliação Nacional de Alfabetização,
realizada anualmente no final do 3º ano. Os
resultados desta avaliação que determinam os
níveis de proficiência dos alunos.
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5.2.3 Selecionar, certificar e divulgar
tecnologias
educacionais
para
a
alfabetização de crianças, assegurada a
diversidade de métodos e propostas
pedagógicas,
bem
como
o
acompanhamento dos resultados nos
sistemas de ensino em que forem
aplicadas, devendo ser disponibilizadas,
preferencialmente,
como
recursos
educacionais abertos.

A partir
de 2015

Na há articulação até o momento.

5.2.4 Estimular o desenvolvimento de
práticas pedagógicas inovadoras que
assegurem a alfabetização e favoreçam a
melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem
dos alunos, consideradas as diversas
abordagens
metodológicas
e
sua
efetividade.

A partir
de 2015

Através do PNAIC são incentivadas práticas
inovadoras que venham a favorecer a
aprendizagem e alfabetização dos alunos
desta faixa etária.

5.2.5 Promover e estimular a formação
inicial e continuada de professores 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 para a alfabetização.

A partir
de 2015

Não há articulação, até o momento, A
Formação de professores se dá através do
PNAIC e Profissionais Contratados pela
SMEC.

A partir
de 2015

Estes alunos são atendidos no contra-turno
nas Salas de Recursos e é elaborado Plano
Individualizado visando o atender as
individualidade de cada um.

5.2.6 Apoiar a alfabetização das pessoas com
deficiência,
transtornos
globais
do
desenvolvimento,
altas
habilidades
e
superdotação
considerando
as
suas
especificidades, sem estabelecimento de
terminalidade temporal e com profissionais
capacitados para desenvolver o trabalho.
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5.2.7 Garantir, no âmbito de cada sistema
de ensino, com o apoio da União,
infraestrutura e política de recursos
humanos,
com
foco
na
formação
continuada e materiais que viabilizem o
apoio necessário à alfabetização de todos
os estudantes até o terceiro ano do Ensino
Fundamental.

A partir
de 2015

R$ 20.000,00

Fonte: o Autor.
Tabela 15 – Indicadores da Meta Cinco

Fonte: Avaliação Nacional da Alfabetização - ANA 2014

Verba para Formação de Professores
Alfabetizadores.
O Município aderiu ao Programa (PNAIC)
abrangendo os professores da rede municipal
e estadual dos três primeiros anos da
alfabetização, neste módulo, com enfoque na
Gestão de Espaços
e Tempos de
Aprendizagem.
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5.3 CONSIDERAÇÕES

Diante dos dados analisados percebe-se que há

Outro agravante é a falta de recursos financeiros para

inúmeros percalços no caminho da alfabetização, tais como:

investir no ciclo de alfabetização, impossibilitando a implantação

alunos com dificuldades de aprendizagens, alunos com

do turno integral com currículo diversificado, a aquisição de

necessidades

recursos

especiais

(que

por

vezes

ao

longo

da

e

equipamentos

para

diversificar

o

ensino

escolarização não conseguem alfabetizar-se), alunos oriundos

aprendizagem, bem como, uso de tecnologias educacionais.

de outras localidades, que vem com realidades completamente

Ampliação da formação dos professores deste ciclo.

diferentes das nossas escolas, ou seja, com aprendizagem
defasada, alunos provenientes de ambientes com poucos
estímulos.
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6 META SEIS
Oferecer Educação em Tempo Integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender,
pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos alunos da Educação Básica.

6.2 ESTRATÉGIAS
Tabela 16 – Estratégias da Meta Seis

ESTRATÉGIAS

6.2.1 Promover, com o apoio da União, 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 alunos 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.

6.2.2 Instituir, em regime de colaboração,
programa de 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.

PRAZO

A partir
de 2015

INVESTIMENTOS
2016

-

PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA
p/2017

OBSERVAÇÕES

-

Todas as Escolas de Educação Infantil da
Rede Municipal de Ensino atendem em turno
integral.
No momento, o que está em vigor nas escolas
de Ensino Fundamental da Rede Municipal,
são as Oficinas do Mais Educação –Programa
do Governo Federal que, no Censo Escolar,
são consideradas como turno Integral. O
repasse é realizado diretamente para as
Escolas.

R$1.129.174,35

Construção de Escola Padrão do FNDE -12
salas com recursos do Governo Federal, no
valor de R$ 3.528.669,77, com possibilidade e
estrutura física para atendimento em Turno
Integral. Até o momento, o repasse foi de
68,08% do valor. Previsão para conclusão da
obra em 06/01/2017.

R$705.733,95 (2014)

A partir
de 2015

R$ 670.447,25 (2015)
R$ 1.023.314,33
(2016)
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6.2.3 Institucionalizar e manter, em regime
de colaboração, programa nacional de
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 e banheiros, bem como
equipamentos, produção de material
didático e formação de recursos humanos
para a educação em tempo integral.

A partir
de 2015

-

-

O Plano de Ações Articuladas (PAR) só abriu
para diagnóstico. O programa não foi
disponibilizado ainda para o planejamento de
novas demandas.
O Município também não tem previsão
orçamentária para ampliação e reestruturação
das escolas da rede.

6.2.4 Fomentar a articulação da escola com
os diferentes espaços educativos, culturais
e esportivos e com espaços públicos, como
centros comunitários, bibliotecas, praças,
parques, museus, teatros, cinemas e
planetários de forma a ampliar a jornada de
atividades escolares.

A partir
de 2015

-

-

Não foram
momento.

realizadas

articulação

até

o

6.2.5 Atender às escolas do campo na
oferta de educação em tempo integral,
considerando-se as peculiaridades locais.

A partir
de 2015

-

-

As oficinas do Programa Mais Educação
acontecem também na Escola considerada do
campo que aderiu ao programa. O Município
disponibiliza transporte para os alunos que
necessitam.

6.2.6 Garantir 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.

A partir
de 2015

-

-

As Oficinas do Programa são de acesso à
todos, de acordo com a adesão e interesse de
cada aluno.
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6.2.7 Garantir a reorganização e a
adequação curricular em todas as
instituições
vinculadas
ao
Sistema
Municipal de Ensino de forma que o tempo
de permanência do aluno na escola seja
qualificado com a ampliação da grade
curricular além das demais dimensões, tais
como: ludicidade, práticas esportivas e
culturais, de informática e de meio ambiente
integradas ao projeto político pedagógico e
orientadas pela função da escola de
promover a formação integral do educando.

A partir
de 2015

-

-

6.2.8 Promover a implantação gradativa do
turno integral, iniciando pela Pré-escola e
estendendo, progressivamente, para as
séries iniciais do Ensino Fundamental,
especialmente no ciclo de alfabetização (1º,
2º e 3º anos), para que, suprida esta
demanda, o mesmo possa ser expandido
para as demais séries do Ensino
Fundamental, a partir de 2018.

2018

-

-

-

-

Se a implantação gradativa do Turno Integral
se efetivar em 2018, durante o ano letivo de
2017, deverá acontecer a mobilização dos pais
para que, no momento da matrícula, tenham
essa ciência, pois a freqüência no turno
integral será vinculada a matrícula, portanto
obrigatória.

6.2.9 Mobilizar e conscientizar as famílias
para aderirem ao turno integral vinculando o
mesmo a matrícula regular.

Fonte: o Autor.

2017

-

Ainda não foram realizadas adequações.
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Tabela 17 – Indicadores da Meta Seis

Fonte: Inep/Censo Escolar da Educação Básica, 2013;
Observatório dos Planos, disponível em: <http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/6-educacao-integral/indicadores>;
PNE em Movimento, disponível em: <http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php>.

6.3 CONSIDERAÇÕES

Apesar dos dados apresentados serem favoráveis, a
realidade que se apresenta não condiz com os números colhidos

integral no Ensino Fundamental, são da Rede Municipal de
Ensino.

do Censo Escolar. No Ensino Fundamental considera-se turno

A implantação efetiva e gradativa do turno integral na

integral as oficinas do Projeto Mais Educação, onde os alunos

Rede Municipal de Ensino só será viável a partir de novos

interessados freqüentam somente algumas oficinas no contra

investimentos destinados para este fim, pois além da adequação

turno o que está muito distante da concepção e função do Turno

dos espaços físicos implicará também na ampliação do quadro

Integral.

de recursos humanos.

Cabe ressaltar que todas as Escolas e matrículas de
Educação Infantil são consideradas de Turno Integral e o turno

50

7 META SETE
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 estaduais e municipais para o Ideb:
Tabela 18 – Metas Projetadas Ideb – Nova Prata

2015

2017

2019

2021

Rede Municipal

5.3

5.6

5.9

6.2

Rede Estadual

5.6

5.9

6.1

6.4

Rede Municipal

5.0

5.3

5.5

5.7

Rede Estadual

5.1

5.3

5.6

5.8

Rede Estadual

4.6

5.1

5.3

5.5

Anos iniciais

Anos finais
Ensino Médio

Fonte: MEC/Inep, disponível em: <http://ideb.inep.gov.br/resultado/>.

7.2 ESTRATÉGIAS
Tabela 19 – Estratégias da Meta Sete

ESTRATÉGIAS

7.2.1 Realizar diagnóstico da realidade educacional
local composta por dados, considerando o resultado
do Ideb e outros indicadores na análise da situação
apresentada e posterior discussão para estabelecer
plano de ação a fim de atingir a meta proposta.

PRAZO

A partir
de 2015

INVESTIMENTOS
2016

-

PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA
p/2017

OBSERVAÇÕES

-

A SMEC juntamente com as escolas, realizam,
anualmente, o levantamento de dados (ANA, Provinha
Brasil, índices de aprovação, ...) pertinentes para que
cada escola possa realizar o planejamento do próximo
ano letivo, buscando a sua própria superação em relação
à aprendizagem
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7.2.2 Fornecer dados para o MEC a fim de auxiliar
a constituir 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.

A partir
de 2015

-

-

Os dados para o MEC são fornecidos pelas
escolas no momento da realização do Censo
Escolar.

7.2.3 Implantar, assim que o MEC instituir, as
diretrizes pedagógicas para a Educação Básica
e a Base Nacional Comum dos Currículos, com
Direitos e Objetivos de Aprendizagem e
Desenvolvimento dos alunos para cada ano do
Ensino Fundamental e Médio, respeitando a
realidade local, observada a competência de
cada sistema.

A partir
de 2015

-

-

A Base Nacional Curricular Comum ainda não
foi instituída.

7.2.4 Introduzir, a partir da aprovação do PME,
processo contínuo de auto-avaliação das
escolas de Educação Básica do Sistema
Municipal de Ensino, 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 profissionais da
educação e o aprimoramento da Gestão
Democrática.

A partir
de 2015

-

-

Processo ainda não instituído.

7.2.5 Formalizar o Plano de Ações Articuladas
(PAR) 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
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.

A partir
de 2015

-

O Plano de Ações Articuladas (PAR) só abriu
para diagnóstico. O programa não foi
disponibilizado ainda para o planejamento de
novas demandas.

-
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7.2.6 Instituir políticas públicas de qualidade
educacional no Sistema Municipal de
Ensino, de forma a buscar atingir as metas
do Ideb, diminuindo a diferença entre as
escolas,
garantindo
equidade
da
aprendizagem.

A partir
de 2015

7.2.7 Acompanhar a divulgação bienal dos
resultados pedagógicos dos indicadores do
Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Básica e do Ideb, relativos às
escolas da Rede Pública de Educação
Básica e do Sistema Municipal de Ensino,
assegurando a contextualização desses
resultados, com relação a indicadores
sociais relevantes.

A partir
de 2015

-

-

-

Não há políticas públicas de qualidade
instituídas no Sistema Municipal de Ensino. O
que existe, são ações isoladas que buscam a
superação dos resultados.

-

Os resultados da ANA são acompanhados e
analisados, fazendo parte do conjunto de
dados observados para planejamento das
ações que buscam melhorar a aprendizagem.

7.2.8 Aderir às novas tecnologias
educacionais para a educação básica e
incentivar práticas pedagógicas inovadoras
que assegurem a melhoria do fluxo escolar
e a aprendizagem, buscando a diversidade
de métodos e propostas pedagógicas, de
acordo com a realidade e competência de
cada sistema de ensino.

A partir
de 2015

-

-

São oferecidas formações aos educadores
objetivando o incentivo a melhoria de suas
práticas pedagógicas juntos aos educandos. A
Proposta Político Pedagógico da SMEC será
atualizada para que as Escolas possam
também reorganizar as suas. Quanto aos
Planos de Estudos os mesmos são revisados
com freqüência garantindo a contextualização
à realidade atual.

7.2.9 Garantir transporte gratuito para todos
os estudantes da educação do campo na
faixa etária da educação escolar obrigatória,
mediante renovação e padronização integral
da frota de veículos e financiamento
compartilhado, com participação da União
proporcional às necessidades dos entes
federados, visando reduzir o tempo médio de
deslocamento a partir de cada situação local.

A partir
de 2015

-

-

Todos os estudantes da Educação Básica
obrigatória que necessitam de transporte, são
atendidos.
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7.2.10 Universalizar, até o quarto ano de
vigência deste PME, o acesso à rede
mundial de computadores em banda larga
de alta velocidade e triplicar, até o final da
década, a relação computador/aluno nas
escolas, vinculadas ao Sistema Municipal
de Ensino, promovendo a utilização
pedagógica das tecnologias da informação
e da comunicação, contando com apoio
técnico e financeiro da União.

2019

-

-

-

7.2.11 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, a partir da
aprovação da Lei da Gestão Democrática
no Município.

A partir
de 2015

-

-

A Lei da Gestão Democrática ainda não foi
efetivada, portanto não houve transferência
direta de recursos.

7.2.12 Ampliar e aprofundar ações de
atendimento ao aluno, em todas as etapas
da educação básica, por meio de
programas suplementares de material
didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde, com apoio da União.

A partir
de 2015

-

O
Município
mantém
os
programas
suplementares já existentes. A ampliação só
será viável quando os repasses de recursos da
União forem ampliados.

-

Algumas
Escolas
já
asseguram
a
acessibilidade aos alunos com deficiência aos
ambientes de prática esportiva e espaços
artísticos e culturais, outras necessitam de
adequações.

7.2.13 Assegurar a todas as Escolas Públicas
de Educação Básica, em regime de
colaboração, 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, às
pessoas com deficiência.

A partir
de 2015

-

-
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7.2.14 Aderir a programas nacionais de
reestruturação e aquisição de equipamentos
para escolas públicas, visando à equalização
regional das oportunidades educacionais.

7.2.15 Prover 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, em regime de colaboração e apoio
financeiro da União.

7.2.16 Considerar, em cada sistema de
ensino, os 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, respeitada a
competência de cada mantenedora.

7.2.17 Informatizar integralmente a Gestão
das Escolas Públicas e das Secretarias de
Educação, bem como manter programa
nacional de formação inicial e continuada
para o pessoal técnico das secretarias de
educação, sob responsabilidade de cada
sistema de ensino, com apoio técnico e
financeiro da União.

A partir
de 2015

A partir
de 2015

A partir
de 2015

A partir
de 2015

-

-

-

-

-

Não
há
programas
Federais
para
reestruturação e aquisição de equipamentos
disponíveis no momento.

-

As escolas encontram-se muito defasadas em
relação
aos
recursos
tecnológicos
e
equipamentos.
Não há previsão orçamentária em 2017 para
mudar essa realidade.

-

Na Rede Municipal de Ensino, o Conselho
Municipal de Educação como órgão normativo,
realiza a fiscalização das escolas pertencentes
ao Sistema e observa se as mesmas dispõem
dos parâmetros mínimos de qualidade.
Quando constata que não estão de acordo, faz
apontamentos. Nem sempre estes são
atendidos, pois asa ações são executadas de
acordo com os recursos disponíveis.

-

A Secretaria Municipal de Educação e as
escolas, em geral, contam com alguns
programas para facilitar seu fazer. Não estão
totalmente informatizadas.
Em relação à formação para o pessoal técnico,
sempre que as mesmas são ofertadas, o
município adere.
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7.2.18 Implementar, em regime de
colaboração, políticas de inclusão e
permanência na escola para adolescentes e
jovens que se encontram em regime de
liberdade assistida e em situação de rua,
assegurando os princípios da Lei no 8.069,
de 13 de julho de 1990 - Estatuto da
Criança e do Adolescente.

A partir
de 2015

-

-

São realizadas tratativas de acordo com cada
caso, mobilizando toda a Rede envolvida.

7.2.19 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.

A partir
de 2015

-

-

Os conteúdos sobre a história e as culturas
afro-brasileira e indígenas são garantidos nos
currículos escolares através da legislação
vigente, legislação específica emitida pelo
Conselho Municipal de Educação para o seu
Sistema e através dos Planos de Estudos.

7.2.20 Consolidar a educação escolar no
campo de populações tradicionais e de
populações itinerantes, garantindo o
desenvolvimento sustentável e preservação
da identidade cultural das mesmas.

A partir
de 2015

-

-

A nossa realidade educacional, até
momento, não apresenta essas situações.

A partir
de 2015

-

-

As poucas articulações existentes, bem como
as novas, precisam ser fortalecidas.

7.2.21 Promover a articulação dos
programas da área da educação, de âmbito
local e nacional, com os de outras áreas,
como saúde, trabalho e emprego,
assistência social, esporte e cultura,
possibilitando a criação de rede de apoio
integral às famílias, como condição para a
melhoria da qualidade educacional e a
construção da cultura da paz no ambiente
escolar.

o

56
7.2.22 Universalizar, mediante articulação entre
os órgãos responsáveis pelas áreas da Saúde e
da Educação, o atendimento aos estudantes da
rede escolar pública de Educação Básica por
meio de ações de prevenção, promoção e
atenção à saúde.

A partir
de 2015

Já existem algumas articulações como PSEPrograma Saúde na Escola, Sorrindo para o
Futuro.....
As articulações existentes bem como as
novas, precisam ser fortalecidas.

7.2.23 Estabelecer, em parceria com os órgãos
competentes, ações efetivas especificamente
voltadas para a promoção, prevenção, atenção
e atendimento à saúde e à integridade física,
mental e emocional dos profissionais da
educação.

A partir
de 2015

Não há nada ainda efetivado nesse sentido. A
criação do Centro Multidisciplinar, previsto
neste Plano, também cumpre com esta função.

-

-

7.2.24 Utilizar as diretrizes do Plano Nacional do
Livro e da Leitura, estimulando a formação de
leitores e a capacitação de professores e
bibliotecários para atuar como mediadores da
leitura, de acordo com a especificidade das
diferentes etapas do desenvolvimento e da
aprendizagem.

A partir
de 2015

-

-

7.2.25 Estabelecer políticas de estímulo às
escolas que melhorarem o seu desempenho no
Ideb, de modo a valorizar o mérito do corpo
docente, da direção e da comunidade escolar.

A partir
de 2015

-

R$10.000,00

7.2.26 Criar, em parceria, o Centro Multidisciplinar
de apoio, pesquisa e assessoria, integrado por
profissionais das áreas de Saúde, Assistência
Social, Psicopedagogia, Pedagogia e Psicologia,
para apoiar o trabalho dos professores da
educação básica e atender os alunos com
dificuldades de aprendizagem e alunos com
deficiência,
transtornos
globais
do
desenvolvimento
e
altas
habilidades
ou
superdotação das escolas do nosso município, no
prazo de 4 anos a contar da aprovação do PME.

2019

-

Fonte: o Autor.

As escolas recebem, do MEC, material de
leitura para professores e alunos e cada
Escola realiza ações para estimular a leitura
de acordo com sua realidade.

Repasse de valor como reconhecimento pela
melhora nos índices.

Estratégia já pontuada em outras Metas, com
previsão
orçamentária
para
iniciar
a
implantação em 2017.
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Tabela 20 – Indicadores da Meta Sete

Fonte: MEC/Inep, disponível em: <http://ideb.inep.gov.br/resultado/>.
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7.3 CONSIDERAÇÕES

A responsabilidade para o cumprimento dessa meta é

Cabe ressaltar que o índice apresentado é a nível Estadual, pois

compartilhada entre a Rede Estadual e Municipal. O que

não há resultados para o IDEB do Ensino Médio só das escolas

podemos constatar é que ambas as redes superaram o IDEB

do município. Em função do panorama educacional atual o

projetado

Governo Federal está articulando uma Reforma no Ensino

para

2015

para

os anos

iniciais

do

Ensino

Fundamental. Já nos anos finais do Ensino Fundamental, a

Médio, visando melhorar estes resultados.

Rede Municipal atingiu a média e a Rede Estadual ficou abaixo
do índice projetado.
Em relação ao Ensino Médio, percebe-se que o
resultado alcançado ficou muito abaixo do que era previsto.

Essa análise nos mostra que, conforme os anos de
escolarização

vão

avançado,

os

resultados

obtidos

na

aprendizagem vão decaindo, o que demanda esforços de todos
os

envolvidos

para

reverter

essa

situação.
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8 META OITO
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 do Plano Nacional de Educação, para as populações do campo, da região de menor
escolaridade e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre afrodescendentes e não
afrodescendentes, com vistas à superação da desigualdade educacional.

8.2 ESTRATÉGIAS

Tabela 21 – Estratégias da Meta Oito

ESTRATÉGIAS

8.2.1 Implementar 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, em regime de
colaboração.

PRAZO

A partir
de 2015

INVESTIMENTOS
2016

PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA
p/2017

OBSERVAÇÕES

O Município oferta EJA nas Redes
Municipal e Estadual, mas como esta faixa
etária
não
é
obrigatória,
existem
dificuldades de matrícula e permanência
dos Jovens e Adultos que buscam esta
modalidade. A procura se dá devido às
exigências geralmente do mundo de
trabalho.
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8.2.2 Promover busca ativa de jovens
fora da escola pertencentes aos
segmentos populacionais considerados,
em parceria com as áreas de
Assistência Social, Saúde e Proteção à
Juventude.

A partir
de 2015

Não foi efetivada.

8.2.3 Promover, em parceria com as
áreas de Saúde e Assistência Social, o
acompanhamento e o monitoramento do
acesso à escola específicos para os
segmentos populacionais considerados
garantindo a frequência e o apoio à
aprendizagem.

A partir
de 2015

Não foram efetivadas
garantir esta estratégia.

8.2.4 Divulgar, orientar e facilitar o
acesso a exames de certificação da
conclusão dos Ensinos Fundamentais e
Médios, em parceria com as empresas
(CIC/CDL e Sindilojas).

A partir
de 2015

Fonte: o Autor.

-

-

parcerias

Não foram realizadas tratativas.

para
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Tabela 22 – Indicadores da Meta Oito

Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), 2012; Censo Populacional, 2010;
Observatório dos Planos, disponível em: <http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/8-escolaridade-media/indicadores>;
PNE em Movimento, disponível em: <http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php>.
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8.3 CONSIDERAÇÕES

Não é possível constatar se houve evolução nos

ressaltar que esta meta se refere à população de 18 a 29 anos,

indicadores, pois o último Censo Populacional do IBGE é de

ou seja, faixa escolar não obrigatória o que dificulta ainda mais o

2010 e não foi realizado outro para fazer comparativo. Cabe

retorno e a permanência dos mesmos nos bancos escolares.
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9 META NOVE
Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais e, até o final da vigência do Plano Nacional de
Educação, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional.

9.2 ESTRATÉGIAS
Tabela 23 – Estratégias da Meta Nove

INVESTIMENTOS
2016

PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA
p/2017

ESTRATÉGIAS

PRAZO

OBSERVAÇÕES

9.2.1
Assegurar,
em
regime
de
colaboração, a oferta gratuita da Educação
de Jovens e Adultos na modalidade de EJA,
nos turnos diurno e noturno, a todos os que
não tiveram acesso à educação básica na
idade própria.

A partir
de 2015

Está sendo ofertada EJA, para garantir o
acesso dos jovens e adultos que não tiveram
acesso à educação básica na idade própria.

9.2.2 Realizar diagnóstico dos jovens e
adultos com Ensino Fundamental e Médio
incompletos, para identificar a demanda
ativa por vagas na Educação de Jovens e
Adultos, em parceria com órgãos afins.

A partir
de 2015

Ainda não foi realizado.

9.2.3 Realizar chamadas públicas regulares
para Educação de Jovens e Adultos,
promovendo a busca ativa em regime de
colaboração entre os entes federados e em
parceria com organizações da sociedade
civil.

A partir
de 2015

Ainda não foram realizadas.
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9.2.4 Implementar, em
regime
de
colaboração, ações de Alfabetização de
Jovens e Adultos com garantia de
continuidade da escolarização básica.

A partir
de 2015

9.2.5 Aderir a programa nacional de benefício
adicional de transferência de renda para jovens
e adultos que frequentarem cursos de
alfabetização.

A partir
de 2015

Não foi implantado

9.2.6 Aderir a programas suplementares de
transporte,
alimentação
e
saúde
em
atendimento ao estudante da Educação de
Jovens e Adultos.

A partir
de 2015

Não foi implantado.

9.2.7 Assegurar a oferta de Educação de
Jovens e Adultos, nas etapas de Ensino
Fundamental e Médio, às pessoas privadas de
liberdade em todos os estabelecimentos penais,
assegurando-se formação específica dos
professores e implementação de diretrizes
nacionais em regime de colaboração.

A partir
de 2015

No Presídio Municipal de Nova Prata funciona
o NEEJA que atende alunos do Ensino
Fundamental e Médio, totalizando em 2015, 39
matrículas.

9.2.8 Estabelecer 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 com a oferta das
ações de Alfabetização e de Educação de
Jovens e Adultos.

A partir
de 2015

O Município sempre que solicitado, procura
atender novas ações para a continuidade da
escolarização.

9.2.9 Aderir a programas de capacitação
tecnológica da população de jovens e
adultos, direcionados para os segmentos
com baixos níveis de escolarização formal e
para os (as) alunos (as) com deficiência.

A partir
de 2015

O Município fará adesão quando o Programa
for disponibilizado pelo MEC.

-

-

-

-

O Município está aberto a novas ações para a
continuidade da escolarização. A dificuldade
encontra é a adesão e permanência deste
público na escola.
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9.2.10 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
valorização e compartilhamento dos
conhecimentos e experiência dos idosos e
à inclusão dos temas do envelhecimento e
da velhice nas escolas.

9.2.11 Assegurar, a partir da aprovação
deste PME, programas de formação de
educadores de EJA, capacitando-os para
atuar de acordo com o perfil dos
estudantes, de forma a atender a demanda
de Instituições Públicas envolvidas no
esforço
de
universalização
da
alfabetização.

A partir
de 2015

A partir
de 2015

-

-

-

Não há políticas públicas criadas até o
momento.

R$ 20.000,00

As formações dos educadores da EJA, em
2016, foram as mesmas ofertadas para o
Ensino Fundamental, ou seja, os assuntos não
foram específicos.
Para 2017, há previsão orçamentária para
realizar formação específica para EJA.

Fonte: o Autor.

Tabela 24 – Indicadores da Meta Nove

Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), 2012; Censo Populacional, 2010;
Observatório dos Planos, disponível em: <http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/8-escolaridade-media/indicadores>;
PNE em Movimento, disponível em: <http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php>.
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9.3 CONSIDERAÇÕES

Não é possível constatar se houve evolução nos

2010 eram 96 matrículas e passaram a 148 no ano de 2015. Já

indicadores 9A e 9B, pois o último Censo Populacional do IBGE

na EJA do Ensino Médio, as matrículas mantêm-se estáveis

é de 2010 e não foi realizado outro para fazer comparativo.

desde 2010, que eram no número de 193 e em, 2015, 197.

O que é possível observar são os dados do Censo

Mesmo com estas oscilações, no geral, as matrículas na EJA,

Escolar que mostram que as matrículas na EJA do Ensino

mantém uma constância no período dos cinco anos observados.

Fundamental da Rede Municipal diminuíram significativamente
passando de 147 no ano de 2010 para 63 no ano de 2015.
Movimento contrário aconteceu na Rede Estadual, onde em
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10 META DEZ
Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de Educação de Jovens e Adultos, nos Ensino Fundamental
e Médio, na forma integrada à Educação Profissional.

10.2 ESTRATÉGIAS
Tabela 25 – Estratégias da Meta Dez

ESTRATÉGIAS

PRAZO

INVESTIMENTOS
2016

PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA
p/2017

OBSERVAÇÕES

10.2.1 Aderir aos programas Federais que
visam associar a Educação de Jovens e
Adultos à Educação Profissional inicial, de
forma a estimular a conclusão da Educação
Básica.

A partir
de 2015

-

-

*

10.2.2 Implantar de forma gradativa, em
regime de colaboração, EJA na forma
integrada à Educação Profissional.

A partir
de 2015

-

-

*

A partir
de 2015

-

-

*

10.2.3 Expandir as matrículas na EJA, de
modo a articular a formação inicial e
continuada de trabalhadores com a
educação profissional, objetivando a
elevação do seu nível de escolaridade, em
regime de colaboração.
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10.2.4 Buscar parcerias para ampliar as
oportunidades profissionais dos jovens e
adultos com deficiência e baixo nível de
escolaridade, por meio do acesso à EJA
articulada à Educação Profissional.

A partir
de 2015

-

-

*

10.2.5 Solicitar, através do PAR, a
reestruturação
e
aquisição
de
equipamentos voltados à expansão e à
melhoria da rede física de escolas públicas
que venham a atuar na EJA integrada à
Educação
Profissional
e
garantir
acessibilidade à pessoa com deficiência.

A partir
de 2015

-

-

*

10.2.6 Assegurar a diversificação curricular
de forma a reconhecer os saberes dos
jovens e adultos, articulando a formação
básica, a preparação para o mundo do
trabalho estabelecendo inter-relações entre
teoria e prática e a organização do tempo e
dos espaços pedagógicos adequados às
características desses alunos.

A partir
de 2015

-

-

*

10.2.7 Aderir a programas nacionais 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
EJA articulada à Educação Profissional.

A partir
de 2015

-

-

*

10.2.8 Proporcionar a formação continuada de
docentes das redes públicas que atuam na EJA
articulada à Educação Profissional, em regime
de colaboração.

A partir
de 2015

-

-

*
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10.2.9 Incentivar a expansão da oferta de
EJA articulada à Educação Profissional, de
modo a atender às pessoas privadas de
liberdade.

A partir
de 2015

-

-

*

Fonte: o Autor.

Tabela 26 – Indicadores da Meta Dez

Fonte: Observatório dos Planos, disponível em: <http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/10-eja-integrada-a-educacao-profissional/indicadores>;
PNE em Movimento, disponível em: <http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php>;
Censo Escolar INEP, disponível em: <http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse>.

10.3 CONSIDERAÇÕES

* Não há até o presente momento, a nível Federal e Municipal, ações que possibilite a execução da meta. Serão necessárias
articulações que visem o cumprimento desta meta.
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11 META ONZE
Triplicar 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, resguardadas as responsabilidades.

11.2 ESTRATÉGIAS
Tabela 27 – Estratégias da Meta Onze

INVESTIMENTOS
2016

PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA
p/2017

ESTRATÉGIAS

PRAZO

OBSERVAÇÕES

11.2.1
Articular
junto
aos
órgãos
competentes, a implantação de Cursos
Técnicos de Nível Médio em parceria com
as Instituições Federais de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica.

A partir
de 2015

Não há articulações até o momento.

11.2.2 Fomentar a expansão da oferta de
Educação Profissional Técnica de Nível
Médio nas Redes Públicas Estaduais de
Ensino, com a finalidade de democratizar o
acesso à Educação Profissional Pública e
gratuita.

A partir
de 2015

O currículo do Ensino Médio está sendo
reestruturado a nível nacional através da nova
Base Nacional Comum Curricular e um novo
formato de Ensino Médio com ênfase nas
quatro grandes áreas de conhecimento.

11.2.3 Estimular a expansão do estágio na
Educação Profissional Técnica de Nível
Médio e do Ensino Médio Regular, visando
a
qualificação
profissional,
à
contextualização
curricular
e
ao
desenvolvimento da juventude.

A partir
de 2015

Não há, até o momento, novas ações que
visem a expansão da prática para os estágios.
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11.2.4 Buscar parcerias para a expansão
da oferta de financiamento estudantil à
Educação Profissional Técnica de Nível
Médio oferecida em instituições privadas de
educação superior.

A partir
de 2015

Não há nada instituído até o momento.

11.2.5 Apoiar a adesão ao sistema de
avaliação da qualidade da Educação
Profissional Técnica de Nível Médio das
Redes Escolares Públicas e Privadas.

A partir
de 2015

Ainda não foi instituído.

11.2.6 Colaborar com o sistema nacional de
informação profissional, articulando a oferta
de formação das instituições especializadas
em educação profissional aos dados do
mercado de trabalho e as consultas
promovidas em entidades empresariais e
de trabalhadores.

A partir
de 2015

O Sistema Nacional ainda não foi criado.

11.2.7 Divulgar o PRONATEC nas
Instituições que oferecem Ensino Médio a
fim de ampliar a adesão dos alunos aos
cursos técnicos de forma concomitante ou
subsequente com o ensino médio regular.

A partir
de 2015

Conforme relatório da Secretaria Municipal de
Assistência Social do Município, durante os
anos de 2015 e 2016, o PRONATEC não
disponibilizou nenhum curso, ou seja, não
foram abertas novas vagas.

11.2.8 Fortalecer e ampliar parcerias com
os Programas já existentes que oferecem
cursos Técnicos.

A partir
de 2015

Sempre que necessários são feitas parcerias.

Fonte: o Autor.
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Tabela 28 – Indicadores da Meta Onze

Fonte: PNE em Movimento, disponível em: <http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php>;
Censo Escolar INEP, disponível em: <http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse>.

11.3 CONSIDERAÇÕES

Os dados apresentam uma elevação no número
absoluto de matrículas no município no ano de 2015, porém
observa-se um declínio no número das matrículas que se refere

à Rede Pública, isto se deu devido à falta de prosseguimento
dos cursos do PRONATEC (Programa Federal).
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12 META DOZE
Fortalecer, através de parcerias, a elevação da 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 a expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público, resguardadas as
responsabilidades.

12.2 ESTRATÉGIAS
Tabela 29 – Estratégias da Meta Doze

ESTRATÉGIAS

12.2.1 Articular com os órgãos competentes
a criação de oferta de vagas, por meio da
expansão e interiorização da Rede Federal
de Educação Superior, da Rede Federal de
Educação
Profissional,
Científica
e
Tecnológica e do sistema Universidade
Aberta do Brasil.

12.2.2 Articular com os órgãos competentes
a oferta de cursos diversificados através de
estudo socioeconômico do Município e
região, atendendo assim as necessidades
locais.

PRAZO

INVESTIMENTOS
2016

PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA
p/2017

OBSERVAÇÕES

A partir
de 2015

Até o momento, não aconteceram articulação.

A partir
de 2015

Até o momento, não aconteceram articulação.
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12.2.3 Fortalecer as Associações de
Estudantes do Ensino Superior através de
repasse de subvenções para o transporte.

A partir
de 2015

O Município mantém convênio com a ASSESP
onde repassou o valor anual de R$
230.000,00.
Repasse em 2016, da METROPLAN (Estado)
Programa Passe Livre no Valor R$ 38.760,73,
referente ao ano de 2015, em duas parcelas.

12.2.4 Propor novas parcerias e ampliar as
já existentes com as instituições de Ensino
Superior para a ampliação dos projetos de
ensino, pesquisa e extensão universitária,
por meio de projetos voltados à
comunidade local envolvendo as diferentes
áreas do conhecimento.

A partir
de 2015

-

12.2.5 Articular com os órgãos competentes
a oferta de Educação Superior pública e
gratuita prioritariamente para a formação de
professores para a Educação Básica, bem
como para atender ao déficit de
profissionais
em
áreas
específicas,
buscando a inovação tecnológica e a
melhoria da qualidade da educação.

A partir
de 2015

-

A partir
de 2015

-

12.2.6
Criar
parcerias
com
as
Universidades Particulares para ampliação
da oferta de cursos voltados para a
formação de professores de acordo com as
necessidades locais buscando a diminuição
dos valores dos cursos e compatibilidade
de carga horária para realização dos
estágios curriculares obrigatórios.
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12.2.7 Incentivar a ampliação e divulgar as
políticas de inclusão e de assistência
estudantil dirigidas aos estudantes de
Instituições Públicas, bolsistas de Instituições
Privadas
de
Educação
Superior
e
beneficiários do Fundo de Financiamento
Estudantil - FIES, de que trata a Lei no
10.260, de 12 de julho de 2001, na Educação
Superior, de modo a reduzir as desigualdades
étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso e
permanência na Educação Superior.

A partir
de 2015

-

12.2.8 Viabilizar parcerias entre Prefeitura,
Instituições de Ensino Superior e empresas,
a fim de garantir a oferta do ensino superior
a estudantes egressos do ensino médio, em
especial os provenientes de escolas
públicas,
grupos
historicamente
desfavorecidos e populações do campo.

A partir
de 2015

Até o momento, não aconteceram articulações
referente a este assunto.

12.2.9 Incentivar a ampliação da oferta de
estágio como parte da formação na
Educação Superior.

A partir
de 2015

Na área da Educação este movimento já
acontece.

12.2.10 Incentivar estudos e pesquisas que
articulem a formação, o currículo, a
pesquisa e o mundo do trabalho,
considerando as necessidades econômicas,
sociais e culturais do Município e Região.

A partir
de 2015

-

12.2.11 Incentivar a consolidação de
processos seletivos nacionais e regionais
para acesso à Educação Superior como
forma de superar exames vestibulares
isolados.

A partir
de 2015

-
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12.2.12 Expandir a divulgação das
instituições da região que oferecem o
Ensino Superior, os cursos oferecidos, a
forma e período de ingresso.

A partir
de 2015

-

Fonte: o Autor.

Tabela 30 – Indicadores da Meta Doze

Fonte: IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), 2012; IBGE/Pnad, 2012;
PNE em Movimento, disponível em: <http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php>.

12.3 CONSIDERAÇÕES

Devido à falta de dados do IBGE para ano de 2015, não temos como nos certificar se há um gradativo crescimento no número
de novas matrículas no Ensino Superior no segmento público, dificultando um diagnóstico mais preciso sobre esta meta. Cabe salientar
que em nosso Município não há oferta de Ensino Superior em Instituições Públicas.
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13 META TREZE
Incentivar a elevação da qualidade da educação superior e ampliação da proporção de Mestres e Doutores do corpo docente
em efetivo exercício no conjunto do sistema de Educação Superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo,
35% (trinta e cinco por cento) Doutores, resguardadas as responsabilidades.

13.2 ESTRATÉGIAS
Tabela 31 – Estratégias da Meta Treze

ESTRATÉGIAS

13.2.1 Incentivar estudos e pesquisas na
realidade local e regional a fim de que os
mesmos sejam produtores de qualidade
para os currículos do Ensino Superior.

PRAZO

INVESTIMENTOS
2016

PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA
p/2017

OBSERVAÇÕES

A partir
de 2015

-

13.2.2 Articular, através da UNDIME-RS, a
adequação dos currículos das Instituições
de Ensino Superior (IES) para que haja
maior coerência entre teoria e prática e,
consequentemente,
retorno
para
a
comunidade em que o aluno atuará.

A partir
de 2015

-

13.2.3 Promover espaços que assegurem
maior visibilidade na comunidade local às
atividades de ensino, pesquisa e extensão.

A partir
de 2015

-

Fonte: o Autor.
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Tabela 32 – Indicadores da Meta Treze

Fonte: Inep/Censo da Educação Superior, disponível em: <http://portal.inep.gov.br/superior-censosuperior-sinopse>.

13.3 CONSIDERAÇÕES

Conforme análise dos dados acima, o nosso Estado já supera os índices estabelecidos na meta para 2024.
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14 META QUATORZE
Estimular a elevação gradual do número de matrículas na Pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de
60.000 (sessenta mil) Mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) Doutores, resguardadas as responsabilidades.

14.2 ESTRATÉGIAS
Tabela 33 – Estratégias da Meta Quatorze

ESTRATÉGIAS

PRAZO

INVESTIMENTOS
2016

PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA
p/2017

14.2.1 Estimular a pesquisa abrindo campo local
para execução.

A partir
de 2015

-

-

14.2.2 Implementar ações para que o
conhecimento científico possa retornar para a
comunidade.

A partir
de 2015

-

-

14.2.3 Estimular a ampliação da oferta de
cursos de Pós-graduação stricto sensu, a partir
de pesquisas das necessidades locais com
possibilidade de aplicação.

A partir
de 2015

-

-

-

R$ 10.000,00
Para pagamento de
profissionais que
venham a substituir
o Professor que se
afastará para LQ.

14.2.4 Garantir redução de carga horária dos
servidores municipais da educação, conforme
legislação vigente, como incentivo para cursar
Mestrado e/ou Doutorado, além de oferecer
recompensa financeira, após a conclusão do
curso, de acordo com Plano de Carreira.
Fonte: o Autor.

A partir
de 2015

OBSERVAÇÕES

O Plano de Carreira dos Professores
Municipais
prevê
a
gratificação
pela
qualificação e o Estatuto do Servidor prevê o
afastamento sem ônus.
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Tabela 34 – Indicadores da Meta Quatorze

Fonte: CAPES, 2012; Geocapes, 2013;
MEC, disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=27011-ministro-apresenta-camara-13nov-pdf&Itemid=30192>;
CGEE, disponível em: <https://www.cgee.org.br/web/rhcti/mestres-e-doutores-2015>.

14.3 CONSIDERAÇÕES

De acordo com os dados analisados observa-se uma crescente elevação a nível nacional de títulos.
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15 META QUINZE
Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de
vigência do PNE, política nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do Art. 61 da
Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurando que todos os professores da Educação Básica possuam formação específica
de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam.

15.2 ESTRATÉGIAS
Tabela 35 – Estratégias da Meta Quinze

ESTRATÉGIAS

PRAZO

INVESTIMENTOS
2016

PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA
p/2017

OBSERVAÇÕES

15.2.1 Realizar diagnóstico de profissionais
da educação que não possuam o Ensino
Superior completo, estimulando-os para
que venham a cursar a graduação.

A partir
de 2015

-

-

No quadro de profissionais da educação
municipal, os únicos profissionais que não
possuem Ensino Superior são os de Contrato
Emergencial ou CLT (cargo em extinção). Os
demais profissionais, já possuem ou estão
cursando o Ensino Superior.

15.2.2 Atuar conjuntamente (Poder Público
e IES), com base em plano estratégico
elaborado a partir de diagnóstico das
necessidades de formação de profissionais
do magistério, verificando a capacidade de
atendimento por parte de instituições de
educação superior existentes no Município
e Região.

A partir
de 2015

-

-

Não
foi
realizado
diagnóstico
necessidades para posterior articulação.

das
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15.2.3 Possibilitar aos estudantes dos
cursos de licenciatura, o contato com a
realidade da educação pública oferecendo
estágios, monitorias e desenvolvimento de
projetos visando ao trabalho sistemático de
articulação entre a formação acadêmica e
as demandas da educação básica.

A partir
de 2015

-

-

A SMEC possibilita aos estudantes de cursos
de licenciatura a realização de observações,
estágios, monitorias... nas escolas da rede, de
acordo com as solicitações.

15.2.4 Articular junto as IES, através da
UNDIME – RS, a reforma curricular dos
cursos de licenciatura, de forma a
assegurar o foco no aprendizado do
estudante, dividindo a carga horária em
formação geral, formação na área do saber
e didática específica, incluindo disciplinas
de
educação
para
a
diversidade,
qualificando, dessa forma, a atuação
docente.

A partir
de 2015

-

-

Não houve tratativas.

15.2.5 Aderir a programas das IES e do
MEC que visem assegurar formação
específica em sua área de atuação aos
docentes em efetivo exercício, com
formação de nível médio na modalidade
normal, não licenciados ou licenciados em
área diversa de sua atuação docente.

A partir
de 2015

-

O município, através do SIMEC, adere aos
programas propostos pelo
MEC
que
asseguram a formação e a qualificação
necessária à docência.

Fonte: o Autor.

-
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Tabela 36 – Indicadores da Meta Quinze

Fonte: PNE em Movimento, disponível em: <http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php>;
Censo da Educação Básica, disponível em: <http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais>.

15.3 CONSIDERAÇÕES

Os dados nos mostram que, ainda precisamos avançar

nem sempre a formação superior do profissional é de acordo

em relação à formação dos profissionais. As realidades são bem

com a sua atuação( Educação Infantil, Séries Iniciais), pois esta

variadas, de acordo com cada rede e com o que estabelece

ainda não é uma exigência para mudança de Nível. A garantia

cada plano de Plano de Carreira.

da formação na área de atuação acontece com os professores

A Rede Municipal de Nova Prata, de acordo com a LDB,
ainda considera como nível de ingresso o Magistério para atuar
na

Educação

Infantil

e

nas

Séries

Iniciais

do

Ensino

Fundamental. Mesmo com 88,36% (2016) do seu quadro de
professores com Pós-graduaçã Lato Sensu ou Stricto Sensu,

das áreas, que são admitidos apenas por concurso e este exige
nível superior na área de atuação.
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16 META DEZESSEIS
Formar, em nível de Pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da Educação Básica, até o último ano de
vigência do PNE, e garantir a todos os profissionais da Educação Básica formação continuada em sua área de atuação, considerando
as necessidades, demandas e contextualizações dos Sistemas de Ensino.

16.2 ESTRATÉGIAS
Tabela 37 – Estratégias da Meta Dezesseis

INVESTIMENTOS
2016

PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA
p/2017

ESTRATÉGIAS

PRAZO

16.2.1 Elaborar, anualmente, de acordo
com a demanda do município, plano de
Formação Continuada para os Profissionais
da Educação de modo a atingir, no mínimo,
40
horas
anuais,
respeitadas
as
responsabilidades de cada sistema de
ensino, a partir da aprovação do PME.

A partir
de 2015

A SMEC sempre oferece, durante o ano letivo,
Formação Continuada para os profissionais da
sua rede.

A partir
de 2015

Já existe tratativas com Universidade da
região para formação específica para
professores por área bem como conversas
preliminares com municípios vizinhos para
parceria nessas formações.

16.2.2 Articular com municípios vizinhos e
IES a elaboração de plano de Formação
Continuada para os Profissionais da
Educação, o qual contemple parte da carga
horária para formação específica nas
diferentes disciplinas, respeitadas as
responsabilidades de cada sistema de
ensino.

-

-

OBSERVAÇÕES

85
16.2.3 Articular, com as Instituições
Públicas e Privadas de Educação Superior,
através de convênio, a oferta de formação
continuada, de forma a atender as políticas
de formação e a demanda do Município.

A partir
de 2015

16.2.4 Promover a formação continuada
dos professores para implementação das
ações do Plano Nacional do Livro e Leitura
utilizando o acervo de obras disponibilizado
pelo MEC, favorecendo a construção do
conhecimento e a valorização da cultura da
investigação,
respeitado
as
responsabilidades de cada sistema de
ensino.

A partir
de 2015

16.2.5 Reivindicar junto aos órgãos
competentes, a ampliação da oferta de
bolsas de estudo para pós-graduação dos
professores e demais profissionais da
educação básica.

A partir
de 2015

Não há tratativas a esse respeito.

16.2.6 Aderir aos programas do governo
federal
que
contemplem
Formação
Continuada para os Profissionais da
Educação.

A partir
de 2015

Sempre que o Governo Federal propõe
programas de Formação Continuada para os
Profissionais da Educação, o município adere.

A partir
de 2015

O Plano de Carreira em vigor contempla a
progressão na carreira para professores que
apresentam certificação a nível de Pósgraduação lato sensu. A formação a nível de
stricto sensu ainda não é contemplada.

16.2.7 Assegurar incentivo para a
qualificação dos profissionais do sistema
municipal de ensino, em nível de Pósgraduação lato sensu e stricto sensu,
estabelecendo progressão na carreira
mediante certificação de conclusão do
curso.

-

-

-

As articulações com as Instituições da região
já acontece.

-

O MEC disponibiliza o acervo para o Plano
Nacional do Livro e Leitura, mas a formação
continuada
dos
professores
para
implementação de ações não aconteceu.
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16.2.8 Assegurar, a partir da aprovação
deste PME, programas de formação de
educadores de EJA, capacitando-os para
atuar de acordo com o perfil dos
estudantes, de forma a atender a demanda
de instituições públicas envolvidas no
esforço
de
universalização
da
alfabetização,
respeitadas
as
responsabilidades de cada sistema de
ensino.

A partir
de 2015

-

-

Estratégia já descrita na meta 9, estratégia
9.2.11

Fonte: o Autor.
Tabela 38 – Indicadores da Meta Dezesseis

Fonte: Inep/Censo Escolar da Educação Básica, disponível em: <http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse>;
Observatório do Plano, disponível em: <http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/16-professores-pos-graduados/indicadores>.

16.3 CONSIDERAÇÕES

A meta quanto ao percentual de professores da

Ensino,

os dados observados apontam para um crescente

educação básica com pós-graduação lato sensu ou stricto sensu

aumento do número de professores da Educação Básica com

já foi atingida em nosso município.

Pós -graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu no seu quadro,

Essa realidade difere de acordo com cada rede, pois na

que passou de 83,13% em 2014, para 88,36% em 2016, ou seja,

Rede Estadual o de índice de professores da Educação Básica

está muito acima da meta projetada. professores da Educação

com Pós -graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu em 2014 era

Básica com Pós -graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu.

de 45,14% e na Rede Privada, 23,79%.Já na Rede Municipal de
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17 META DEZESSETE
Valorizar os profissionais do magistério das Redes Públicas de Educação Básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao
dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até junho de 2020.

17.2 ESTRATÉGIAS
Tabela 39 – Estratégias da Meta Dezessete

ESTRATÉGIAS

17.2.1 Criar, a partir da aprovação do PME,
a nível municipal, Comissão Permanente de
Profissionais da Educação, para subsidiar
os órgãos competentes na reestruturação e
implementação do Plano de Carreira do
Magistério, de modo a garantir a
valorização profissional.

17.2.2 Implementar, no Plano de Carreira
do
Município,
a
valorização
dos
profissionais do magistério da rede pública
de educação básica, observados os
critérios estabelecidos na Lei no 11.738, de
16 de julho de 2008, com implantação
gradual, de acordo com a possibilidade, do
cumprimento da jornada de trabalho em um
único estabelecimento escolar.

PRAZO

A partir
de 2015

A partir
de 2015

INVESTIMENTOS
2016

-

-

PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA
p/2017

OBSERVAÇÕES

-

O MEC já está oferecendo Formação para
adequação ou elaboração dos Planos de
Carreira e remuneração dos municípios
assistidos. Uma das próximas ações, será a
criação da Comissão Permanente para
reestruturação do Plano de Carreira.

-

Alguns critérios para valorização já constam no
Plano de Carreira. Outros, deverão ser
implementados ao longo das reestruturações.
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17.2.3 Discutir, permanentemente, por meio
de representantes dos profissionais em
Educação, o acompanhamento da política
do Piso Salarial Nacional dos profissionais
do magistério público da Educação Básica,
de acordo com a esfera em que atua.

A partir
de 2015

-

-

Função que será exercida pela Comissão
Permanente.

17.2.4 Acompanhar a evolução salarial por
meio dos indicadores da legislação vigente,
garantindo, pelo menos, que os órgãos
competentes cumpram a Lei do Piso
Salarial Nacional Profissional.

A partir
de 2015

-

-

O acompanhamento da evolução do Piso
Salarial é realizado, porém, o cumprimento da
Leio do Piso está diretamente vinculado ao
orçamento do Município e a Lei da
Responsabilidade Fiscal.

17.2.5 Buscar assistência financeira da
União para implementar as políticas de
valorização dos profissionais do magistério,
em particular, o Piso Salarial Nacional
Profissional.

A partir
de 2015

-

-

Não se aplica.

17.2.6 Valorizar os profissionais da
educação permitindo avanços diferenciados
no Plano de Carreira para a Pósgraduação: Especialização, Mestrado e
Doutorado.

A partir
de 2015

-

-

O Plano de Carreira valoriza os avanços de
acordo com a formação dos professores, Pós
e Mestrado. A inclusão do Doutorado como um
novo nível deverá ser discutido com a
Comissão.

17.2.7 Estabelecer, em parceria com os
órgãos competentes, ações efetivas
especificamente voltadas para a promoção,
prevenção, atenção e atendimento à saúde
e à integridade física, mental e emocional
dos profissionais da educação.

A partir
de 2015

-

-

Não há ações nesse sentido.

Fonte: o Autor.
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Tabela 40 – Indicadores da Meta Dezessete

Fonte: Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, disponível em: <http://www.educacao.rs.gov.br/pse/html/educa.jsp>;
Departamento Pessoal do Município de Nova Prata – RS;
Portal da Transparência do Estado do Rio Grande do Sul: <http://www.transparencia.rs.gov.br/webpart/system/ConsultaDadosFiltro.aspx>;
Portal da Transparência do Brasil: <http://transparencia.gov.br/>.

17.3 CONSIDERAÇÕES

A avaliação dessa meta é muito vaga, pois os valores

Mais variado ainda é o salário de não professores, com

dos salários dos professores são variados mesmo na área

escolaridade equivalente, pois recebem de acordo com o cargo

pública, onde

que ocupam o que gera uma grande diferença salarial.

o Piso Salarial Profissional

deveria ser a

referência, mas esse, na maioria dos casos, não é considerado.
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18 META DEZOITO
Assegurar, em Regime de Colaboração, até junho de 2016, a existência de Planos de Carreira para os profissionais da
Educação Básica Pública dos Sistemas de Ensino tomando como referência o Piso Salarial Nacional Profissional, definido em Lei
Federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.

18.2 ESTRATÉGIAS
Tabela 41 – Estratégias da Meta Dezoito

ESTRATÉGIAS

18.2.1 Estruturar cada esfera da Rede Pública
de Educação Básica, de modo que, até o
segundo ano de vigência deste Plano, 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 públicas a que se
encontrem vinculados.

18.2.2 Criar, a partir da aprovação do PME, a
nível municipal, Comissão Permanente de
Professores, para subsidiar os órgãos
competentes
na
reestruturação
e
implementação do Plano de Carreira do
Magistério, de modo a garantir a valorização
profissional.

PRAZO

INVESTIMENTOS
2016

PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA
p/2017

OBSERVAÇÕES

2017

Na Rede Municipal de Ensino 94,4% dos
profissionais da educação são ocupantes de
cargo de provimento efetivo.

A partir
de 2015

O MEC já está oferecendo Formação para
adequação ou elaboração dos Planos de
Carreira e remuneração dos
municípios
assistidos. Uma das próximas ações, será a
criação da Comissão Permanente para
reestruturação do Plano de Carreira, prevista
para o primeiro semestre de 2016.

-

-
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18.2.3 Dar continuidade ao programa de
acompanhamento do professor nomeado
para o cargo de provimento efetivo, na
Rede Municipal, através de avaliação
documentada, para a decisão pela
efetivação do mesmo ao final do estágio
probatório.

A partir
de 2015

-

-

O acompanhamento através da avaliação do
Estágio Probatório já acontece.

18.2.4 Utilizar, mediante adesão, o
resultado da prova nacional, realizada por
iniciativa do MEC, que terá por objetivo
subsidiar os Municípios na admissão de
profissionais do magistério da Educação
Básica Pública.

A partir
de 2015

-

-

18.2.5 Garantir redução de carga horária
dos servidores municipais, por meio de
Legislação específica, como incentivo para
qualificação profissional.

A partir
de 2015

-

-

O Plano de Carreira e o Estatuto dos
Servidores Municipais já prevêem o incentivo

18.2.6 Atuar, em regime de colaboração,
alimentando anualmente, a partir de junho
de 2016, o censo dos profissionais da
Educação Básica de outros segmentos que
não os do Magistério.

A partir
de 2016.

-

-

As escolas já realizam o Censo.

18.2.7 Criar, a nível municipal, Comissão
permanente de agentes educacionais
(atendentes, monitores, secretário, etc.)
para subsidiar os órgãos competentes na
construção,
reestruturação
e
implementação dos Planos de Carreira para
esta categoria, a partir da aprovação do
PME.

A partir
de 2015

-

-

Não há nada instituído.

Ainda não foi implementada pelo MEC a Prova
Nacional para subsidiar os Municípios na
admissão de profissionais do magistério.
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18.2.8 Reestruturar a forma de ingresso para o
cargo de Atendente de Creche considerando
outros critérios além da prova teórica e maior
escolaridade para o ingresso.

A partir
de 2015

-

-

Ainda não houve a reestruturação da forma de
ingresso para Atendentes de creche.

Fonte: o Autor.

Tabela 42 – Indicadores da Meta Dezoito

Fonte: Secretaria Municipal de Educação e Cultura

18.3 CONSIDERAÇÕES

O Município de Nova Prata possui Plano de Carreira

aos professores não acompanharam a evolução do Piso Salarial

para os membros do Magistério Público. A última adequação do

Profissional Nacional. Neste momento(2016), o Piso salarial

mesmo aconteceu em 2011. Há previsão, para 2017, da criação

Nacional para 40 horas é de R$ 2.135,64, portanto, para 22

da Comissão Permanente para reestruturação do Plano de

horas deveria ser de R$ 1.174,60. O valor pago pelo município é

Carreira. Esta será responsável pelos estudos, discussões e

de R$ 983,30.

proposições das alterações do mesmo.
O Plano de Carreira não tem Piso Salarial Nacional
Profissional como referência. Os últimos reajustes concedidos

Atualmente, não há previsão orçamentária para ajustar
esses valores.

19 META DEZENOVE
Assegurar condições, para que até junho de 2016 aconteça 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, contando com
recursos e apoio técnico da União.

19.2 ESTRATÉGIAS
Tabela 43 – Estratégias da Meta Dezenove

ESTRATÉGIAS

PRAZO

19.2.1 Criar, no âmbito municipal,
respeitando a legislação nacional, até junho
de 2016, Lei de Gestão Democrática que
Junho de
considere para os cargos de Direção,
2016
critérios técnicos de mérito e desempenho,
bem como, a participação da comunidade
escolar.

19.2.2 Adequar o Plano de Carreira de
modo a contemplar os critérios técnicos de
mérito e desempenho para os cargos de
Direção.

A partir
de 2015

INVESTIMENTOS
2016

PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA
p/2017

OBSERVAÇÕES

-

-

A Lei de Gestão Democrática não foi criada
devido ao ano eleitoral.

-

-

O Plano de Carreira que está em vigor, já
contempla alguns critérios para os Cargos de
Direção.
Após
criação
da
Comissão
Permanente para Adequação do Plano de
Carreira, esses critérios poderão ser revistos.
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19.2.3 Garantir formação, através da
adesão aos programas do Governo Federal
e/ou através de incentivo municipal, aos
conselheiros
do
Conselho
de
Acompanhamento e Controle Social do
FUNDEB, do Conselho de Alimentação
Escolar - CAE, do Conselho Municipal de
Educação CME e aos representantes
educacionais em demais conselhos de
acompanhamento de políticas públicas.

A partir
de 2015

-

-

As formações para os conselheiros dos
Conselhos ligados a Educação são geralmente
ofertados pelo MEC através de Universidades
Federais e a SMEC oferece o apoio através do
Transporte, estadia... Sempre que as mesmas
são ofertadas, a SMEC adere, mas
atualmente, não há muitas ofertas.

19.2.4 Garantir aos Conselhos vinculados à
Educação recursos financeiros, espaço
físico adequado, equipamentos e meios de
transporte para visitas à rede escolar, com
vistas ao bom desempenho de suas
funções.

A partir
de 2015

-

-

As despesas e recursos que os Conselhos
necessitam, são subsidiados pela SMEC.

19.2.5 Constituir o Fórum Municipal
Permanente de Educação, com o intuito de
coordenar as conferências de educação no
âmbito municipal, bem como efetuar o
acompanhamento da execução deste PME
de educação, após a aprovação do mesmo.

A partir
de 2015

-

-

O FME já está instituído através Do Decreto
Executivo Nº 6533/2015, de 01 de outubro de
2015.

-

Todas as Escolas da Rede Municipal possuem
Conselho Escolar instituído por Lei Municipal,
Círculo de Pais e Mestres regularizados e,
Grêmio Estudantil, na sua maioria, instituídos.
O que necessita, é fortalecimentos dos
mesmos através de formações.

19.2.6 Estimular, em todas as redes de
Educação Básica, a constituição e o
fortalecimento de Grêmios Estudantis e
Círculo de Pais e Mestres - CPM,
assegurando-lhes
condições
de
funcionamento nas escolas, fomentando a
sua articulação com os Conselhos
Escolares, por meio das respectivas
representações.

A partir
de 2015

-
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19.2.7 Estimular o fortalecimento dos
Conselhos Escolares e Conselho Municipal
de Educação, como instrumentos de
participação e fiscalização na gestão
escolar e educacional, inclusive por meio de
adesão aos programas nacionais de
formação de conselheiros, assegurando-se
condições de funcionamento autônomo.

A partir
de 2015

-

-

O Fortalecimento dos Conselhos Escolares e
Conselho Municipal de Educação.....

19.2.8 Estimular a participação e a consulta
de profissionais da educação, alunos e
seus familiares na formulação das
Propostas Político-Pedagógicas, Planos de
Gestão Escolar e Regimentos Escolares,
assegurando a participação dos pais no
processo de Gestão Democrática.

A partir
de 2015

-

-

À medida que a Proposta Político-Pedagógica,
Plano de Gestão Escolar e Regimento Escolar
foram reestruturados, a participação dos
envolvidos na Educação será cada vez mais
considerada.

19.2.9 Propiciar progressivos processos de
autonomia pedagógica, administrativa e de
gestão financeira nos estabelecimentos de
ensino da rede municipal.

A partir
de 2015

-

-

Com a criação da Lei da Gestão Democrática,
essa
autonomia
será
propiciada
gradativamente.

19.2.10 Aderir a programas de Formação
de Diretores e Gestores Escolares.

A partir
de 2015

-

-

Ainda não foi instituída.

19.2.11 Aderir à prova nacional específica
de formação de diretores e gestores, cujos
resultados sirvam para subsidiar a definição
de critérios e objetivos para o provimento
dos cargos.

A partir
de 2015

-

-

Ainda não foi instituída.

Fonte: o Autor.
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Tabela 44 – Indicadores da Meta Dezenove

Fonte: o Autor.

19.3 CONSIDERAÇÕES

A Lei da Gestão Democrática na rede municipal, só não
foi efetivada devido ao ano eleitoral. Cabe ressaltar que

as

atuando,

Grêmio Estudantil

elaboração

(na maioria

das escolas),

anual do Plano de Gestão com participação da

escolas já possuem parte da estrutura necessária para a

comunidade escolar. As demais estruturas necessárias serão

efetivação da mesma como Conselho Escolar instituído por lei e

adequadas de acordo com o que estabelecer a Lei.
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20 META VINTE
Aplicar o investimento público em Educação Pública, assegurando a competência de cada ente federado, 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 do Plano Nacional de
Educação (2019), e o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio (2024).

20.2 ESTRATÉGIAS
Tabela 45 – Estratégias da Meta Vinte

ESTRATÉGIAS

PRAZO

INVESTIMENTOS
2016

PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA
p/2017

OBSERVAÇÕES

20.2.1 Garantir fontes de financiamento
permanentes e sustentáveis para todos os
níveis, etapas e modalidades da educação
básica, observando-se as políticas de
colaboração entre os entes federados, em
especial as decorrentes do art. 60 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias e do
§ 1o do art. 75 da Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que tratam da capacidade
de atendimento e do esforço fiscal de cada
ente federado, com vistas a atender suas
demandas educacionais à luz do padrão de
qualidade nacional.

A partir
de 2015

-

-

A garantia de aplicação de recursos na
Educação está disposta na Constituição
Federal, na LDB e Lei Orgânica.

20.2.2 Incentivar o aperfeiçoamento e a
ampliação
dos
mecanismos
de
acompanhamento
da
arrecadação
da
contribuição social do salário-educação.

A partir
de 2015

-

-
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20.2.3 Criar Lei específica garantindo a
aplicação, na educação, dos recursos
destinados
à
manutenção
e
desenvolvimento do ensino, em acréscimo
aos 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.

A partir
de 2015

20.2.4 Fortalecer os mecanismos e os
instrumentos que assegurem, nos termos
do parágrafo único do art. 48 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de
2000, a transparência e o controle social na
utilização dos recursos públicos aplicados
em educação, especialmente a realização
de audiências públicas, a criação de portais
eletrônicos
de
transparência
e
a
capacitação dos membros do Conselhos de
Acompanhamento e Controle Social do
Fundeb, com a colaboração entre o
Ministério da Educação, a Secretaria de
Educação do Estado e do Município e o
Tribunal de Contas.

A partir
de 2015

-

-

A partir
de 2015

-

-

20.2.5 Contribuir com dados para a
realização dos estudos e acompanhamento
regular dos investimentos e custos por
aluno da Educação Básica e Superior, em
todas as suas etapas e modalidades.

-

-

Não será possível criar esta lei, pois o recurso
(Pré-sal e exploração do petróleo, gás
natural...) não se confirmaram.

Não há a nível nacional, ainda, programa para
Capacitação de Conselheiros do FUNDEB.
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20.2.6 Promover a mobilização de todos os
órgãos representativos da educação para a
efetivação do cálculo do CAQi e do CAQ no
prazo estabelecido pelo Plano Nacional de
Educação.

20.2.7 Aplicar, a partir da regulamentação, o
CAQi, referenciado no conjunto de padrões
mínimos
estabelecidos
na
legislação
educacional,
cujo
financiamento
será
calculado com base nos respectivos insumos
indispensáveis ao processo de ensinoaprendizagem e será progressivamente
reajustado até a implementação plena do
CAQ.

A partir
de 2015

-

-

Não foi instituído a nível nacional.

-

-

Não foi instituído a nível nacional.

20.2.8 Assegurar que o Plano Plurianual (PP)
a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei
Orçamentária Anual (LOA) da Secretaria
Municipal de Educação contemplem os
investimentos necessários para o alcance das
metas estabelecidas no Plano Municipal de
Educação vigente.

A partir
de 2015

-

-

A SMEC, neste ano, articulou com a Secretaria
de Finanças as prioridades de investimentos
na Educação para o próximo ano destinando,
os escassos recursos, de acordo com as
mesmas.

20.2.9 Buscar alternativas, articulando com os
órgãos competentes, que viabilizem os recursos
necessários para o cumprimento da Lei do Piso
Salarial Nacional Profissional do Magistério.

A partir
de 2015

-

-

Não há tratativas e nem possibilidades no
momento.

-

O órgão responsável pela fiscalização dos
recursos da Educação é o Conselho do
FUNBEB.
O CAQ (Cálculo Aluno Qualidade) não foi
instituído a nível nacional.

20.2.10 Intensificar a fiscalização do emprego
dos recursos atentando para as diferenças de
arrecadação do município em relação ao
número de alunos matriculados, elevando o
valor per capita no que se refere ao CAQ,
proporcionando
maior
qualidade
no
atendimento ao aluno.

A partir
de 2015

-
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20.2.11 Garantir, a partir da aprovação
deste Plano de Educação, a transparência
na aplicação dos recursos do Fundo de
Manutenção
e
Desenvolvimento
da
Educação Básica e de Valorização do
Magistério (FUNDEB) e demais recursos
garantidos pela legislação atual, inclusive
dos novos recursos, criados por leis
específicas, que serão destinadas à
educação durante a década de vigência do
Plano.

A partir
de 2015

-

-

Fonte: o Autor.

Tabela 46 – Indicadores da Meta Vinte

Fonte: o Autor.

O Município dispõe nas mídias eletrônicas –
Portal da Transparência, o demonstrativo de
despesas e receitas relacionadas à Educação.
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20.3 CONSIDERAÇÕES

Essa importante e indispensável meta que garante parte

lei (25%). Mesmo assim, muitas das demandas da educação

do cumprimento de todas as demais, não há como ser

não foram supridas, pois grande parte desses valores são

executada, pois com o congelamento dos gastos em educação,

utilizados para a folha de pagamento com pessoal.

é inviável ampliar os investimento público em Educação PúblicaProduto Interno Bruto até alcançar o que foi proposto.
Na realidade de Nova Prata, os investimentos em
educação nos últimos anos, sempre ultrapassam o previsto em

Cabe ressaltar que o atual momento econômico vivido
pelo nosso país, tem contribuído negativamente para a
concretização de várias estratégias estabelecidas para efetivar o
PME e garantir a qualidade na educação.
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CONCLUSÃO
Diante das metas aqui apresentadas e avaliadas através

diálogo conciso entre as várias instancias, a fim de garantir a

de dados e constatações via fontes fidedignas, é possível

execução de parte do plano e, com isso, promover avanços

apontar algumas análises necessárias para este registro.

significativos e quantificáveis na área educativa.

Uma delas diz respeito à questão orçamentária. No

Quanto aos dados aqui utilizados para desenhar os

contexto histórico de construção do Plano, a realidade

avanços das metas, é importante frisar que são carentes de

econômica do país apresentava uma condição favorável quanto

maiores fontes confiáveis e atuais. Diversos dados necessários

a investimentos significativos no campo da educação. Porém, a

para uma boa análise do quadro educacional ficaram por serem

realidade vivida no contexto social, político e econômico do país

realizadas, pois não existem informações estatísticas sólidas e

durante o período acima analisado, passou por inúmeras crises

de fácil acesso que permitam um olhar sobre a realidade atual e

financeiras

seu progresso quanto o período de vigência do Plano.

e

institucionais

que

fizeram

com

que

os

investimentos em Educação fossem revistos e repensados,

Por fim, é importante registrar que, como o Plano

exigindo mudanças drásticas na concretização de inúmeras

Municipal de Educação é um Plano territorial, algumas metas

metas do Plano. Tal quadro por si só se justifica a não

não são de competência municipal. Outras, são compartilhadas

realização de algumas metas que, infelizmente, ficarão no papel.

com outras esferas. Isto dificulta a gerência e o cumprimento

Outro aspecto que aqui cabe ressaltar, refere-se à

das metas, uma vez que não se pode haver uma interferência

questão das articulações institucionais muitas vezes pontuadas

direta nas demais autarquias. Cabe destacar aqui, novamente, a

pelo Plano. Tais articulações não se concretizaram, causando

necessidade de uma metodologia concisa de articulações

um atraso considerável na evolução e não execução das metas.

institucional entre os diversos níveis administrativos: municipal,

É urgente um trabalho interinstitucional a fim de acontecer um

estadual, federal e iniciativa privada.
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Nova Prata, dezembro de 2016.

