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APRESENTAÇÃO
O presente documento expressa o Relatório de Avaliação do Plano Municipal de
Educação – PME referente ao período de 2017/2018/2019, baseado nos dados colhidos e
apresentados através dos Monitoramentos Anuais.
Apresenta a avaliação das 20 metas do Plano Municipal de Educação, bem como suas
estratégias através da análise e tratamentos dos dados Municipais, dos dados oficiais e
informações relevantes sobre cada Meta. Além disso, o Relatório de Avaliação contém as
recomendações e conclusão sobre a evolução no período observado.
Em cumprimento a Lei de Criação do Plano Municipal de Educação – PME no
município de Nova Prata, é responsabilidade do Fórum Municipal de Educação – FME elaborar
estudos para aferir a evolução das estratégias necessárias para o alcance das 20 metas
estabelecidas. Este procedimento se dará a cada três anos do período de vigência Plano
Municipal de Educação – PME 2015/2025, portanto a próxima Avaliação, conforme nota
técnica, será referente ao período dos anos de 2020, 2021 e 2022.
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2 PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME
Com a aprovação do Plano Municipal de Educação através da Lei Municipal nº
9279/2015, iniciou-se a organização da estrutura necessária para realizar o Monitoramento e a
Avaliação do mesmo. Foi criado, então, o Fórum Municipal de Educação – FME através do
Decreto Executivo nº 6533/2015, de 1º de Outubro de 2015 e, posteriormente, realizada a
designação dos membros através do Decreto Executivo nº 6573/2015. Atualmente, está em
vigor o Decreto Executivo nº 7357/2018, de 06 de novembro de 2018.
Para aferir a avaliação do período 2017/2018/2019, foram utilizados como referência
os Relatórios de Monitoramentos Anuais, elaborados a partir da evolução dos dados registrados
no Banco de Dados e das ações realizadas pelas Mantenedoras.
Para facilitar o processo de monitoramento, foi idealizado e criado no ano 2017 o
Banco de Dados, ferramenta que permite acompanhar a evolução das metas do Plano
Municipal de Educação, durante a década de vigência do mesmo. Visando a transparência das
informações coletadas, bem como dos Relatórios de Monitoramento e Avaliação do PME, esses
passaram a ser publicados, também a partir de 2017, no site da Secretaria Municipal de
Educação. Os mesmos encontram-se disponíveis em http://www.smecnp.com.br.
Em relação às formações técnicas disponibilizadas pela SASE (Secretaria de
Articulação com os Sistemas de Ensino) - MEC, no ano de 2017 os Encontros de Formação
aconteceram nos meses de Maio e Setembro e tinham como objetivo, subsidiar as Equipes
Técnicas dos Municípios no processo de monitoramento e avaliação do Plano Municipal de
Educação. Neste mesmo ano, o Fórum Municipal de Educação também inovou o processo de
monitoramento. A partir de cronograma pré-estabelecido, realizou quatro encontros1 com os
membros do Fórum Municipal de Educação, onde foram analisados e aferidos os resultados
obtidos pela educação municipal no âmbito das metas e estratégias propostas para o período.
Em 2018, a Formação Presencial para os Municípios da Regional AMESNE aconteceu
uma única vez em 09 de maio, no município de Caxias do Sul. A partir de 2019, com a extinção
1

Os encontros aconteceram nos dias 03 de julho, 17 de julho, 28 de agosto e 25 de setembro de 2018.
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da SASE - MEC não houve mais formações para acompanhamento e nem a intermediação de
envio dos Relatórios para o MEC.
Diante desta nova realidade, a equipe técnica do Fórum Municipal de Educação
cumprindo as atribuições estabelecidas na Lei de Criação e Regimento Interno, prosseguiu com
a coleta de dados necessários para alimentar o Banco Dados, bem como realizando o
monitoramento anual e avaliação2 das Metas do Plano Municipal de Educação.
O Fórum Municipal de Educação é de fundamental importância, pois é o instrumento
que possibilita a participação de todas as representações da sociedade na avaliação das metas e
estratégias previstas, em um espaço de discussões e a mobilização necessária para o
planejamento de novas ações para evoluir nas metas.

3 AVALIAÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS
3.1 META SOBRE EDUCAÇÃO INFANTIL

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.

3.1.1 Contextualização sobre a Importância para o Município
Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica é responsabilidade do
Município, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os seus cinco anos
de idade, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, sendo a base inicial do
processo educativo, onde a infância pode ser vivida em toda sua plenitude.
Neste sentido, a Educação Infantil no Município de Nova Prata é de grande relevância,
uma vez que se concebe a mesma como espaço onde não se separa o brincar do aprender e que

2

A Lei do Plano Municipal de Educação estabelecia que a avaliação seria realizada a cada dois anos (período da
primeira avaliação 2015/2016). Após emissão de Nota Técnica com alteração do período, essa passou a ser
realizado a cada três anos (2017/2018/2019)
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busca oferecer um ambiente propício para descobertas, possibilitando à criança construir seu
próprio conhecimento. Tudo isso associado a padrões de qualidade, uma vez que trabalhar a
democratização do ensino nos primeiros cinco anos de vida é essencial para melhorar os índices
de aprendizado dos alunos e estimular, desde cedo, a busca pelo conhecimento.

3.1.2 Análise e Tratamentos dos Dados Municipais

Tabela 01 Porcentagem de crianças atendidas na Educação Infantil.

Tabela 02 - Nascidos e residentes em Nova Prata

Fonte: SINASC / Secretaria Municipal de Saúde.
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Tabela 03 - Distribuição das Vagas (4 a 5 anos – Matrículas Iniciais)

.

Tabela 04 - Distribuição das Vagas de 0 a 3 Anos – Matrículas Iniciais
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3.1.3 Informações Relevantes
A partir do apontamento do FME, a Administração Pública regulamentou a Lista
Única através do Decreto nº7788 de 10 de setembro de 2019, estabelecendo novos critérios
para o atendimento para esta faixa etária.
O levantamento de demanda para crianças de 0 a 3 anos acontece em parceria com
alguns órgãos como a Secretaria Municipal de Saúde que fornece dados do número de crianças
nascidas em Nova Prata em cada mês e ano (SINASC), auxiliando a Secretaria de Educação na
organização dos espaços e profissionais para o atendimento dessa demanda.

Também o

Conselho Tutelar, quando solicitado, orienta as famílias para a realização da matrícula das
crianças na faixa etária obrigatória e nos casos de vulnerabilidade social para crianças de 0 a 3
anos.
Para ampliar a oferta da faixa etária de 0 a 3 anos, o Município construiu mais 03
salas de aula a Escola Municipal de Educação Infantil Recanto da Alegria, no ano de 2018.
Em relação ao atendimento das crianças na faixa etária de 4 e 5 anos, o Município
atende toda a demanda. Uma das ações realizadas no ano de 2019, foi transformar em escola o
antigo anexo da EMEI Vó Eliza que passou a se chamar EMEI Educare, com funcionamento
inicial apenas no turno da tarde, atendendo somente a faixa etária Pré-Escola.
Quanto a Consolidação das Leis de Trabalho – CLT, o Fórum Municipal de Educação
– FME buscou orientação junto a Universidade de Caxias do Sul – UCS, através da sua
representação neste Fórum, onde levantou-se possíveis formas para agir dentro da legalidade
para efetivar a obrigatoriedade da Empresas que empregam mais de 30 mulheres. A articulação
com as Empresas não foi realizada até o presente momento.
Para cumprir as exigências mínimas de qualidade para instituições de Educação
Infantil Públicas e Privadas, o Conselho Municipal de Educação - CME como órgão
fiscalizador do Sistema de Ensino, emitiu a Resolução CME Nº 012/2018, que determina
normas para o funcionamento das Instituições que ofertam a Educação Infantil. Através das
visitas e análise da documentação, quando detectadas irregularidades no espaço físico, relação
profissional e número de alunos atendidos e nos aspectos pedagógicos, as mesmas são
apontadas nos Pareceres que determinam prazos para adequação, porém nem sempre os ajustes
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são realizados devido à justificativa de falta de recursos financeiros. Também realiza fiscaliza
anual de todas as instituições de Educação infantil e faz atualização de dados com a mesma
freqüência
A Secretaria Municipal de Educação, para realizar o acompanhamento e
monitoramento do acesso e da permanência das crianças da Educação Infantil, aciona a Equipe
Técnica da Secretaria de Educação e Conselho Tutelar no momento em que detecta baixa
frequência, principalmente em casos de vulnerabilidade social. Além disso, as crianças
beneficiárias de Programas de Transferência de Renda desta faixa etária são acompanhadas
pela Secretaria da Assistência Social.
Quanto ao atendimento Educacional Especializado, às Escolas Municipais de
Educação Infantil não dispõem de Sala de Recursos Multifuncionais, pois solicitou Salas de
Recursos Multifuncionais através do PAR, mas ainda não houve o retorno. Sendo assim, as
crianças da Educação Especial recebem este atendimento na Escola de Ensino Fundamental
mais próxima. Também criou o cargo de Monitor de AEE, realizou Concurso Público para
provimento do cargo o que possibilitou a nomeação de Monitores para as crianças que
necessitam de Atendimento Educacional Especializado, garantindo a efetiva inclusão.
Com a aprovação do Plano de Carreira em 2019, só ingressam após concurso público
para o provimento do cargo, professores com habilitação em Ensino Superior. Em relação a
formação continuada, essa acontece sistematicamente e é pré- requisito para a progressão na
carreira.
O acompanhamento da Educação Infantil da Rede Municipal é realizado pela
Coordenação Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. As escolas da Rede Privada
são convidadas a participar de formações ofertadas pela SME.
Quanto ao atendimento em Turno Integral para crianças de 0 a 03 anos na Rede
Municipal de Ensino, até 2019, era condição para matrícula a frequência em turno integral.
Com a regulamentação da lista única, abriu-se a possibilidade de matrícula em turno parcial em
casos específicos. Já o acesso à Educação Infantil em tempo integral é inviabilizado pela falta
de espaço físico e estrutura adequada para esse atendimento.
A partir da legislação emitida pelo Conselho Municipal de Educação, todas as Escolas
pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino adequaram seus Regimentos Escolares para
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cumprir as exigências legais que deverão ser aprovados para vigorar a partir de 2020. Em
relação ao PPP, esses também estão em processo de adequação para contemplar o Referencial
Curricular Municipal-RCM/NP, construído em 2019, com prazo para conclusão no início de
2020.

3.2 META SOBRE ENSINO FUNDAMENTAL

META DOIS. Universalizar o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos para toda a
população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por
cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência do
Plano Nacional de Educação,resguardadas as responsabilidades.

3.2.1 Contextualização sobre a Importância para o Município
Ofertar o Ensino Fundamental de qualidade e garantir que todos os alunos ingressem e
concluam esse nível de ensino tendo as suas habilidades e competências desenvolvidas, são
premissas para que o Município cumpra com sua responsabilidade na busca de uma educação
qualitativamente eficiente.

3.2.2 Análise e Tratamentos dos Dados Municipais
Tabela 05 – Percentual da População de 6 a 14 anos que freqüenta a Escola
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Tabela 06 - Distribuição das Matrículas no Ensino Fundamental (Matrículas Iniciais)

Fonte: MEC, INEP/Censo Escolar da Educação Básica, Nova Prata/RS, disponível em:
<http://portal.inep.gov.br/microdados>. Secretaria Educação do Estado do Rio Grande do Sul, disponível em:
<http://servicos.educacao.rs.gov.br/pse/srv/estatisticas.jsp?ACAO=acao1>.
Obs.: EJA incluído na rede municipal e estadual de ensino. A Educação Especial, enquanto Instituição APAE, não
está incluída.

Tabela 07 - Rendimento Escolar - Nova Prata/RS (Ensino Fundamental - Anos Iniciais)

Fonte: INEP

Indicadores

Educacionais,

disponível

em:

<http://portal.inep.gov.br/indicadores-

educacionais>.
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Tabela 08 - Rendimento Escolar - Nova Prata/RS (Ensino Fundamental - Anos Finais)

Tabela 09 - Percentual de Distorção Idade/Série no Ensino Fundamental de
Nova Prata/RS

TABELA 10 - Percentual de Distorção Idade/Série no Ensino Fundamental de Nova Prata/RS

Fonte: INEP Indicadores Educacionais, disponível em: <http://portal.inep.gov.br/indicadoreseducacionais>. Observação: Dados arredondados em 2013.
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3.2.4 INFORMAÇÕES RELEVANTES

O atendimento do Ensino Fundamental é de responsabilidade compartilhada entre
Município e Estado.
Quanto ao acesso e permanência no Ensino Fundamental, na Rede Municipal de Ensino
o Setor Pedagógico da SME promove reuniões juntamente com a Equipe Diretiva de cada
Escola para o e monitoramento da aprendizagem dos estudantes. Também acompanha a
frequência e a aprendizagem efetiva destes alunos, buscando cada vez mais o compromisso das
famílias e do apoio da rede neste processo, através dos encaminhamentos necessários.
Para garantir a permanência e aprendizagem efetiva de todos educandos, procura-se
oferecer uma aprendizagem mais significativa através de professores mais qualificados,
acompanhamento do Coordenador Pedagógico na própria escola. Também é oferecido pela
SME serviço de Psicologia e Assistência Social, bem como trabalho com a rede de serviços e
atendimentos das demais Secretarias. Cada escola tem autonomia para desenvolver um Projeto
Pedagógico que leve em conta sua realidade e necessidades educacionais. Quanto à formação
inicial e continuada dos professores do Ensino Fundamental a Rede Municipal de Ensino
através da Secretaria Municipal de Educação promove formações no decorrer do ano letivo,
abordando temas pertinentes à realidade das escolas, com recursos próprios ou da União
incluindo temas pertinentes Políticas Educacionais de Inclusão.
A partir do ano de 2018, foi implantado o Laboratório de Aprendizagem em todas as
Escolas Municipais de Ensino Fundamental para atender alunos com dificuldades
aprendizagem no ciclo de alfabetização, demonstrando a permanente preocupação com a
alfabetização.
O planejamento de ações para regularizar o fluxo escolar e qualificar a aprendizagem é
constante e permanente. Dentre as ações pode-se destacar: implementação de novas
metodologias de ensino, reestruturação da avaliação da aprendizagem focando nas habilidades
e competências, construção coletiva do Referencial Curricular Municipal - RCM/NP.
18

No ano de 2019, todas as escolas do município envolveram-se na construção do
Referencial Curricular Municipal - RCM/NP que é o documento orientador para todas as redes
de ensino de Nova Prata e embasou a construção dos Projetos-Político-Pedagógicos de cada
estabelecimento de ensino do território.
Para incentivar os alunos do Ensino Fundamental e estimular habilidades é realizada a
adesão e participação, através de inscrição, desenvolvimento e premiação dos melhores
projetos, participação das Olimpíadas de Língua Portuguesa, de Matemática e outras,
participação dos Jogos – JERGS em nível muncipal e, quando classificados, a nível regional e
participação em outros eventos mediante a adesão de cada escola. As Escolas também
participam sempre que convidadas dos eventos culturais que o Município promove tais como:
Festival Internacional do Folclore de Nova Prata, Semana da Cultura Afro, Expoprata.
Para promover a busca ativa de crianças e adolescentes que estão fora da Escola os
Órgãos Públicos de Assistência Social, Saúde, Conselho Tutelar, Promotoria Pública,
trabalham de forma conjunta através da FICAI, com o objetivo de diminuir os índices de
evasão e abandono em todas as etapas do Ensino Fundamental. As Escolas acompanham e
monitoram a frequência dos alunos beneficiários de programa de transferência de renda,
acionando os órgãos de apoio em caso de infrequência para tomar as devidas providências e
informando o setor da Assistência Social.
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, necessitando de apoio financeiro para
subsidiar a aquisição ou melhoria desta estrutura. Através do PAR (Programa de Ações
Articuladas), foi realizada a solicitação de algumas tecnologias para melhorar a Estrutura da
Rede Municipal. Com o apoio técnico e financeiro da União foi inaugurada em dezembro de
2019 a Escola Municipal e Ensino Fundamental Nagib S. Elias, ampliando o número de vagas
como uma das ações que favorecem o direito à matrícula.
Todas as escolas do município possuem Conselho Escolar instituído, com importante
atuação na Gestão Escolar e participação na construção do Projeto-Político-Pedagógico.
Quanto a participação dos Pais ou responsáveis a Escola promove constantemente momentos
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que favorecem a participação dos mesmos buscando aproximação estreitando laços entre escola
e família.
Para garantir a infra-estrutura mínima para o atendimento no Ensino Fundamental, o
Conselho Municipal de Educação emitiu a norma RESOLUÇÃO CME nº013/2019 que Fixa os
parâmetros relativos à Organização e funcionamento do ENSINO FUNDAMENTAL de 09
anos no Sistema Municipal de Ensino de Nova Prata e realiza fiscalização para verificar o
cumprimento dos mesmos.

3.3 META SOBRE O ENSINO MÉDIO

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

3.3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA PARA O MUNICÍPIO

Incentivar o ingresso e a permanência dos educandos no Ensino Médio em idade
compatível com este nível de escolarização é de extrema importância para o desenvolvimento
social e econômico do Município. Sabendo que esta fase do desenvolvimento humano requer
muita dinamicidade para atrair o interesse dos educandos, se faz necessário a busca de
estratégias que sejam incentivadoras da participação dos mesmos através da cultura, tecnologia,
esporte entre outros.
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3.3.2 DADOS OFICIAIS

3.3.3 ANÁLISE E TRATAMENTOS DOS DADOS MUNICIPAIS
Tabela 11 Percentual da População de 15 a 17 anos que freqüenta a Escola

Tabela 12 - Distribuição das Matrículas nas Escolas de Ensino Médio

Fonte: |01| INEP/Censo Escolar da Educação Básica, Nova Prata/RS, disponível em:
<http://portal.inep.gov.br/microdados>; |02| Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do
Sul, disponível em: <http://www.educacao.rs.gov.br/pse/html/estatisticas.jsp?ACAO=acao1>.
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Tabela 13 - Concluintes do Ensino Médio em Nova Prata

Fonte: INEP/Censo
Escolar,
Nova
<http://portal.inep.gov.br/microdados>.

Prata/RS,

disponível

em:

Tabela 14 - Taxa de Aprovação no Ensino Médio em Nova Prata/RS

Fonte: INEP/Censo
Escolar,
Nova
<http://portal.inep.gov.br/microdados>.

Prata/RS,

disponível

em:
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Tabela 15 - Taxa de Reprovação no Ensino Médio em Nova Prata/RS

Fonte: INEP/Censo
Escolar,
Nova
<http://portal.inep.gov.br/microdados>.

Prata/RS,

disponível

em:

Tabela 16 - Taxa de Abandono no Ensino Médio em Nova Prata/RS

Fonte: INEP/Censo
Escolar,
<http://portal.inep.gov.br/microdados>.

Nova

Prata/RS,

disponível

em:
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Tabela 17 - Taxa de Aprovação, Reprovação e Abandono por Ano
Ensino Médio de Nova Prata - 2013

Fonte: INEP/Censo
Escolar,
<http://portal.inep.gov.br/microdados>.

Nova

Prata/RS,

disponível

em:

Tabela 18 - Taxa de Aprovação, Reprovação e Abandono por Ano
Ensino Médio de Nova Prata – 2014

Fonte: INEP/Censo
Escolar,
Nova
<http://portal.inep.gov.br/microdados>.

Prata/RS,

disponível

em:
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Tabela 19 - Taxa de Aprovação, Reprovação e Abandono por Ano
Ensino Médio de Nova Prata – 2015

Fonte: INEP/Censo
Escolar,
<http://portal.inep.gov.br/microdados>.

Nova

Prata/RS,

disponível

em:

Tabela 20 - Taxa de Aprovação, Reprovação e Abandono por Ano
Ensino Médio de Nova Prata – 2016

Fonte: INEP/Censo
Escolar,
<http://portal.inep.gov.br/microdados>.

Nova

Prata/RS,

disponível

em:
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Tabela 21 - Taxa de Aprovação, Reprovação e Abandono por Ano
Ensino Médio de Nova Prata – 2017

Fonte: INEP/Censo
Escolar,
Nova
<http://portal.inep.gov.br/microdados>.

Prata/RS,

disponível

em:

Tabela 22 - Taxa de Aprovação, Reprovação e Abandono por Ano
Ensino Médio de Nova Prata – 2018

Fonte: INEP/Censo
Escolar,
Nova
<http://portal.inep.gov.br/microdados>.

Prata/RS,

disponível

em:
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Tabela 23 - Taxa de Aprovação, Reprovação e Abandono por Ano
Ensino Médio de Nova Prata – 2019

Fonte: INEP/Censo
Escolar,
Nova
<http://portal.inep.gov.br/microdados>.

Prata/RS,

disponível

em:

3.3.4 INFORMAÇÕES RELEVANTES

A competência de atendimento deste nível de Ensino é do Estado, portanto, as
considerações são em nível de observação e algumas parcerias realizadas entre Município e
Estado. Desta forma, não há investimentos aplicados nem previstos nas estratégias, exceto para
o transporte escolar.
Como forma de garantir o atendimento a demanda desse nível, as escolas seguem o
mapa de zoneamento que favorece o deslocamento e organização do transporte escolar.
Para garantir o ingresso no Ensino Médio de todos os alunos concluintes do Ensino
Fundamental, a Rede Municipal de Ensino vincula a entrega do Histórico Escolar à matrícula
no Ensino Médio, sendo necessário, para emissão do Histórico Escolar, apresentação de
atestado de vaga.
O currículo do Ensino Médio foi reestruturado através PARECER CNE/CP Nº:
15/2018 aprovado em: 4/12/2018 que institui a Base Nacional Comum Curricular do Ensino
Médio (BNCC-EM). Em 2019 algumas Escolas de Ensino Médio se prepararam para
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implementar, em 2020, o Novo Ensino Médio com ampliação da carga horária e parte da
mesma destinada a promover e desenvolver as habilidades dos alunos direcionando-os para o
mundo do trabalho e visando o Ensino Superior. Os Direitos e Objetivos de Aprendizagem dos
alunos do Ensino Médio já contemplam a Matriz de Referência do Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM) e os alunos já são estimulados a participar do ENEM.
O único curso profissionalizante em Nível Médio da Rede Pública é o Curso Normal
(Magistério) e não houve a expansão das matrículas. Como forma de incentivo, a Rede
Municipal de Ensino disponibiliza vagas para práticas e estágios aos alunos do Curso Normal e
também contrata alunos desse curso para auxiliarem nas Escolas através de convênio
remunerado (CIEE).
O currículo atual da formação de Professores via Ensino Médio contempla as políticas
de Inclusão Escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas
habilidades ou superdotação.
As escolas dentro do seu currículo organizam Feiras de Ciências, Feira de Profissões
estimulando os adolescentes para os conhecimentos nas áreas tecnológicas e científicas
A equipe Gestora e os trabalhores em educação recebem formação constante,
organizada pela SEDUC-RS em parceria com entidades e ou instituições formadoras.
Para combater a evasão escolar, as Escolas utilizam-se do mecanismo da Ficha de
Aluno Infrequente – FICAI como mecanismo para acionar os órgãos competentes pelo retorno
dos alunos à Escola.
É informado com regularidade aos órgãos competentes a frequência dos alunos que
são beneficiários de programas de assistência social e transferência de renda.
Quanto à estrutura física, as Escolas dispõem de laboratório de informática, ciências e
acesso a internet, porém necessitam ser constantemente melhorados para atendem a demanda.
As Escolas que oferecerem Ensino Médio têm seus Círculos de Pais e Mestres e
Conselho Escolar e Grêmio Estudantil em plena atividade participando da Gestão Democrática
da escola.
O Município disponibiliza transporte escolar para todos os alunos do Ensino Médio
que necessitam. As verbas para o custeio do mesmo são repasses do Governo Federal através
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do PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar e do PEATE – Programa
Estadual de Apoio ao Transporte do Escolar e complementação com recursos próprios.

3.4 META SOBRE A EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA

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

3.4.1 CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA PARA O MUNICÍPIO

A Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas
e modalidades. Realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os recursos e
serviços e orienta quanto a sua utilização no processo de ensino e aprendizagem de alunos com
deficiência.
No Município de Nova Prata, a questão da inclusão de crianças com necessidades
educativas especiais na rede regular de ensino insere-se no contexto das discussões e está cada
vez mais presente no cotidiano escolar, buscando a integração de pessoas portadoras de
deficiências enquanto cidadãos, com seus respectivos direitos e deveres de participação e
contribuição social. Por isso, a grande importância desta modalidade na rede de ensino de Nova
Prata.
3.4.2 DADOS OFICIAIS

3.4.3 ANÁLISE E TRATAMENTOS DOS DADOS MUNICIPAIS
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Tabela 24 - Matrículas no Atendimento Educacional Especializado - AEE

30

31

Fonte: INEP/DEED
para
Censo
<http://portal.inep.gov.br/microdados>.

Escolar,

2012

-

2025,

disponível

em:
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Tabela 25 - Progressão nas Matrículas de Atividade Complementar
e Atendimento Educacional Especializado no Município de Nova Prata (04 a 17 Anos)

Fonte: INEP/DEED/Censo Escolar, disponível em: <http://portal.inep.gov.br/microdados>.

3.4.4 INFORMAÇÕES RELEVANTES

Todos os alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação que buscam matrícula na Rede Municipal de Ensino, são
atendidos, inclusive aos beneficiários de programa de transferência de renda. Além da
matrícula na sala de aula regular, os mesmos têm assegurado o atendimento especializado
realizado na Sala de Recursos Multifucional.
O atendimento à demanda de crianças com necessidades especiais na faixa etária de 0
a 3 anos é garantida inclusive com prioridade na Lista Única que é a forma de acesso à
matrícula na Educação Infantil - Creche da Rede Municipal.
A Rede Municipal de Ensino conta, no período monitorado, com 04 Salas de Recursos
Multifuncionais instaladas nas Escolas de Ensino Fundamental (EMEF. Guerino Somavilla,
EMEF Caetano Polesello, EMEF Pe. Josué Bardin e EMEF Angela P. Paludo). O atendimento
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é disponibilizado para todos os alunos da escola e também aos alunos das Escolas próximas que
não dispõe do serviço.
A Rede Municipal de Ensino conta com os seguintes profissionais para atender a os
alunos da Educação Especial: Professor de Sala de Recursos Multifuncional, Professor da Sala
de aula regular e Monitor de AEE. Além de profissionais de Apoio e de articulação dentro da
Escola e com os serviços oferecidos quando encaminhados como é o caso dos profissionais do
Centro Multidisciplinar e outros profissionais. Em relação da equipe de profissionais da
educação para atender a demanda, esta é adequada conforme a necessidade.
Os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, após análise da equipe
(Direção, Coordenação Pedagógica, Professor da Sala de Recursos e Sala de Aula), é
constatada a necessidade ou não do Serviço de Monitoria. Todos os alunos da Educação
Especial que frequentam o Atendimento Educacional Especializado tem a garantia do Plano
Educacional Individualizado - PEI e avaliação diferenciada (Parecer Descritivo) na sala de aula
regular. Há articulação pedagógica entre o ensino regular e o Atendimento Educacional
Especializado - AEE.
No momento do Censo Escolar, cada escola é responsável por informar o número de
alunos da Educação Especial, bem como o número de alunos do Atendimento Educacional
Especializado - AEE para fins de cálculo do valor por estudante no FUNDEB. Todas as
informações com o perfil dos estudantes com deficiência transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação com idade entre 4 (quatro) e 17
(dezessete) anos são prestadas pelas Escolas no momento da preenchimento do Censo Escolar MEC.
Quanto à formação dos Professores da Rede Municipal de Ensino, durante o período
monitorado, foi ofertado aos Professores que atuam na Sala de Recursos Multifuncionais, em
torno de 30 horas de capacitação para qualificar o atendimento.
Conforme "Lei nº 9746/2017 que estabelece nova Estrutura Administrativa do Poder
Executivo de Nova Prata e dá outras providências, de 1º de abril de 2017 e Lei Municipal nº
10.149 de 30 de agosto de 2018 que inclui artigo o Art. 49 - A" . Cabe salientar que o Centro
Multidisciplinar foi criado com o objetivo de "...atender alunos com dificuldades de
aprendizagem, de comportamento ou qualquer situação que atrapalhe ou impeça a
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aprendizagem, matriculados nas escolas municipais e, gradativamente, os alunos das demais
redes, de acordo com vagas disponibilizadas e profissionais de educação da rede municipal de
ensino."
O prédio escolar na Rede Municipal segue normas estabelecidas pelo Plano de
Proteção Contra Incêndio - PPCI. Sempre que escola recebe um aluno com necessidades
especiais realiza, quando necessário, a adequação de espaço físico e materiais pedagógicos.
Os alunos da Educação Especial do município que não frequentaram o ensino regular
são atendidos na Educação de Jovens e Adultos - EJA na APAE (Associação de Pais de
Amigos dos Excepcionais).
O Poder Público, no período monitorado ano de 2018, ajustou o Convênio de
Colaboração com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Nova Prata com
cedência de 09 (nove) professores efetivos visando a ampliação do atendimento dos alunos da
educação especial. Constatou-se também que, no período de 2019, houve uma nova
organização na dinâmica para o atendimento ao público alvo da Educação Especial, através da
organização de Fluxograma para adequação de todo o processo de atendimento educacional do
aluno, descrição das atribuições de cada profissional envolvido, reformulação de documentos,
relatórios, formas de articulação interna externa da escola, processo de encaminhamentos e
avaliação do processo de aprendizagem.

3.5 META SOBRE A ALFABETIZAÇÃO
META CINCO. Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3o (terceiro)
ano do ensino fundamental.

3.5.1 CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA PARA O MUNICÍPIO

A garantia da alfabetização plena de todas as crianças até o 3º ano é um dos pilares
para o alcance de outras metas do Plano. Para tanto, é necessário manter esforço concentrado
na implementação de estratégias didático-pedagógica que efetivamente permitam às crianças a
consolidação dos direitos, das competências e habilidades de leitura, escrita e matemática.
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Além disso, a formação continuada dos professores alfabetizadores, a constante reflexão sobre
o processo e a busca de alternativas para a solução dos problemas é de suma importância para
uma educação de qualidade.

3.5.2 DADOS OFICIAIS
Tabela 26 - Taxa de Alfabetização de Crianças que Concluíram o 3º Ano do Ensino
Fundamental

36

Tabela 27 - Taxa de Alfabetização de Crianças que Concluíram o 3º Ano do Ensino
Fundamental

3.5.3 INFORMAÇÕES RELEVANTES
Para buscar fortalecer o processo de alfabetização evitando a rupturas, na construção
coletivo do Referencial Curricular Municipal - RME (2019), na Rede Municipal consolidou a
continuidade no processo de aprendizagem nestes dois níveis (Educação Infantil e Ensino
Fundamental).
Para estimular e incentivar as práticas inovadoras que venham a favorecer a aprendizagem e
alfabetização dos alunos desta faixa etária, os professores do ciclo de alfabetização participam de
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formações como forma de acesso a novos recursos que possam ser agregados ao que já realizam,
favorecendo o processo.
A formação inicial do professor é obrigatória para o acesso ao cargo a formação continuada é
oferecida pela SME através de cursos ou pela busca individual pela qualificação profissional como Pósgraduação lacto sensu e stricto sensu, no período monitoramento não houve articulação com os
programas de Pós-graduação stricto sensu que abordassem a alfabetização.
No período monitorado não houve aplicação de instrumentos de avaliação a nível nacional
(Provinha Brasil e Avaliação Nacional da Alfabetização- ANA). As ações para aferir a alfabetização das
crianças ficaram a cargo da Coordenação Pedagógica (Secretaria Municipal de Educação - SME) e da
Coordenação das próprias escolas aplicando instrumentos de avaliação para aferir Leitura, Escrita e
Matemática. Além disso, instituiu-se a elaboração de portfólio com registros periódicos de cada aluno,
possibilitando a evolução da aprendizagem e as intervenções necessárias para consolidar o processo.
Para apoiar a alfabetização dos alunos da Educação Especial, é elaborado Plano Educacional
Individualizado - PEI visando atender as individualidades de cada um. Os mesmos também são
atendidos no contra turno nas Salas de Recursos Multifuncionais por profissionais capacitados.

3.6 META SOBRE A EDUCAÇÃO INTEGRAL

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.

3.6.1 CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA PARA O MUNICÍPIO

A Escola de Tempo Integral tem como objetivo, oferecer às crianças e jovens, uma
jornada ampliada de estudos compreendendo que a educação deve garantir o desenvolvimento
dos sujeitos em todas as suas dimensões – intelectual, física, emocional, social e cultural e se
constituir como projeto coletivo, compartilhado por crianças, jovens, famílias, educadores,
gestores e comunidades locais.
Assim sendo, a escola deve ser um espaço que assegure a articulação das diversas
experiências educativas através da diversificação curricular, adequação de espaços,
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profissionais qualificados para que às sete horas de permanência propiciem o desenvolvimento
integral dos educandos.

3.6.2 ANÁLISE E TRATAMENTOS DOS DADOS MUNICIPAIS
Tabela 28 – percentual de alunos da Educação Básica em Tempo Integral

Tabela 29 - Alunos Matriculados e Matriculados em Tempo Integral
na Rede Municipal de Nova Prata

Fonte: INEP/Censo
Escolar
da
Educação
<http://portal.inep.gov.br/web/guest/microdados>

Básica,

disponível

em:
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Tabela 30 - Alunos Matriculados e Matriculados em Tempo Integral
na Rede Estadual de Nova Prata

Fonte: INEP/Censo
Escolar
da
Educação
<http://portal.inep.gov.br/web/guest/microdados>.

Básica,

disponível

em:

Tabela 31 - Alunos Matriculados e Matriculados em Tempo Integral
na Rede Particular de Nova Prata

Fonte: INEP/Censo
Escolar
da
Educação
<http://portal.inep.gov.br/web/guest/microdados>.

Básica,

disponível

em:
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Tabela 32 - Total de Alunos Matriculados e Matriculados em Tempo Integral em Nova
Prata

Fonte: INEP/Censo

Escolar

da

Educação

Básica,

disponível

em:

<http://portal.inep.gov.br/web/guest/microdados>.
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3.6.4 INFORMAÇÕES RELEVANTES
As escolas municipais de Educação Infantil (0 a 03 anos) da Rede Municipal de Ensino
ofertam matrícula em Tempo Integral. Em relação às escolas de Ensino Fundamental, essa oferta não
acontece devido à falta de espaço físico, de estrutura adequada e de recursos financeiros.
Com objetivo de ampliar a estrutura física para atendimento em turno integral, em dezembro
de 2019, a Rede Municipal inaugurou dois novos prédios escolares: a Escola Municipal de Ensino
Fundamental Prefeito Nagib Stella Elias, Projeto Padrão FNDE, com 12 salas de aula, quadra coberta
poliesportiva, sala para laboratório, sala de informática, auditório, sala de leitura, refeitório e também
a Escola Municipal de Educação Infantil Educare, situada no bairro São Cristóvão, que foi
desmembrada da EMEI Vó Eliza. Essa conta com 04 salas de aula, sala de vídeo, biblioteca e amplo
pátio externo. Ambas iniciarão atendimento somente em turno único. Essas ampliações possibilitarão
o atendimento em turno integral, porém, o Município não tem previsão de orçamentária para
aquisição de implementos necessários para esse atendimento, bem como, para a contratação de
quadro de pessoal.

3.7 META SOBRE O APRENDIZADO ADEQUADO NA IDADE CERTA

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:

3.7.1 CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA PARA O MUNICÍPIO

Uma Educação de qualidade envolve uma organização inovadora, aberta, dinâmica,
com um projeto pedagógico coerente, participativo; com infra-estrutura adequada, tecnologias
acessíveis, rápidas e renovadas. Uma organização que congrega docentes bem preparados, bem
remunerados, motivados e com boas condições profissionais e alunos exitosos em sua
aprendizagem.
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Através de ações que visem qualificar a educação como um todo, o município de Nova
Prata se empenha em atingir e superar as metas estabelecidas para cada etapa da Educação
Básica e o IDEB é uma das formas de mensurar constantemente esta qualidade e direcionar
novas estratégias voltadas à aprendizagem.

3.7.2 ANÁLISE E TRATAMENTOS DOS DADOS MUNICIPAIS

3.7.3 DADOS OFICIAIS
Tabela 32 -
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Tabela 33 - IDEB nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental

Tabela 34 - IDEB nos Anos Finais do Ensino Fundamental
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Tabela 35 - IDEB no Ensino Médio

Tabela 36 - IDEB no Ensino Fundamental por Escola Municipal
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3.7.4 INFORMAÇÕES RELEVANTES

Para realizar diagnóstico da realidade educacional, a SME juntamente com as escolas
realizam, anualmente, o levantamento de dados (resultados das avaliações externas, índices de
aprovação, etc) para que cada estabelecimento e o Município possa avaliar a aprendizagem dos
seu alunos e realizar o planejamento para o próximo ano letivo, buscando a sua própria
superação em relação aos resultados e a aprendizagem e novas propostas de trabalho buscando
ainda mais a qualidade da educação oferecida.
A Rede Municipal de Ensino implantou no ano de 2019, nova proposta de trabalho
através de projeto interdisciplinares, que consiste em abordar experiências do cotidiano do
aluno despertando o interesse pelo conhecimento tornando a aprendizagem mais significativa.
A construção do Referencial Curricular Municipal - RCM/NP considerando a BNCC e
o Referencial Curricular Gaúcho e aprovado pela Resolução CME/NP Nº014/2019, em 15 de
agosto de 2019, aconteceu durante o ano de 2019 e envolveu todas as Redes de Ensino do
Município em um processo coletivo e participativo, se constituindo como um marco de
parâmetros para a qualidade da educação.
O Sistema Municipal de Ensino, buscando instituir políticas públicas que garantam a
equidade na aprendizagem, executou algumas ações pontuais, dentre elas, a implantação de
Laboratórios de Aprendizagem em todas as Escolas de Ensino Fundamental que consiste no
atendimento às crianças no ciclo de alfabetização que apresentam dificuldades de
aprendizagem.
Conforme "Lei nº 9746/2017 que estabelece nova Estrutura Administrativa do Poder
Executivo de Nova Prata e dáoutras providências, de 1º de abril de 2017 e Lei Municipal nº
10.149 de 30 de agosto de 2018 que inclui artigo o Art. 49 - A" . Cabe salientar que o Centro
Multidisciplinar foi criado com o objetivo de "...atender alunos com dificuldades de
aprendizagem, de comportamento ou qualquer situação que atrapalhe ou impeça a
aprendizagem, matriculados nas escolas municipais e, gradativamente, os alunos das demias
redes, de acordo com vagas disponibilizadas e profissionais de eeducação da rede municipal de
ensino."
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No Plano de Ações Articuladas (PAR-MEC) foram solicitadas ações referentes ao
apoio técnico e financeiro para melhoria da gestão educacional, a formações de professores e
profissionais de serviços e apoios escolares, a ampliação e desenvolvimento dos recursos
pedagógicos. As mesmas encontram-se em análise,

aguardando aprovação e algumas

contempladas como 715 conjuntos para alunos, 60 conjuntos para professores e 10 conjuntos de
mesas para cadeirantes, totalizando 785 conjuntos, no ano de 2019.
As Escolas urbanas da Rede Municipal de Ensino receberam recursos federais do
programa "Educação Conectada" para melhorar o acesso a internet e aquisição de
equipamentos. Além disso, foram realizadas melhorias no acesso à internet e aquisição de
alguns equipamentos através de recursos da Secretaria Municipal de Educação. Outra ação
específica da EMEF Pe. Josué Bardin foi através de parceria com Ministério Público adquiriu
entorno de 25 tablets como ferramenta de uso dos alunos. Também as salas de leitura das
Escola Municipais receberam melhorias no acesso à internet.
A Rede já atende os alunos por meio de programas como: Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE); Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar
(PNATE); Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD); Programa Saúde na
Escola (PSE).
As Articulações entre os órgãos da Saúde e Educação para atendimento dos estudantes
da Rede Escolar para prevenção, promoção e atenção a saúde, acontecem através do PSE Programa Saúde na Escola, Sorrindo para o Futuro e outros. Novas articulações precisam ser
criadas e fortalecidas. A articulação entre as diferentes áreas acontece através de ações
conjuntas visando a melhoria da qualidade educacional. Como exemplo, no ano de 2019, teve
início o Projeto "Sim à Vida" que envolveu as Secretarias de Saúde, Educação e Assistência
Social. Outra ação consolidada há mais tempo é o "Círculo da Paz" praticado no ambiente
escolar que tem como objetivo mediar conflitos e também visam a promoção da saúde mental e
emocional dos profissionais de educação.
A SME através de recursos específicos da União (Programa Nacional de Apoio ao
Transporte do Escolar PNATE), Estado (Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar
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PEATE/RS) e Município (recursos livres - complementares) disponibiliza transporte gratuito
para todos os estudantes da Educação Básica obrigatória que necessitam do mesmo.
Não houve transferência direta de recursos municipais para as Escolas, pois a Lei da
Gestão Democrática ainda não foi efetivada. Porém as Escolas recebem e gerenciam os
recursos advindos do Programa Dinheiro Diretos na Escola (PDDE) tem por finalidade prestar
assistência financeira para as escolas, em caráter suplementar, a fim de contribuir para
manutenção e melhoria da infraestrutura física e pedagógica, com consequente elevação do
desempenho escolar. Também visa fortalecer a participação social e a autogestão escolar.
No Sistema Municipal de Ensino, o Conselho Municipal de Educação como órgão
normativo, realiza a fiscalização das Escolas pertencentes ao Sistema para constatar se as
mesmas cumprem os Parâmetros Mínimos de qualidade conforme estabelecido na legislação
vigente. Quando constatada irregularidades, faz apontamentos para devidas adequações. Os
conteúdos sobre a história e as culturas Afro-brasileira e indígena são garantidos nos currículos
escolares através da legislação vigente e legislação específica emitida pelo Conselho Municipal
de Educação, conforme Resolução CME/NP 006 de 06 de julho de 2011, para s escolas
pertencentes ao Sistema Municipal de Educação.

3.8 META SOBRE A ESCOLARIDADE MÉDIA

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 oúltimo ano de
vigência do Plano Nacionalde 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.

3.8.1 CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA PARA O MUNICÍPIO

A elevação da escolaridade da população de 18 a 29 anos, superando as desigualdades
raciais e econômicas demanda esforços conjuntos uma vez que esta faixa etária de
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escolarização não é obrigatória. É do interesse do Município elevar a escolaridade de sua
população, pois assim estará contribuindo para a elevação da qualidade de vida dos mesmos.

3.8.2 DADOS OFICIAIS
tabela 37 – indicadores da meta
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Tabela 38 - Escolaridade Média da População de 18 a 29 Anos

Fonte: |01| IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), 2012; |02| IBGE/Censo
Populacional, 2010; |03| PNE em Movimento, disponível em:
<http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php>.

Tabela 39 - Escolaridade Média da População de 18 a 29 Anos de Idade Residente em
Área Rural

Fonte: |01| IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), 2012; |02| IBGE/Censo
Populacional, 2010; |03| Observatório dos Planos, disponível
em: <http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/8-escolaridade-media/indicadores>; |04| PNE em
Movimento, disponível em: <http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php>.
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Tabela 40 - Escolaridade Média da População de 18 a 29 Anos de Idade entre os
25% mas Pobres

Fonte: |01| IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), 2012; |02| IBGE/Censo
Populacional, 2010; |03| Observatório dos Planos, disponível em:
<http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/8-escolaridade-media/indicadores>; |04| PNE em
Movimento, disponível em: <http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php>

Tabela 41 - Gráfico 04 - Razão entre Escolaridade Média da População
Afrodescendente e Não Afrodescendente de 18 a 29 Anos

Fonte: |01| IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), 2012; |02| IBGE/Censo
Populacional, 2010; |03| Observatório dos Planos, disponível em:
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/8-escolaridade-media/indicadores>; |04| PNE em
Movimento, disponível em: <http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php>.
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Tabela 42 - Percentual da População de 18 a 29 Anos com menos de 12 Anos de
Escolaridade

Fonte: |01| IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), 2012; |02| IBGE/Censo
Populacional, 2010; |03| Observatório dos Planos, disponível em:
<http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/8-escolaridade-media/indicadores>; |04| PNE em
Movimento, disponível em: <http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php>.

Tabela 43 - Percentual da População de 18 a 29 Anos Residente no Campo com
menos de 12 Anos de Escolaridade

Fonte: |01| IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), 2012; |02| IBGE/Censo
Populacional, 2010; |03| Observatório dos Planos, disponível em:
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/8-escolaridade-media/indicadores>; |04| PNE em
Movimento, disponível em: <http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php>.
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Tabela 44 - Percentual da População de 18 a 29 Anos entre os 25% mais Pobres
com menos de 12 Anos de Escolaridade

Fonte: |01| IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), 2012; |02| IBGE/Censo
Populacional, 2010; |03| Observatório dos Planos, disponível em:
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/8-escolaridade-media/indicadores>; |04| PNE em
Movimento, disponível em: <http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php>.

Tabela 45 - Percentual da População Negra de 18 a 29 Anos com menos de 12
Anos de Escolaridade

Fonte: |01| IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), 2012; |02| IBGE/Censo
Populacional, 2010; |03| Observatório dos Planos, disponível em:
<http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/8-escolaridade-media/indicadores>; |04| PNE em
Movimento, disponível em: <http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php>.
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3.8.3 INFORMAÇÕES RELEVANTES
Não um há um programa específico par a oferta de EJA, porém a oferta de vagas para a
modalidade é disponibilizada pelas Redes Municipal, Estadual, através do SESI, possibilidades de
realização de provas do ENCEJA, ou seja, há uma ampla possibilidade de continuação dos estudos. A
procura pela EJA geralmente de dá devida as exigências do mercado de trabalho, mas como a
escolaridade nesta faixa etária não é obrigatória, muitos não concluem os estudos.
A divulgação, orientação e facilitação ao acesso aos exames de certificação da conclusão do
Ensino Fundamental e Médio acontecem através da Secretaria Municipal de Educação viabilizando a
inscrição, orientações e até intermediação para obtenção da certificação. Até o momento não houve
parceria com empresas e entidades do município.
A parceria com área da Saúde e Assistência Social se dá através de encaminhamento para
matrículas na EJA para as pessoas que são atendidas por estas secretarias. (Cadastro Único,
Beneficíarios de Bolsa Família, Saúde Mental).

3.9 META SOBRE A ALFABETIZAÇÃO E ANALFABETISMO FUNCIONAL DE
JOVENS E ADULTOS

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.

3.9.1 CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA PARA O MUNICÍPIO

Em nosso Município, uma das formas de combate o analfabetismo é através da oferta
de Educação de Jovens e Adultos (EJA). A mesma possibilita a muitos adultos que não tiveram
a oportunidade de estudar da época certa, o retorno aos bancos escolares e conclusão dos seus
estudos, além de proporcionar o conhecimento necessário a para a vida diária e possibilitar o
crescimento profissional.
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3.9.2 ANÁLISE E TRATAMENTOS DOS DADOS MUNICIPAIS
Tabela 46 - Indicadores da Meta Nove

Tabela 47 - Taxa de Alfabetização da População de 15 Anos ou mais de Idade

Fonte: |01| IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), 2012; |02| IBGE/Censo
Populacional, 2010; |03| Observatório dos Planos, disponível em:
<http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/8-escolaridade-media/indicadores>; |04| PNE em
Movimento: <http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php>.
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Tabela 48 - Taxa de Analfabetismo Funcional da População de 15 Anos
ou mais de Idade

Fonte: |01| IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), 2012; |02| IBGE/Censo
Populacional, 2010; |03| PNE em Movimento: <http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php>.

Tabela 49 -Distribuição das Matrículas na Educação de Jovens e Adultos - EJA
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Tabela 50 - Evolução das Matrículas na Educação de Jovens e Adultos (EJA) no
Município

Fonte: |01|

INEP/Censo

Escolar

da

Educação

Básica,

disponível

em:

<http://portal.inep.gov.br/web/guest/microdados>.

3.9.4 INFORMAÇÕES RELEVANTES

A Educação de Jovens e Adultos - EJA é ofertada na Rede Municipal e Estadual de
Ensino para garantir que os Jovens e Adultos que não tiveram acesso a Educação Básica na
idade própria, possam concluir seus estudos. No ano de 2019 houve a reestruturação da
legislação a nível estadual e municipal (Resolução CME/NP Nº 015/2019 de 26 de setembro
de 2019) no que se refere a idade de ingresso na EJA. A partir de 2020 os alunos deverão ter 18
anos completos para poder cursar a modalidade.
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Na rede municipal, as ações de Alfabetização de Jovens e Adultos só são
implementadas mediante composição de turma. No período monitorado, não consta a existência
de turma constituída.
A modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Ensino Fundamental e Médio)
NEEJA é oferecida no Presídio Municipal de Nova Prata que atende pessoas privadas de
liberdade.
Em dezembro de 2019 ocorreu a aula inaugural da Educação de Jovens e Adultos EJA à distância - EAD do SESI nos níveis Ensino Fundamental e Médio que terá seu
funcionamento efetivo a partir do ano de 2020. É uma parceria SESI/FIERGS e Município de
Nova Prata e atende preferencialmente aos funcionários das indústrias conveniadas de Nova
Prata e região deforma gratuita e público em geral (mediante pagamento).
As formações para os professores da Rede Municipal foram oferecidas em conjunto
com as formações do Ensino Fundamental.

3.10 META SOBRE A EJA INTEGRADA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

META DEZ. Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de
Educação de Jovens e Adultos, nos Ensinos Fundamental e Médio, na forma integrada à
Educação Profissional.

3.10.1 CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA PARA O MUNICÍPIO

A Educação Profissional é o conjunto de atividades que visam à aquisição teórica e/ou
prática de conhecimentos, habilidades e atitudes exigidos para o exercício das funções próprias
de uma profissão.
Neste sentido, oferecer Educação Profissional integrada a Educação de Jovens e
Adultos é uma forma de buscar a superação da dualidade entre teoria e prática. Isto exige
reestruturação na formação dos profissionais que trabalharão nesta Modalidade, da organização
curricular integrada, da utilização de metodologias e mecanismos que favoreçam a aplicação
dos conhecimentos na prática.
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Para o município de Nova Prata, esta profissionalização é de extrema
importância, uma vez que existe esta necessidade no mercado de trabalho e há busca constante
de profissionais qualificados nas diferentes áreas.

3.10.2 ANÁLISE E TRATAMENTOS DOS DADOS MUNICIPAIS
Tabela – 51- Indicadores da Meta Dez

Tabela 52 - Distribuição das Matrículas na EJA e Necessidades de Matrículas
Integradas à Educação Profissional

Fonte: |01| INEP/Censo

Escolar

da

Educação

Básica,

disponível

em:

<http://portal.inep.gov.br/web/guest/microdados>. |02| Observatório dos Planos, disponível
em:

<http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/10-eja-integrada-a-educacao-

profissional/indicares>.
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3.10.4 INFORMAÇÕES RELEVANTES

Não há matrículas na Educação de Jovens e Adultos vinculadas a Educação
Profissional. Também não há, a nível federal, estadual e municipal, ações que possibilitem a
execução da meta.

3.11 META SOBRE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

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.

3.11.1 CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA PARA O MUNICÍPIO

A oferta desta modalidade de ensino é de extrema importância, uma vez que qualifica
profissionalmente jovens que buscam uma vaga no mercado de trabalho, além de oportunizar o
acesso ao conhecimento e o exercício da cidadania.
Com esta concepção, o Município de Nova Prata, busca parcerias e incentiva esta
prática, objetivando que os jovens concluam o Ensino Médio, se profissionalizem e assim,
consigam ingressar no competitivo mercado de trabalho.

3.11.2 ANÁLISE E TRATAMENTOS DOS DADOS MUNICIPAIS
Tabela 53 – Indicadores da Meta Onze
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Tabela 54 - Evolução das Matrículas em Educação Profissional Técnica de Nível
Médio em Nova Prata: números absolutos

Fonte: |01| IObservatório dos Planos, disponível em: <https://www.observatoriodopne.org.br/indicadores/metas/11educacao-profissional/indicadores/novas-matriculas-de-educacao-profissional-tecnica-na-redepublica/#indicadores>; |02| PNE em Movimento, disponível em: <http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php>; |03|
Censo Escolar INEP, disponível em:<http://portal.inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica>.

Tabela 55 – Evolução dos Números Absolutos de Matrículas em Educação
Profissional Técnica de Nível Médio na Rede Pública

Fonte: |01|
IObservatório
dos
Planos,
disponível
em:
<https://www.observatoriodopne.org.br/indicadores/metas/11-educacao-profissional/indicadores/novasmatriculas-de-educacao-profissional-tecnica-na-rede-publica/#indicadores>; |02| PNE em Movimento,
disponível em: <http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php>; |03| Censo Escolar INEP, disponível
em:<http://portal.inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica>.
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Tabela 56 - Forma de Articulação com o Ensino Médio - Nova Prata/RS

Fonte: Censo Escolar INEP, disponível em:<http://portal.inep.gov.br/sinopses-estatisticas-daeducacao-basica>.
Conforme relatório da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município,
durante o ano de 2015, o PRONATEC não disponibilizou nenhum curso, ou seja, não foram
abertas novas vagas.

3.11.4 INFORMAÇÕES RELEVANTES

Não há articulações juntos aos órgãos competentes para a implantação de cursos
técnicos a nível médio, até o presente momento. O Magistério é o único curso em nível Médio
(concomitante) da rede pública estadual existente no Município e as instituições escolares da
rede municipal de ensino abrem espaços para os estudantes que necessitam de estágios.
O cursos técnicos profissionalizantes (subsequentes) a nível médio são oferecidos na
rede privada.

62

3.12 META SOBRE EDUCAÇÃO SUPERIOR

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.

3.12.1 CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA PARA O MUNICÍPIO

A Educação Superior é de fundamental importância na busca de conhecimento
fundamentado para o sucesso na carreira profissional. Porém, o governo deve investir neste
nível para aumentar a oferta possibilitando o acesso universal e melhorando a qualidade da
educação ofertada.
Nova Prata, conta com um Núcleo Universitário que é do segmento privado. Atende
estudantes de toda a região o que demonstra interesse em incentivar formação acadêmica aos
jovens, objetivando o retorno dos conhecimentos adquiridos no próprio Município.

3.12.2 ANÁLISE E TRATAMENTOS DOS DADOS MUNICIPAIS
Tabela 57 – Indicadores Meta Doze
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Tabela 58 - Taxa de Escolarização Bruta Educação Superior (População de 18 a
24 anos)

Fonte: |01| IObservatório dos Planos, disponível em: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/12ensino-superior/indicadores/>; |02| PNE em Movimento, disponível em:
<http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php>; |03| IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD),
2012; IBGE/Pnad, 2012.

Tabela 59 – Taxa de Escolarização Líquida Ajustada Educação Superior
(População de18 a24 anos)

Fonte: |01| IObservatório dos Planos, disponível em: <http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/12-ensinosuperior/indicadores/>; |02| PNE em Movimento, disponível em: <http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php>.
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Obs.: Os dados referentes à ASSESP são instáveis, pois os estudantes não apresentam
cronograma letivo equivalentes. Soma-se a isso, a migração de estudantes desta Associação
para a utilização de transporte particular ou alternativo.

3.12.4 INFORMAÇÕES RELEVANTES

Em nosso Município e região há um grande número de instituições que ofertam cursos
de Ensino Superior de acordo com a demanda local.
Em relação a instituições de ensino da Rede Federal, não há em nosso Município, mas
na região, há o Pólo da Universidade Aberta do Brasil em Vila Flores e Instituto Federal em
Veranópolis com cursos em Nível Médio Técnico e Superior.
A Universidade Aberta do Brasil - UAB em Vila Flores oferece periodicamente cursos
voltados à formação de professores da Educação Básica.
As próprias Universidades realizam pesquisas de campo para propor um novo curso ou
prever adequações ao currículo sempre levando em conta as características da região.
Em relação à formação de professores em nível superior, o incentivo se dá através da
abertura das instituições educacionais da rede municipal para a realização de estágios,
observações, pesquisas e os dados constatados retornam à comunidade através de novos
conhecimentos. Quanto à realização de estágios curriculares obrigatórios, os professores
efetivos da Rede Municipal têm direito a licença qualificação para realizá-los.
Outra parceria acontece também através da divulgação, pois sempre que solicitado a
SME faz a divulgação dos cursos para o seus Quadro de Profissionais.
O Programa Estadual Passe Livre Estudantil referente aos anos de 2018 e 2019 foi
repassado para as associações estudantis de Nova Prata, a saber: Associação Estudantil
Pratense – ASSESP e União dos Acadêmicos Pratenses – UNAP. Ambas as associações foram
habilitadas a receber o recurso por meio do convênio firmado com o município por meio da Lei
Municipal nº 10.072/2018, de 06 de junho de 2018. Repasse em 2018: REPASSE DIRETO
AO ESTUDANTE - R$ 812,24 (ASSESP - R$ 11.043,12 e UNAP - R$ 8.734,56) VALOR
TOTAL DO RECURSO: R$ 20.589,92
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Repasse em 2019: REPASSE DIRETO AO ESTUDANTE - R$ 633,68 (ASSESP R$ 28.504,32 e UNAP - R$ 31.070,76) VALOR TOTAL DO RECURSO: R$ 60.380,83
PROGRAMA PASSE LIVRE MUNICIPAL Concessão de Auxílio Transporte aos
Estudantesde Curso Superior e Curso Técnico. Programa criado pelo Município de Nova Prata
(Lei Municipal nº 10.171 de 08 de outubro de 2018) que visa beneficiar estudantes
universitários ou de curso técnicos que se deslocam de Nova Prata para estudar em outras
cidades através de um auxílio calculado com base no destino e nos dias de aula em que o
transporte foi utilizado. Repasse em 2018: R$ 25.853,28 Repasse em 2019: R$ 59.281,04.

3.13 Meta sobre a Titulação de Professores da Educação Superior

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.

3.13.1 CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA PARA O MUNICÍPIO
Tabela 60 – indicadores da Meta Treze
t
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Tabela 61 - Percentual de Funções Docentes na Educação Superior com
Mestrado ou Doutorado

Fonte: |01| IObservatório dos Planos, disponível em: <http://www.observatoriodopne.org.br>; |02| PNE em
Movimento, disponível em: <http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php>; |03| INEP/Censo da Educação
Superior, disponível em: <http://portal.inep.gov.br/superior-censosuperior-sinopse>.

Tabela 62 - Percentual de Funções Docentes na Educação Superior

com Doutorado

Fonte: |01| IObservatório dos Planos, disponível em: <http://www.observatoriodopne.org.br>; |02| PNE em
Movimento, disponível em: <http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php>; |03| INEP/Censo da Educação
Superior, disponível em: <http://portal.inep.gov.br/superior-censosuperior-sinopse>.
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As exigências da qualificação do Ensino Superior demandam um quadro de
profissionais mais qualificados, por isso a busca constante de aperfeiçoamento por parte dos
docentes através de cursos de Mestrado e Doutorado.
A importância desta etapa de ensino para o município de Nova Prata é que os
profissionais locais que frequentam instituições com professores melhores preparados, estão
mais qualificados para atual mercado de trabalho.

3.13.3 INFORMAÇÕES RELEVANTES

Não foram encontrados dados sobre o número de Mestres e Doutores na Educação
Superior nem sobre o número de docentes com Doutorado na Educação Superior em Nova
Prata.

3.14 META SOBRE PÓS-GRADUAÇÃO

META QUATORZE. Estimular a elevação gradual do número de matrículas na Pósgraduação 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.

3.14.1 CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA PARA O MUNICÍPIO
A formação acadêmica e profissional oferecida àqueles que já concluíram um
curso de graduação, cujo objetivo é fornecer especialistas nas mais diferentes áreas de
conhecimento. A ascensão profissional demanda mais investimentos em cursos de
especialização que ofereçam a habilitação necessária para atender às novas exigências do
mercado de trabalho.
Nova Prata acredita que, através destas especializações, os profissionais
conseguem aperfeiçoar seus estudos e tendo maior domínio na área optaram atuar.
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3.14.2 DADOS OFICIAIS
Tabela 63 – indicadores da Meta Quatorze

Tabela 64 - Número de Títulos de Mestrado Concedidos por Ano

Fonte: |01| IObservatório dos Planos, disponível em: <http://www.observatoriodopne.org.br>; |02| PNE em
Movimento, disponível em: <http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php>; |03| CAPES, 2012; |04| Geocapes,
2013; |05| MEC, disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=27011-ministro-apresentacamara-13nov-pdf&Itemid=30192>; |06| CGEE, disponível em: <https://www.cgee.org.br/web/rhcti/mestres-edoutores-2015>.
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Tabela 65 - Número de Títulos de Doutorado Concedidos por Ano

Fonte: |01| IObservatório dos Planos, disponível em: <http://www.observatoriodopne.org.br>; |02| PNE em
Movimento, disponível em: <http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php>; |03| CAPES, 2012; |04| Geocapes,
2013; |05| MEC, disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=27011-ministro-apresentacamara-13nov-pdf&Itemid=30192>; |06| CGEE, disponível em: <https://www.cgee.org.br/web/rhcti/mestres-edoutores-2015>.

3.14.3 INFORMAÇÕES RELEVANTES

Na região, há uma grande oferta de cursos de Pós Graduação. Em 2019, a
Universidade de Caxias do Sul - UCS iniciou de movimento para abrir a primeira turma de Pósgraduação stricto sensu na área da Educação no Campus de Nova Prata.
As escolas da Rede Municipal de Ensino estão abertas para a execução de pesquisas
nessa área, pois no momento que as instituições educacionais se abrem para a realização da
pesquisa, o conhecimento retornará para a comunidade através de dados constatados nas
pesquisas, seminários…
O Plano de Carreira do Magistério Público Municipal contempla a progressão na
carreira através da mudança de nível para professores que cursarem o Mestrado. O Estatuto do
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Servidor Público Municipal prevê a Licença Qualificação- LQ que possibilita a afastamento
para realizar a pesquisa sem prejuízos financeiros.

3.15 META SOBRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES

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

3.15.1 CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA PARA O MUNICÍPIO
A qualidade da educação passa, também, pela qualificação dos profissionais.
Oportunizar meios para que todos os professores busquem aumentar seu nível de escolaridade é
uma maneira de levar para dentro de nossas escolas novos olhares, reflexões, fazeres e
percepções.

3.15.2 ANÁLISE E TRATAMENTOS DOS DADOS MUNICIPAIS
Tabela 66 – Fonte: |01| Departamento Pessoal do Município de Nova Prata/RS; |02|
INEP/MEC Censo da Educação Básica, disponível em: <http://portal.inep.gov.br/indicadoreseducacional>.
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Tabela 67 – Percentual de Professores com Formação Superior compatível com
a área de conhecimento que lecionam na Educação Básica

Fonte: |01| Observatório dos Planos, disponível em: <http://www.observatoriodopne.org.br>;
|02| PNE em Movimento, disponível em: <http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php>; |03|
INEP/MEC Censo da Educação Básica, disponível em: <http://portal.inep.gov.br/indicadoreseducacional>.
Tabela 68 - Percentual de Professores da Educação Básica com Formação Superior

Fonte: |01| Observatório dos Planos, disponível em: <http://www.observatoriodopne.org.br>; |02| INEP/MEC
Censo da Educação Básica, disponível em: <http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacional>.
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Tabela 69 - Percentual de Professores dos Anos Finais do Ensino Fundamental
com Licenciatura na Área em que atuam

Fonte: |01| Observatório dos Planos, disponível em: <http://www.observatoriodopne.org.br>;
|02|
INEP/MEC
Censo
da
Educação
Básica,
disponível
em:
<http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacional>.

Tabela 70 - Percentual de Professores do Ensino Médio com Licenciatura na
Área em que atuam

Fonte: |01| Observatório dos Planos, disponível em: <http://www.observatoriodopne.org.br>; |02| INEP/MEC
Censo da Educação Básica, disponível em: <http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacional>.
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Tabela 71 - Formação dos Docentes da Rede Municipal da Educação Básica de Nova
Prata

Fonte: |01| Departamento Pessoal do Município de Nova Prata/RS; |02| INEP/MEC Censo da
Educação Básica, disponível em: <http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacional>.

3.15.4 INFORMAÇÕES RELEVANTES

Na Rede Municipal, a partir do ano 2019, com a aprovação da Lei Municipal Nº 10.324 de 22
de maio de 2019 o ingresso no cargo de Professor só é permitido com Ensino Superior.
Há uma grande oferta de Curso de Graduação em Licenciatura por várias instituições
formadoras em nosso Município e região e também Instituições de Nível Superior, no Município, que
dispõem de Complementação Pedagógica. A SME faz a divulgação contínua dos cursos incentivando a
qualificação dos profissionais da sua rede.
A Rede Municipal possibilita aos estudantes de Cursos em Licenciatura, a realização de
estágios curriculares nas suas Escolas. Também existe a possibilidade de contratação desses estudantes
para atuar como estagiários remunerados. (Convênio Prefeitura/Escola).

3.16 Meta sobre Formação Continuada e Pós-Graduação de Professores

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
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profissionais da Educação Básica formação continuada em sua área de atuação, considerando
as necessidades, demandas e contextualizações dos Sistemas de Ensino.

3.16.1 CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA PARA O MUNICÍPIO

Mesmo que a meta já esteja superada, é de suma importância oportunizar
continuamente, formação aos profissionais da educação com o objetivo de

qualificar a

educação de nosso município. A formação continuada é considerada um direito para os
profissionais. Ao buscar qualificação, o indivíduo revela a si e aos outros seu interesse e
iniciativa. Essa busca por novas experiências e conhecimentos deve fazer parte da agenda de
todo profissional, já que o mercado de trabalho se modifica constantemente. Por isso, a grande
importância do município continuar estimulando estes estudos.

3.16.2 DADOS OFICIAIS
Tabela 72 - Indicadores da Meta Dezesseis
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Tabela 73 - Percentual de Professores da Educação Básica com Pós-Graduação
Lato Sensu ou Stricto Sensu

Fonte: |01| Observatório dos Planos, disponível em: <http://www.observatoriodopne.org.br>;
|02| INEP/MEC Censo Escolar da Educação Básica, disponível em:
<http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse>.
Tabela 74 Continuada

Percentual de Professores da Educação Básica com Formação

Fonte: |01| Observatório dos Planos, disponível em: <http://www.observatoriodopne.org.br>; |02| INEP/MEC
Censo Escolar da Educação Básica, disponível em: <http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopsesinopse>.
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Tabela 75 - Percentual de Professores da Educação Básica de Nova Prata
com Pós-Graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu

Fonte: |01| Observatório dos Planos, disponível em: <http://www.observatoriodopne.org.br>; |02| INEP/MEC
Censo Escolar da Educação Básica, disponível em: <http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopsesinopse>

3.16.3 INFORMAÇÕES RELEVANTES

O Plano de Carreira Municipal contempla a progressão na carreira em nível de Pósgraduação lato sensu e stricto sensu (Mestrado). Outro aspecto que possibilita a qualificação
para o servidor público municipal é a concessão de Licença Qualificação.
A SME realiza formação continuada para os profissionais de educação de modo a
atingir o mínimo de horas anuais necessárias para progressão na carreira, de acordo com o
estabelecido no Plano de Carreira do Magistério Municipal. Geralmente as formações
continuadas são realizadas através de articulação com instituições de Educação Superior e
sempre que o Governo Federal disponibiliza cursos de formação continuada é amplamente
divulgado para adesão do professor.

77

3.17 META SOBRE VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR

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.

3.17.1 CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA PARA O MUNICÍPIO
É consenso que um professor qualificado melhora o desempenho dos estudantes.
Uma das formas de ter bons profissionais é através da remuneração atraente que possibilita o
interesse pela carreira do magistério. Neste sentido, equiparar os salários dos professores a
outros profissionais com escolaridade equivalente é crucial e implica em algumas mudanças em
relação às prioridades na Educação. Assim, cabe a cada município estabelecer estas prioridades
e vislumbrar a Educação como principal propulsora de desenvolvimento econômico e social de
um País.

3.17.2 ANÁLISE E TRATAMENTOS DOS DADOS MUNICIPAIS
Tabela 76 – Indicadores da Meta Dezessete
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Tabela 77 - Razão entre o Salário Médio de Professores da Educação Básica da Rede Pública (não
Federal) e o Salário Médio de não Professores com Escolaridade Equivalente

Fonte: |01| Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, disponível em:
<http://www.educacao.rs.gov.br/pse/html/educa.jsp>; |02| Departamento Pessoal do Município
de Nova Prata/RS; |03| Portal da Transparência do Rio Grande do Sul, disponível em:
<http://www.transparencia.rs.gov.br/webpart/system/ConsultaDadosFiltro.aspx>; |04| Portal da
Transparência do Brasil, disponível em: <http://transparencia.gov.br/>.
Tabela 78 - Comparativo do Salário de Diferentes Profissionais que Trabalham na Educação e
são do Quadro Efetivo Público Municipal

Fonte: Departamento Pessoal do Município de Nova Prata/RS.
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3.17.4 INFORMAÇÕES RELEVANTES

Após o MEC oferecer formação para subsidiar as equipes dos municípios para adequação dos
Planos de Carreira e remuneração dos professores, foi criado a nível municipal a Comissão de
Acompanhamento do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Nova Prata, nomeado por
Decreto Executivo, com representantes da Secretaria M. de Administração, Secretaria M. de Educação,
Secretaria de Finanças e Representantes de cada Escola da Rede Municipal.
A partir da aprovação do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal através da Lei
Municipal Nº 10.324 de 22 de maio de 2019, foi garantido o pagamento do piso salarial profissional do
magistério público municipal, além de manter outras vantagens e progressão na carreira já estabelecida
nos Planos anteriores. O acompanhamento da evolução do Piso Salarial já acontece e está diretamente
vinculado ao orçamento do Município e a Lei da Responsabilidade Fiscal. A lei não contempla o
cumprimento da jornada de trabalho em um único estabelecimento escolar.
O Plano de Carreira do Magistério Público Municipal valoriza os avanços de acordo com a
formação continuada (mudança de Classe - 200 horas a cada 05 anos) e mudança de nível para formação
em Pós-graduação e Mestrado. O Doutorado não está contemplado.

3.18 META SOBRE O PLANO DE CARREIRA DOCENTE

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.

3.18.1 CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA PARA O MUNICÍPIO

O Plano de Carreira contribui positivamente para a progressão na vida profissional dos
Professores. Dentro do Magistério, oferecer aos profissionais um planejamento que os dê
segurança e que os possibilite valorização profissional que contribua para a obtenção de bons
resultados.
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Nesse sentido, todo o gestor público, comprometido com a qualidade da educação no
seu Sistema de Ensino, deve garantir um Plano de Carreira que estimule à qualificação
profissional.

3.18.2 ANÁLISE E TRATAMENTOS DOS DADOS MUNICIPAIS
Tabela 79 - Indicadores da Meta Dezoito

Tabela 80 - Piso Salarial Nacional - 40 Horas

Fonte: BRASIL, MEC.
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Tabela 81 - Piso Inicial dos Professores Municipais - 22 horas

Fonte: NOVA PRATA/RS, Departamento Pessoal.

3.18.4 INFORMAÇÕES RELEVANTES

A Comissão de Acompanhamento do Plano de Carreira do Magistério Público
Municipal de Nova Prata está instituída em 27 de abril de 2017, através de Decreto Executivo
nº 6905. Atualmente a comissão de acompanhamento é designada pelo Decreto Executivo
nº7797 de 17 de setembro de 2019. A mesma é responsável pelo acompanhamento de todas as
ações e proposições relacionadas ao Plano de Carreira.
O Estágio Probatório para efetivação do Professor no cargo já acontece. Porém,
necessita de reestruturação para melhor avaliar a prática pedagógica. Através do Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Nova Prata é concedida a Licença
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Qualificação para o servidor que buscar a qualificação profissional, solicitar e comprovar a
necessidade.
Na Rede Municipal todos os profissionais da educação não docentes atuantes ocupam
cargo de provimento efetivo. Em relação aos profissionais do Magistério, em torno de 15% dos
profissionais para suprir servidores com restrições, cedidos ou ocupantes de cargos de Direção,
são contratos emergenciais.
Cada Escola é responsável por informar, no momento da realização do Censo Escolar,
dados referentes aos Profissionais da Educação.
A Prova Nacional para subsidiar os Municípios na admissão de profissionais do
magistério, ainda não foi implementada pelo MEC.
O cargo de Atendentes de Creche foi reestruturado, a partir da Lei Municipal nº10096
de 10 de julho de 2018, que reestruturou os requisitos para o provimentos no cargo, tais como:
escolaridade Ensino Médio Completo; formação mínima de 40 (quarenta) horas na área da
Educação Infantil e Avaliação Psicológica.

3.19 META SOBRE GESTÃO DEMOCRÁTICA

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.

3.19.1 CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA PARA O MUNICÍPIO

A Gestão Democrática pressupõe a participação efetiva dos vários segmentos da
comunidade escolar – pais, professores, estudantes e funcionários – em todos os aspectos da
organização da escola. Esta participação incide diretamente nas mais diferentes etapas da
gestão escolar (planejamento, implementação e avaliação) seja no que diz respeito à construção
do projeto e processos pedagógicos quanto às questões de natureza burocrática.
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É fundamental compreender a questão da gestão democrática para além do seu aspecto
conceitual. Não se trata apenas de uma concepção de sociedade que prima pela democracia
como princípio fundamental, mas do entendimento de que a democratização da gestão é
condição estruturante para a qualidade e efetividade da educação, na medida em que possibilita
que a escola crie vínculos com a comunidade onde está inserida.

3.19.2 DADOS OFICIAIS
Tabela 82 - Indicadores da Meta Dezenove

3.19.3 INFORMAÇÕES RELEVANTES

A Lei da Gestão Democrática na Rede Municipal não foi efetivada, mas as escolas já
possuem parte da estrutura necessária para a efetivação da mesma como: Conselho Escolar
instituído por lei e atuando, Grêmio Estudantil (na maioria das escolas), elaboração anual do
Plano de Gestão com participação da comunidade escolar. Os Conselhos Escolares, dentro das
atribuições estabelecidas no estatuto, exercem função de participação e fiscalização na gestão
escolar. As demais estruturas necessárias serão adequadas de acordo com o estabelecido no
momento da criação da Lei da Gestão Democrática.
Em relação aos Cargos de Direção, atualmente, os professores são indicadas para
ocupar os cargos seguindo os critérios estabelecidos no Plano de Carreira, conforme Lei
Municipal nº 10.324 de 22 de maio de 2019, que determina critérios para o professor efetivo
ocupar os cargos. Durante esse biênio foram proporcionadas capacitações específicas para as equipes
diretivas visando o fortalecimento do trabalho na gestão, mas não houve oferta de programa específico
para formação de Diretores e Gestores Escolares pelo MEC.

Durante o ano de 2019 o Regimento Escolar Padrão para Educação Infantil e Ensino
Fundamental foram revisados para vigorar a partir do ano letivo de 2020. No mesmo período,
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todas as Escolas da Rede Municipal reestruturaram seus Projetos Político-Pedagógicos - PPP
para adequar-se as novas demandas educacionais assegurando a participação da comunidade
escolar nesse processo. O PPP é revisado anualmente, pois contempla aspectos do Plano de
Gestão Escolar. Cabe salientar que o PPP e o Regimento Escolar são documentos que devem
contemplar os mesmos princípios.
O Conselho Municipal de Educação exerce função conforme seu regimento interno e
estabelecido na Lei Municipal nº6895, de 09 de abril de 2008. O Conselho Municipal de
Educação dispõe de espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à
rede escolar por ser um órgão normativo do Sistema Municipal de Ensino. Os demais
Conselhos (FUNDEB E CAE) estão em pleno funcionamento mesmo não dispondo de espaço
físico específico e contam com o suporte necessário da Secretaria Municipal de Educação para
o seu funcionamento. As formações para os conselheiros dos Conselhos ligados a Educação,
são viabilizados pela SME através do apoio com transporte, estadia, diárias.
O Fórum Municipal de Educação - FME já está instituído através do Decreto
Executivo Nº 6533/2015, de 01 de outubro de 2015 e tem como atribuição, monitorar, avaliar e
deliberar sobre o PME.

3.20 META SOBRE FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO

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).

3.20.1 CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA PARA O MUNICÍPIO

O investimento de recursos públicos na área educacional compreende os valores
financeiros brutos aplicados pelo setor público no atendimento de demandas educacionais,
como no custo de bens e serviços, bens de capital e transferências.
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É inegável que a educação brasileira, principalmente a rede pública, ainda não possui
um caráter amplamente transformador e emancipador e muito menos pode se equiparar aos
padrões internacionais. Entretanto, para os que defendem que o país já compromete uma
parcela suficiente de sua arrecadação anual com o setor educacional, a solução não seria
aumentar a proporção do investimento, mas redirecioná-lo para o que realmente interessa e
evitar os usuais desperdícios.

3.20.2 ANÁLISE E TRATAMENTOS DOS DADOS MUNICIPAIS
Tabela 83 - Indicadores da Meta Vinte

Tabela 84 - Arrecadação e Investimentos em Educação em Nova Prata

Fonte: |01| NOVA PRATA, Secretaria Municipal de Finanças; |02| RIO GRANDE DO SUL, Tribunal de Contas
do Estado - TCE/RS
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Tabela 85 - Gastos com Encargos Sociais e com Pessoal da Educação - Nova Prata

Fonte: NOVA PRATA, Secretaria Municipal de Finanças.

Tabela 86 - Gastos com Encargos Sociais e com Pessoal da Educação - Nova Prata

Fonte: NOVA PRATA, Secretaria Municipal de Finanças.
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Tabela 86 - Progressão do FUNDEB a nível Municipal

Fonte: NOVA PRATA, Secretaria Municipal de Finanças.
Tabela 87 - Progressão do FUNDEB a nível Municipal

Fonte: NOVA PRATA, Secretaria Municipal de Finanças.
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Tabela 88 - Custo Aluno na Educação Infantil da Rede Municipal (Recursos do
FUNDEB)

Fonte: |01| NOVA PRATA, Secretaria Municipal de Finanças; |02| INEP/MEC, Censo Escolar
da Educação Básica.

Tabela 89 - Custo Aluno no Ensino Fundamental da Rede Municipal (Recursos
do FUNDEB)

Fonte: |01| NOVA PRATA, Secretaria Municipal de Finanças; |02| INEP/MEC, Censo Escolar
da Educação Básica.
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Tabela 90 - Custo Aluno na Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal
(Recursos do FUNDEB)

Fonte: |01| NOVA PRATA, Secretaria Municipal de Finanças; |02| INEP/MEC, Censo Escolar da Educação
Básica.

Tabela 91 - Comparativo do Custo Aluno na Educação Básica da Rede
Municipal (Recursos do FUNDEB)

Fonte: |01| NOVA PRATA, Secretaria Municipal de Finanças; |02| INEP/MEC, Censo Escolar
da Educação Básica.
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Tabela 92 - Progressão Média do Custo Aluno para os Próximos Anos (Inflação
Média de 5%) a Nível Municipal

Fonte: |01| NOVA PRATA, Secretaria Municipal de Finanças; |02| INEP/MEC, Censo Escolar da Educação
Básica.

3.20.4 INFORMAÇÕES RELEVANTES
O Município dispõe do Portal da Transparência, meio pelo qual garante a transparência na
aplicação dos seus recursos. Nos ano de 2018 e 2019 aconteceram capacitações para os Conselheiros
do FUNDEB, disponibilizado pelo MEC, através da plataforma virtual.
O órgão responsável pela fiscalização dos recursos da Educação é o Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB. O mesmo tem representação no Fórum Municipal de
Educação - FME disponibilizando os dados e fazendo articulação.
Com a aprovação do Plano de Carreira conforme Lei Municipal Nº 10.324 de 22 de maio de
2019 o Piso Salarial Nacional Profissional do Magistério foi garantido.
Dentro do orçamento disponível, as metas e estratégias do PME são contempladas nas leis
orçamentárias.
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4 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES
Diante das metas aqui apresentadas e avaliadas através da observação da realidade
educacional, da análise de dados municipais e de fontes formais, constatou-se que houve
evolução em grande parte das metas do PME-2015-2025, principalmente as que avaliam apenas
aspectos de competência do Município. Nas que exigem articulação ou são de competência
compartilhada, percebe-se que houve avanços em algumas, estagnação em outras e outras
ainda, são impossível avaliar devido à inexistência de dados estatísticos. Cabe destacar que as
Metas de longo prazo estão sendo monitoradas periodicamente para constatar se progrediram
ou estão estagnadas.
Em relação aos dados aqui utilizados para desenhar os avanços das metas, é
importante frisar que são carentes de maiores fontes confiáveis e atuais. Diversos dados
necessários para uma boa análise do quadro educacional ficaram por serem realizadas, pois não
existem informações estatísticas sólidas e de fácil acesso que permitam um olhar sobre a
realidade atual e seu progresso quanto a o período de vigência do Plano. Para proporcionar esta
análise

a

Secretaria

Municipal

de

Educação,

criou

“Banco

de

Dados”

http://www.smecnp.com.br/ para consumo interno que foi a ferramenta que possibilitou a
avaliação de cada Meta no período 2017/2018/2019.
Outro fator que merece consideração e que é de fundamental importância para alcance
das Metas, é a questão orçamentária. No contexto histórico de construção do Plano, a realidade
econômica do país apresentava uma condição favorável quanto a investimentos significativos
no campo da educação. Porém, a realidade vivida no contexto social, político e econômico do
país durante o período acima analisado, passou por inúmeras crises financeiras e institucionais
que fizeram com que os investimentos em Educação fossem redimensionados exigindo
mudanças drásticas na concretização de inúmeras metas do Plano. O Município investe em
Educação um percentual do orçamento acima do exigido por lei, mesmo assim os mesmos são
insuficientes para avançar em todas as Metas.
Também é fundamental o fortalecimento do regime de colaboração entre Estado,
Município, União e Órgãos da sociedade civil criando uma instância permanente de
negociação, cooperação e pactuação. Estas articulações, muitas vezes, foram apontadas no
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Plano, mas não se concretizaram na prática o que impossibilitou a evolução e o alcance de
algumas Metas.
Outro fator relevante e que deve ser considerado no processo de avaliação é que o
Plano Municipal de Educação é um documento de território e algumas metas não são de
competência municipal, outras são compartilhadas. Isso dificulta a gerência e o cumprimento
das metas, uma vez que não pode haver interferência direta entre as autarquias.
Cabe salientar que a avaliação do Plano Municipal de Educação permite lançar luz
sobre os avanços e desafios da educação, tornado-se o documento norteador de ações e de
Políticas Públicas que visam à qualidade da educação.
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5 ANEXO
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