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APRESENTAÇÃO  

O Plano Municipal de Educação de São Gonçalo do Piauí foi elaborado a partir dos estudos, 

debates e proposições, tendo iniciadas as discussões no ano de 2014, envolvendo a equipe de profissionais 

das Coordenações: Educação Infantil, Ensino Fundamental. 

Assim, foi instituída a Comissão Municipal por meio de Portaria Nº 03/2014, do Senhor 

Secretário Municipal de Educação integrada por educadores da Secretaria de Educação e por 

representantes do Conselho Municipal de Educação, contribuíram com as proposições de Metas e 

Estratégias para o PME correspondendo ao Decênio 2015 – 2025.  

O processo de elaboração do PME encontra respaldo legal na Constituição Federal de 1988, na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de nº9.394/96, e no  Art. 8º do PNE aprovado que incube 

aos Estados, o Distrito Federal e os Municípios a tarefa de elaborar seus correspondentes planos de 

educação, ou adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias 

previstas neste PNE, no prazo de 1(um) ano contado da publicação desta Lei. Lei Federal nº 13.005, 

de 25 de Junho de 2014  

   O PME de São Gonçalo do Piauí encontra-se alinhado ao Plano Nacional de Educação – PNE e 

ao Plano Estadual de Educação – PEE.  

Ressalta-se que as Metas e Estratégias definidas neste Plano apontam para as perspectivas 

transformadoras e emancipadoras da educação de São Gonçalo do Piauí, sendo delineadas com base na 

Legislação Educacional, nos Planos Nacional e Estadual de Educação e a realidade do município.  

O PME considera como foco o território do município, espaço em que o poder público das 

diferentes esferas de governo articula-se para a garantia do direito ao exercício da cidadania, tendo por 

eixo a qualidade da educação. As Metas e Estratégias do PME foram definidas a partir da análise do 

diagnóstico educacional do município, considerando o contexto histórico, geográfico, socioeconômico, 

cultural e ambiental, o que proporcionou uma visão holística da realidade de São Gonçalo do Piauí, 

possibilitando assim, a definição de proposições capazes de assegurar mudanças significativas no 

desempenho educacional do município no decorrer de dez anos. 

1. INTRODUÇÃO  

O Plano Municipal de Educação – PME, do município de São Gonçalo do Piauí respalda-se nos 

marcos normativos norteadores da elaboração dos Planos, coerente com o Plano Nacional de Educação – 

PNE e ao Plano Estadual de Educação – PEE que fundamentaram todo o processo de construção do texto 

base do PME. A Constituição Federal no Art. 211 determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Conforme o § 4º deste 

artigo, na organização de seus sistemas de ensino, os entes federados definirão formas de colaboração, de 

modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório.  

O Art. 214 define que a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração Decenal, com 

o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, metas 

e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus 
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diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes 

esferas federativas.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n° 9.394/96 em seu Artigo 1° estabelece 

a diferença no conceito sobre educação e educação escolar. “A educação abrange os processos formativos 

que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”.  

Nesse sentido, a LDB (art.3°.), coerente com o artigo 206 da Constituição Federal, estabelece 

uma base de princípios:  

Art. 3°. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII - valorização do profissional da educação escolar; 10 

 

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos 

sistemas de ensino; 

IX - garantia de padrão de qualidade; 

X - valorização da experiência extra-escolar; 

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; 

XII – consideração com a diversidade étnicorracial. 

Os artigos 8º, 10 e 11 definem o sistema de colaboração entre as esferas governamentais na 

construção dos planos de educação, com a finalidade de assegurar a implementação das políticas púbicas 

educacionais.  

“Art. 8º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em 

regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino”.  

§ “1º - Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando 

os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e 

supletiva em relação às demais instâncias educacionais”. (...).  

Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de:  

“III - elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as 

diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e 

as dos seus Municípios”.  

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:  

I – “organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus 

sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos 

Estados”. 
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Conselho Municipal de Educação. 

 

A Lei nº 277 de 05 d3 setembro de 2008 Lei nº 277/2008 afirma que: 

   Art. 4º - O dever da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Piauí --, com a educação 

escolar do município será efetivado mediante a garantia de: 

I – oferecer com atendimento gratuito, educação infantil e creches e pré-           -

escolas para crianças de até cinco anos de idade. 

II – ofertar o ensino fundamental, obrigatório, inclusive para os que a ele não 

tiveram acesso na idade própria; 

III – progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. 

IV – oferta de ensino noturno regular, adequando às condições do educando, em 

nível do ensino fundamental; 

V – atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 

necessidades especiais, principalmente na rede regular de ensino; 

VI – oferta de educação escolar para jovens e adultos com características e 

modalidades adequadas às necessidades e disponibilidades, garantido-se aos que 

forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola; 

VII – atendimento ao educando, no ensino fundamental público municipal por 

meio de programas suplementares de material didático – escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde; 

VIII – atendimento gratuito e obrigatório em creche e pré-escolas às crianças de 

zero a cinco anos de idade. 

 

 

Assim sendo, coerentes com o PNE e o PEE, as diretrizes norteadoras deste Plano são:  

I – erradicação do analfabetismo;  

II – universalização do atendimento escolar;  

III – superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da 

cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;  

IV – melhoria da qualidade da educação;  

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

éticos em que se fundamenta a sociedade;  

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

VII – promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;  

VIII – estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação 

como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às 

necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade;  

IX – valorização dos/as profissionais da educação;  

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

sustentabilidade socioambiental. 

Nessa perspectiva, as diretrizes definidas representam os consensos construídos no decorrer dos 

debates que ocorreram e devem continuar a ocorrer entre os diferentes grupos, organizações e classes 

sociais na construção do projeto de educação que representa os Municípios, os Estados e 

conseqüentemente o País. Assim, o texto base do PME foi construído a partir dessa concepção de 

alinhamento entre o PNE, o PEE e o diálogo entre os atores envolvidos no processo de planejamento e 

objetiva atender as expectativas da sociedade são gonçalense, respeitando os princípios de igualdade, 

liberdade e de colaboração, possibilitando assim a continuidade da política educacional. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ. 
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2.1 -  Aspectos Históricos 

 

O Município de São Gonçalo do Piauí teve sua origem do desmembramento do Município de 

Regeneração, pela Lei Estadual n.º 2.511 de 30 de Novembro de 1.963. Foi instalado oficialmente em 30 

de Março de 1.964. O povoamento que deu origem a São Gonçalo do Piauí chamava-se Baixa do Coco. 

Quem o instalou foi o pequeno proprietário de terras, João Pereira. 

   Foi elevado à categoria de município e distrito com a denominação de São Gonçalo do Piauí pela 

Lei Estadual 2.511 de 30 de Novembro de 1963 e em divisão territorial datada de 31/12/1968 e constituído 

em distrito sede, assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. 

 

2.2 - Dados Gerais 

 

Quadro 1 – Perfil do Município 

 

Área 147,592 

Distância da Capital (km) 120 km 

IDHM 2010 0,616 

Vias de Acesso BR 343 e PI 281 

Faixa do IDHM Médio (IDHM entre 0,600 

e 0,699) 

População 4.885 

Densidade demográfica 31,65 

Ano de instalação 31/03/1964 

Microrregião Médio Parnaíba Piauiense 

Mesorregião Centro-Norte Piauiense 

CEP 64.435-000 

DDD 86 

 

Gentílico 

 

são-gonçalense 

  
                                             Fonte:Fonte:IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

 
NOTA 1: Estimativas da população residente com data de referência 1o de julho de 2014 publicada no Diário Oficial da União em 

28/08/2014. 

 

2.3 - Aspectos Geográficos. 

 

                                 Quadro 2 - Aspectos Físicos 

DENOMINAÇÃO COORDENADA/DIVISÃO REGIONAL/LIMITE 

Latitude 05°59’36’’ 

Longitude 42°42’10’’ 

Microrregião Médio Parnaíba Piauiense 

Território de Desenvolvimento Entre Rios 

 

 

Limite 

Norte Água Branca/São Pedro do Piauí 

Sul Jardim do Mulato/Santo Antônio dos Milagres 

Leste Hugo Napoleão 
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Oeste São Pedro do Piauí/ 

Santo Antônio dos Milagres 

 
Fontes: IBGE, Diário Oficial da União Nº 198, de 11.10.2002–CEPRO, Atlas do Piauí–1990 

Ministério das Minas e Energia/CPRM, Mapa Geográfico do Estado do Piauí–1995 

 

 

 

 

O município encontra-se localizado na Mesorregião Centro-Norte e na Microrregião Médio 

Parnaíba piauiense, a 42º 42’ 10” de Longitude e 05º 59' 36’’ de Latitude. De acordo com o IBGE (2010), 

o município possui uma área territorial de 147,592 km². Quanto a localização, em direção ao norte, limita-

se com os municípios de Água Branca e São Pedro do Piauí; ao sul, pelos municípios de Jardim do Mulato 

e Santo Antônio dos Milagres; a Leste com Hugo Napoleão; a Oeste com São Pedro do Piauí e Santo 

Antonio dos Milagres. Está localizado há 120 km de Teresina, capital do Estado. 

 

 

 

 

 

Quadro 3 - Aspectos Morfoclimáticos 

 

 

DENOMINAÇÃO DESCRIÇÃO 

Clima Tropical alternadamente úmido e seco, com duração do 

período seco de seis meses.  

 

Temperaturas médias Entre 23°C a 35°C 

Vegetação Floresta decidual secundária latifoliada mista e pequena 

manchas de campo 

Recursos hídricos Riachos São Gonçalo e Baixa do Coco 

 

Solos  

Latossolos vermelho - amarelo distróficos associados 

apodzólicos vermelho - amarelo equivalente eutrófico e 

solos indiscriminados concrecionários tropicais 

 

Fontes: IBGE, Diário Oficial da União Nº 198, de 11.10.2002–CEPRO, Atlas do Piauí–1990 Ministério das 

Minas e Energia/CPRM, Mapa Geográfico do Estado do Piauí–199 

 

A cidade possui clima tropical alternadamente úmido e seco, com duração do período seco de 

seis meses com temperaturas que variam de 23º C a 35º C o ano todo. Apesar das altas temperaturas, o 

clima é agradável em boa parte do tempo. A vegetação do município de São Gonçalo do Piauí, predomina 

Floresta decidual secundária latifoliada mista e pequenas manchas de campo. Esta vegetação vem sendo 

modificada no decorrer dos anos pela intervenção das ações humanas.  

Em relação ao relevo, apresenta pontos marcantes com áreas baixas e pouco elevadas mais não 

tão acentuadas.   

No que se refere à hidrografia é formada pelos riachos São Gonçalo e Baixa do Coco. Os riachos 

que formam a bacia hidrográfica do município são utilizados pelos agricultores na irrigação de suas hortas. 
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2.4 - Aspectos Demográficos e Educacionais 

 

Tabela 1 - População Total, por Gênero, Rural/Urbana - São Gonçalo do Piauí – PI 

 

População 
População 

(1991) 

% do 

Total 

(1991) 

População 

(2000) 

% do 

Total 

(2000) 

População 

(2010) 

% do Total 

(2010) 

População total 4.031 100,00 4.249 100,00 4.754 100,00 

Homens 2.009 49,84 2.108 49,61 2.353 49,50 

Mulheres 2.022 50,16 2.141 50,39 2.401 50,50 

Urbana 2.637 65,42 3.266 76,87 3.308 69,58 

Rural 1.394 34,58 983 23,13 1.446 30,42 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 

Entre 2000 e 2010, a população de São Gonçalo do Piauí cresceu a uma taxa média anual de 

1,13%, enquanto no mesmo período. Nesta década, a taxa de urbanização do município passou de 76,87% 

para 69,58% município, 4.754 pessoas. 

Entre 1991 e 2000, a população do município cresceu a uma taxa média anual de 0,59%. Na UF, esta taxa 

foi de Brasil foi de 1,63%, no mesmo período. Na década, a taxa de urbanização do município passou de 

65,42% para76,87%. 

A zona urbana mostra também um crescimento populacional bastante razoável devido ao 

surgimento de bairros novos ou conjuntos localizados principalmente na zona sul e leste do município. 

 

Tabela 2 – Estrutura Etária da População - São Gonçalo do Piauí – PI 

 

Estrutura Etária 
População 

(1991) 

% do 

Total 

(1991) 

População 

(2000) 

% do 

Total 

(2000) 

População 

(2010) 

% do 

Total 

(2010) 

Menos de 15 anos 1.649 40,91 1.484 34,93 1.374 28,90 

15 a 64 anos 2.200 54,58 2.529 59,52 2.999 63,08 

65 anos ou mais 182 4,52 236 5,55 381 8,01 

Razão de dependência 83,20 - 68,01 - 58,52 - 

Índice de 

envelhecimento 
4,52 - 5,55 - 8,01 - 

 Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 

Entre 2000 e 2010, a razão de dependência no município passou de 68,01% para 58,52% e a taxa 

de envelhecimento, 8,01%. Em 1991, esses dois indicadores eram, respectivamente, 83,20% e 4,52%. Já na 

UF, a razão de dependência 65,43% em 1991, para 54,94% em 2000 e 45,92% em 2010; enquanto a taxa 

de envelhecimento passou de 4,83%, 7,36%, respectivamente. 

 

Quadro 4 - Área, população e densidade demográfica – São Gonçalo - PI 

 

DENOMINAÇÃO DESCRIÇÃO 

Área (km²)  147,592 

População  4.885 
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Densidade Demográfica (hab./km²)  31,65 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico – 2010 

 

 

Tabela 3 - População total, domicílios e famílias residentes2000/2007/2010 – São 

Gonçalo - PI 

 

ANO POPULAÇÃO DOMICÍLIOS FAMÍLIAS 

2000 4.249 1.071 1.153 

2007 4.342 1.449 - 

2010 4.754 1.675 - 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico–2000/2010–Contagem da População–2007 

Com relação a população total , domicílios e famílias residentes, observa-se uma oscilação nos 

dados entre os anos 2.000 e 2010, com um aumento entre 2007 e 2010. 

 

Tabela 4 - População residente por sexo - 2000/2007/ 2010 - São Gonçalo - PI 

 

ANO HOMENS MULHERES 

2000 2.108 2.141 

2007 2.173 2.169 

2010 2.351 2.403 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico–2000/2010–Contagem da População–2007 

A população residente por sexo entre 2.000 e 2010 observamos que entre 2.000 e 2.007 houve 

um aumento do número de mulheres com relação ao número de homens, bem como no ano de 2.010. 

 

Tabela 5 - População residente por situação de domicílio - 2000/2007/2010 

 

ANO URBANA RURAL TOTAL 

2000 3.266 983 4.249 

2007 3.178 1.164 4.342 

2010 3.308 1.446 4.754 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico – 2000/2010; Contagem da População – 2007 

 

Com relação à população residente por situação de domicílio, observamos que na zona rural 

houve um crescimento acentuado de domicílios nestes anos. 

 

 

Tabela 6 - População residente segundo os grupos de idade – 2000/2007 

 

GRUPOS DE IDADE 2000 2007 

De 0 a 04 anos 504 342 

De 05 a 09 anos 469 439 

De 10 a 19 anos 977 949 

De 20 a 29 anos 726 733 

De 30 a 39 anos 510 582 

De 40 a 49 anos 427 473 

De 50 a 59 anos 272 356 

De 60 anos ou mais 364 468 

TOTAL 4.249 4.342 
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Fonte: IBGE, Censo Demográfico–2000–Contagem da População–2007 

 

Tabela 7 - Distribuição das matrículas iniciais por níveis de ensino e 

estabelecimento 

MATRÍCULA/ESTABELECIMENTO 2012 2013 

Educação Infantil 204 249 

Creche 58 87 

Pré-escola 146 162 

Ensino Fundamental 802 834 

Anos Iniciais 411 452 

Anos Finais 391 382 

Ensino Médio 258 260 

Educação Especial 36 43 

Educação de Jovens e Adultos - EJA 64 84 

EJA – Ens. Fundamental 64 84 

EJA – Ens. Médio - - 

Educação Profissional - - 

Estabelecimentos de Ensino em Atividade 45 44 

Fontes: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP;  

 

Proporções de crianças e jovens freqüentando ou tendo completado determinados ciclos indica a 

situação da educação entre a população em idade escolar do estado e compõe o IDHM Educação. No 

município, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola é de 96,03%, em 2010. No mesmo ano, a 

proporção de crianças de 11 a 13 anos freqüentando os anos finais do ensino fundamental é de 91,18%; a 

proporção de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo é de 68,90%; e a proporção de 

jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo é de 35,39%. Entre 1991 e 2010, essas proporções 

aumentaram, respectivamente, em 48,94 pontos percentuais, 69,68 pontos percentuais, 56,81 pontos 

percentuais e 28,09 pontos percentuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 
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Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2010, 82,66% da população de 6 a 17 anos do município estavam cursando o ensino básico 

regular com até dois anos de defasagem idade-série. Em 2000 eram 72,14% e, em 1991, 57,41%. 

Dos jovens adultos de 18 a 24 anos, 8,01% estavam cursando o ensino superior em 2010. Em 

2000 eram 5,67% e, em 1991, 1,20%. 

 

 

 

Tabela 8 - Renda, Pobreza e Desigualdade - São Gonçalo do Piauí – PI 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 - Distribuição da renda por quintos da população 1991/2000/2010 - São Gonçalo do Piauí – 

PI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

Indicadores sociais          1991          2000          2010 

Renda per capita ( em R$ )        142,64         130,66         227,37 

% de extremamente pobres 26,07 38,83 32,24 

% de pobres 63,42 66,95 51,30 

Índice de Gini 0,39 0,50 0,55 
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A renda per capita média de São Gonçalo do Piauí cresceu 59,40% nas últimas duas décadas, 

passando de R$ 142,64, em 1991, para R$ 130,66, em 2000, e para R$ 227,37, em 2010. Isso equivale a 

uma taxa média anual de crescimento nesse período de 2,48%. A taxa média anual de crescimento foi de -

0,97%, entre 1991 e 2000, e 5,70%, entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda 

domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 63,42%, em 1991, para 

66,95%, em 2000, e para 51,30%, em 2010. A evolução da desigualdade de renda nesses dois períodos 

pode ser descrita através do Índice de Gini, que passou de 0,39, em 1991, para 0,50, em 2000, e para 0,55, 

em 2010. 

 

Gráfico 4 - Composição da população de 18 anos ou mais de idade – 2010 – São Gonçalo do PI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 

 

 

 

 

 

Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou seja, o percentual 

dessa população que era economicamente ativa) passou de 59,52% em 2000 para 38,77% em 2010. Ao 

mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o percentual da população economicamente ativa que 

estava desocupada) passou de 5,23% em 2000 para 17,65% em 2010. 

 

Tabela 9 - Ocupação da população de 18 anos ou mais - São Gonçalo do Piauí - PI 

 

 2000 
2010 

Taxa de atividade 59,52 38,77 

Taxa de desocupação  5,23 17,65 

Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais 20,05 30,70 

Nível educacional dos ocupados   

% dos ocupados com fundamental completo 32,57 53,75 

% dos ocupados com médio completo  16,17 38,38 

Rendimento médio   

% dos ocupados com rendimento de até 1s.m.  85,92 56,88 

% dos ocupados com rendimento de até 2s.m.  97,61 85,18 

Percentual dos ocupados com rendimento de até 5 salários mínimo 100,00 98,99 
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                    Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 

Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 29,53% 

trabalhavam no setor agropecuário, 0,00% na indústria extrativa, 1,61% na indústria de transformação, 

10,37% no setor de construção, 1,17% nos setores de utilidade pública, 8,50% no comércio e 46,22% no 

setor de serviços. 

 

A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano de idade) no município 

passou de 36,7 por mil nascidos vivos, em 2000, para 29,9 por mil nascidos vivos, em 2010. Em 1991, a 

taxa era de 54,2. Já na UF, a taxa era de 23,1, em 2010, de 41,9, em 2000 e 64,7, em 1991. Entre 2000 e 

2010, a taxa de mortalidade infantil no país caiu de 30,6 por mil nascidos vivos para 16,7 por mil nascidos 

vivos. Em 1991, essa taxa era de 44,7 por mil nascidos vivos. Com a taxa observada em 2010, o Brasil 

cumpre uma das metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, segundo a qual 

a mortalidade infantil no país deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015. 

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão Longevidade do 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). No município, a esperança de vida ao nascer 

cresceu 2,7 anos na última década, passando de 66,7 anos, em 2000, para 69,3 anos, em 2010. Em 1991, 

era de 62,6 anos. No Brasil, a esperança de vida ao nascer é de 73,9 anos, em 2010, de 68,6 anos, em 2000, 

e de 64,7 anos em 1991. 

 

3. DIAGNÓSTICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO 

 

Conforme o Art. 22 da LDB, “a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, 

assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores”. Assim sendo, o Art. 11 inciso V, da referida lei determina 

que “os Municípios incumbir-se-ão de oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com 

prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando 

estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos 

percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino”.  

Nesse contexto o município de São Gonçalo do Piauí através da Lei Municipal Nº 342/97, 

instituiu o Conselho Municipal de Educação e pela Lei Nº 467/02 de 30 de dezembro de 2002, instituiu o 

Sistema Municipal de Ensino do Município. Assim sendo, o sistema de ensino do município abrange a 

educação infantil em creches e pré-escolas, o ensino fundamental e as modalidades de educação de jovens 

e adultos, a educação especial e a educação do campo. 

 

 

3.1 Educação Infantil  

 

 

A Educação Infantil compreende a idade de 0 (zero) a 5 (cinco) anos sendo que de 0 (zero) a 3 

(três) anos o atendimento é ofertado em creches e de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos em pré-escolas.  

A Educação Infantil sendo a primeira etapa da educação básica tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade.  

A Educação Infantil tem como um dos objetivos provocar na criança o interesse por descobrir e 

conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e 

valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e bem-estar, assim como desenvolver uma imagem 

positiva de si, para que possa atuar de forma cada vez mais independente, com confiança em suas 

capacidades.  
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Coerente com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (1998), a criança é concebida 

como “sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, 

constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, 

narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura”.  

Nessa perspectiva o currículo constitui-se como um conjunto de práticas que buscam articular as 

experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, 

artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças 

de 0 a 5 anos de idade.  

Assim sendo, as propostas pedagógicas devem promover em suas práticas de educação e 

cuidados a integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo - lingüísticos e sociais da 

criança, entendendo que ela é um ser total, completo e indivisível. Dessa forma, sentir, brincar, expressar-

se, relacionar-se, mover-se, organizar-se, cuidar-se, agir e responsabilizar-se são partes do todo de cada 

indivíduo.  

Ao reconhecer as crianças como seres íntegros que aprendem a ser e a conviver consigo mesmas, 

com os demais e com o meio ambiente de maneira articulada e gradual, as propostas pedagógicas devem 

buscar a interação entre as diversas áreas de conhecimento e aspectos da vida cidadã como conteúdos 

básicos para a constituição de conhecimentos e valores. Dessa maneira, os conhecimentos sobre espaço, 

tempo, comunicação, expressão, a natureza e as pessoas devem estar articulados com os cuidados e a 

educação para a saúde, a sexualidade, a vida familiar e social, o meio ambiente, a cultura, as linguagens, o 

trabalho, o lazer, a ciência e a tecnologia.  

Tudo isso deve acontecer num contexto em que cuidados e educação se realizem de modo 

prazeroso, lúdico. Nesta perspectiva, as brincadeiras espontâneas, o uso de materiais, os jogos, as danças e 

os cantos, as comidas e as roupas, as múltiplas formas de comunicação, de expressão, de criação e de 

movimento, o exercício de tarefas rotineiras do cotidiano e as experiências dirigidas exigem que o 

conhecimento dos limites e alcance das ações das crianças e dos adultos sejam contemplados.  

A participação dos educadores é fundamental, desde a organização do espaço, móveis, acesso a 

brinquedos e materiais, aos locais como banheiros, cantinas e pátios, até a divisão do tempo e do 

calendário anual de atividades, passando pelas relações e ações conjuntas com as famílias e os 

responsáveis, o papel dos educadores é legitimar os compromissos assumidos por meio da proposta 

pedagógica da escola. 

Em se tratando de estabelecimentos de ensino, o sistema municipal conta com 06 unidades de 

ensino, sendo que em 02 funciona a educação infantil. No que se referem aos dados educacionais do 

município, a tabela a seguir, aponta que a matrícula da Educação Infantil no período de 2005-2013, 

corresponde a: 

 

 

TABELA 1 - MATRÍCULA DA EDUCAÇÃO INFANTIL  

 EDUCAÇÃO INFANTIL 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

MATRICULAS 162 201 167 152 164 176 143 162 191 

 

Em relação a matricula observa-se uma oscilação com leve aumento em alguns anos e redução 

em outros, nos últimos anos por exemplo, de 2012 para 2013 houve um aumento de 29 alunos. Este fato 

ocorreu por motivo de os pais viajarem para São Paulo em busca de um trabalho no corte de cana, para 

uma melhoria de sua renda familiar. 

 

 

3.2  Ensino Fundamental  
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Em relação ao Ensino Fundamental, a ampliação para Nove Anos, respalda-se legalmente a partir 

da Lei de Diretrizes e Bases - LDB nº 9394/96, que sinalizou para o ensino obrigatório de nove anos de 

duração, a iniciar-se aos seis anos de idade. Com a aprovação da Lei nº 11.114 de 16 de maio de 2005 e da 

Lei nº 11.274 de 6 de fevereiro de 2006, que alteram alguns artigos da LDB, fica institucionalizado o 

ensino fundamental de nove anos de duração, sendo incluídas no sistema educacional, especialmente 

aquelas crianças pertencentes aos setores populares.  

A inclusão das crianças de seis anos de idade na instituição escolar, enquanto política nacional de 

educação deve-se dentre outros fatores, ao fato de recentes pesquisas mostrarem que, 81,7% das crianças 

de seis anos estão na escola, sendo que 38,9% freqüentam a Educação Infantil, 13,6% as classes de 

alfabetização e 29,6% já estão no Ensino Fundamental (IBGE, Censo Demográfico 2000).  

Os estudos demonstram que, quando as crianças ingressam na escola antes dos sete anos de idade 

apresentam, em sua maioria, resultados mais elevados comparativamente àquelas que ingressaram somente 

aos sete anos. Esse dado reforça o propósito de ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, uma 

vez que permite aumentar o número de crianças a serem incluídas no sistema educacional.  

O Ministério da Educação – MEC, no cumprimento de seu papel como indutor de políticas, 

estimula a ampliação do debate acerca da infância na educação básica, envidando esforços no sentido de 

apoiar as redes e sistemas de ensino para assegurar o cumprimento da legislação em vigor que determina a 

ampliação do ensino fundamental para nove anos, com início aos seis anos de idade.  

Essa medida objetiva a todas as crianças um convívio escolar mais amplo, bem como o emprego 

mais eficaz desse tempo, contribuindo de forma significativa, para que os/as alunos/as aprendam mais e de 

maneira prazerosa. Para garantir a efetividade dessa política educacional faz-se necessário que seja adotado 

um conjunto de ações e procedimentos que garanta o cumprimento desse preceito legal quanto à inclusão 

das crianças de seis anos de idade na instituição escolar.  

 

A LDB, no art. 32, determina como objetivo do Ensino Fundamental a formação do cidadão, mediante:  

I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 

pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;  

II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;  

III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 

aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;  

IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 

humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

 

 

Em relação ao ensino fundamental, os dados do município, apresentados na tabela a seguir, 

mostram a matrícula, uma vez que as taxas referentes a aprovação, reprovação, evasão escolar e 

transferência não foram encontradas 

 

TABELA 2 – MATRÍCULA DO ENSINO FUNDAMENTAL 2005-2013. 

 EDUCAÇÃO INFANTIL 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

MATRICULAS 1.025 914 724 750 716 661 651 572 617 
Fonte: Censo Escolar 2005/2013. 

 

Os dados demonstrados anteriormente apontam uma regressão significativa da matrícula nesse 

período de 2005/2012, notadamente que em 2013 houve uma pequena evolução, mais nada que mostre 

uma recuperação do número de matrícula de 2005.  
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Em relação aos estabelecimentos de ensino, das 6 unidades de ensino do sistema municipal, em 5, 

funciona o ensino fundamental e em 1 funciona a modalidade de educação de jovens e adultos. Quanto a 

funções docentes, existe um total de 54 docentes (2013), sendo 24 na zona rural e 30 na zona urbana.  

Em consonância com a legislação educacional em vigor, o município de São Gonçalo do Piauí 

possui 4 (quatro) escolas que funcionam em tempo integral através do Programa Dinheiro Direto na 

Escola-(PDDE- Mais Educação), atendendo ao Ensino Fundamental - 1º ao 9º ano. Os indicadores 

educacionais dessas escolas mostram o elevado nível de ensino do 1º ao 5º ano onde o IDEB foi melhor 

ficando acima da meta, o que não ocorreu nos anos finais ( 6º ao 9º) demonstrado principalmente pelo 

IDEB/2013. 

 

3.3 Avaliação Educacional  

 

Em se tratando de avaliação, faz-se necessário planejar e avaliar bem aquilo que estamos 

ensinando e o que as crianças estão aprendendo desde o início do processo de escolarização. É preciso não 

perder tempo, não deixar para os anos seguintes o que devemos assegurar desde a entrada da criança, aos 

seis anos, na escola. A escola não deve se a ter apenas aos aspectos cognitivos do desenvolvimento, uma 

vez que a reprovação tem impactos negativos, como a evasão escolar e baixa autoestima. Ressalte-se que o 

art. 24, inciso V, alínea “a” da Lei 9.394/96 estabelece como critérios a “avaliação contínua e cumulativa 

do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados 

ao longo do período sobre os de eventuais provas finais.” 

Na perspectiva de verificar se o direito ao aprendizado de competências básicas e gerais está 

garantido para cada aluno, o município conta em nível nacional com três instrumentos de avaliação 

relevantes:  

 

Prova Brasil - é o instrumento de medida das competências leitora e matemática, aplicado em 

praticamente todas as crianças e jovens matriculados no ensino fundamental, 5º (quinto) e 9º (nono) anos.  

 

Provinha Brasil - é o instrumento elaborado para oferecer aos professores e aos gestores das escolas 

públicas das redes e sistemas de ensino um diagnóstico do nível de alfabetização dos alunos, ainda no 

início do processo de aprendizagem, permitindo assim intervenções com vista à correção de possíveis 

insuficiências apresentadas nas áreas de leitura e escrita. Essa avaliação é um instrumento pedagógico sem 

finalidades classificatórias.  

 

Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA - na edição de 2013, a partir da divulgação da Portaria nº 

482, de 7 de junho de 2013, prevista no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, a 

ANA passou a compor o SAEB, tendo como objetivo avaliar em Leitura, Escrita e Matemática, estudantes 

do 3º ano do ensino fundamental das escolas públicas, das zonas urbana e rural. Outra inovação dessa 

edição do SAEB foi a inclusão, em caráter experimental, da avaliação de Ciências, a ser realizada com os 

estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e da 3º série do Ensino Médio.  

Os resultados da Prova Brasil no município em 2011 encontram-se representados na tabela a 

seguir: 

 

 

TABELA 3 – PROVA BRASIL 2011 
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Anos iniciais do Ensino Fundamental Anos finais do Ensino Fundamental 

 Língua 

Portuguesa  

Matemática  Língua Portuguesa  Matemática  

Municipal Rural ************* ***********

*** 

**************** **************

********** 

Municipal Urbana 168,9 181,7 216,9 223,2 

Municipal Total 168,9 181,7 216,9 223,2 

 

Vale registrar que na zona rural não foi realizada a provinha Brasil em nenhuma das séries pelo 

fato do número de alunos ser inferior a 20 alunos por turmas. 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB pretende ser o termômetro da 

qualidade da educação básica em todos os estados, municípios e escolas no Brasil, combinando dois 

indicadores: fluxo escolar (passagem dos alunos pelos anos sem repetir) e o desempenho dos estudantes 

(avaliado pela Prova Brasil nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática).  

Os resultados do Saeb e da Prova Brasil são importantes, pois contribuem para dimensionar os 

problemas da educação básica brasileira e orientar a formulação, a implementação e a avaliação de 

políticas públicas educacionais. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, do Ensino 

Fundamental – anos iniciais (5º ano) - atingiu em 2005, 2,5 e em 2013, 4,2. Comparando-se com os 

resultados do Piauí e do Brasil, ficamos um pouco abaixo, mais estamos acima da média projetada. 

 

 

TABELA 4 - IDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 IDEB OBSERVADO 

 

METAS PROJETADAS 

 

 

2005 
2007 2009 2011 2013 2005 2007 2009 2011 2013 

BRASIL 
 

3,4 

 

4,0 

 

4,4 

 

4,7 

 

4,9 

 

XXX 

 

3,5 

 

3,8 

 

4,2 

 

4,5 

PIAUÍ 
 

2,6 

 

3,2 

 

3,8 

 

4,1 

 

4,5 

 

XXX 

 

2,6 

 

2,9 

 

3,3 

 

3,6 

SÃO 

GONÇALO 

DO PIAUI 

2,5 

 

3,3 

 

 3,3 

 

 3,8 

 

 4,2 

 

XXX 

 

2,6 

 

  2,9 

 

  3,3 

 

3,6 

 

TABELA 5 - IDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

 IDEB OBSERVADO 

 

METAS PROJETADAS 

 

2005 2007 2009 2011 2013 2005 2007 2009 2011 2013 

BRASIL 
 

3,1 

 

3,4 

 

3,6 

 

3,8 

 

3,8 

 

XXX 

 

3,1 

 

3,3 

 

3,5 

 

3,5 

PIAUÍ 
 

2,6 

 

3,1 

 

3,4 

 

3,6 

 

3,5 

 

XXX 

 

2,7 

 

2,8 

 

3,1 

 

3,5 

SÃO 

GONÇALO 

DO PIAUI 

2,8 

 

3,1 

 

3,6 

 

3,5 

 

3,1 

 

XX 

 

2,8 

 

3,0 

 

3,2 

 

3,6 
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FONTE Qedu. 

Quanto ao ensino fundamental - anos finais (9º ano) em 2005, o município atingiu 2,8 e em 2013, 

3,1. Vale destacar que, nos anos finais o município não ultrapassou o IDEB do Estado, que atingiu 3,8, 

nem tão pouco atingiu a meta projetada para 2013 que é de 3,6. 

 

3.4 Programa Mais Educação 

 

O Programa Mais Educação instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e pelo Decreto n° 

7.083, de 27 de janeiro de 2010, integra as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), como 

uma estratégia do Governo Federal para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização na 

perspectiva da Educação Integral. 

Trata-se da construção de uma ação intersetorial entre as políticas públicas educacionais e sociais, 

contribuindo, desse modo, tanto para a diminuição das desigualdades educacionais, quanto para a 

valorização da diversidade cultural brasileira. 

Fazem parte o Ministério da Educação, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério do Esporte, o Ministério do Meio Ambiente, o 

Ministério da Cultura, o Ministério da Defesa e a Controladoria Geral da União. 

Essa estratégia promove a ampliação de tempos, espaços, oportunidades educativas e o 

compartilhamento da tarefa de educar entre os profissionais da educação e de outras áreas, as famílias, e 

diferentes atores sociais, sob a coordenação da escola e dos professores. Isso porque a Educação Integral, 

associada ao processo de escolarização, pressupõe a aprendizagem conectada à vida e ao universo de 

interesses e de possibilidades das crianças, adolescentes e jovens. 

Conforme o Decreto n° 7.083/2010, os princípios da Educação Integral são traduzidos pela 

compreensão do direito de aprender como inerente ao direito à vida, à saúde, à liberdade, ao respeito, à 

dignidade e à convivência familiar e comunitária e como condição para o próprio desenvolvimento de uma 

sociedade democrática. No município 4 (quatro) escolas em (2014), são atendidas pelo Programa Mais 

Educação, abrangendo atividades educativas, socioculturais e esportivas, tendo em vista o atendimento às 

múltiplas dimensões do ser humano e as peculiaridades do desenvolvimento das crianças, adolescentes e 

jovens. 

 

 

 

3.5 Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE  

 

O PDDE consiste na assistência financeira às escolas da educação básica das redes e sistemas 

públicos estaduais, municipais e escolas privadas de educação especial, mantidas por entidades sem fins 

lucrativos. Os recursos destinam-se à melhoria da infra-instrutora física e pedagógica das escolas, assim 

como o reforço da autogestão escolar e a elevação dos índices de desempenho da educação básica. Os 

recursos do PDDE são transferidos de acordo com o número de alunos, conforme o censo escolar do ano 

anterior ao do repasse. No município de São Gonçalo do Piauí 6 (seis) escolas em (2014) recebem recursos 

financeiros, oriundos do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE. 

 

3.6 Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE 



20 
 

 

O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação (MEC), lançou em 2007 o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) com o objetivo de melhorar substancialmente a educação oferecida 

às crianças, jovens e adultos. Para efetivar o PDE, foi criado o Plano de Metas que estabelece um conjunto 

de diretrizes para que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em regime de colaboração, 

conjuguem esforços para superar a extrema desigualdade de oportunidades existente em nosso país. 

O Plano tem por objetivo criar condições para que cada brasileiro tenha acesso a uma educação 

de qualidade e seja capaz de atuar crítica e reflexivamente no contexto em que se insere como cidadão 

cônscio de seu papel num mundo cada vez mais globalizado. No que tange à educação básica, as metas do 

PDE contribuem para que as escolas possam viabilizar o atendimento de qualidade aos alunos. 

Através do aporte financeiro do PDE, as escolas recebem recursos financeiros com base no Plano 

de Desenvolvimento da Escola – PDE. Em São Gonçalo do Piauí em (2014) o município não recebeu 

recurso financeiros deste programa. 

 

3.7 Ensino Médio 

 

Coerente com a LDB, o ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 

três anos, tem como finalidades a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos, bem como a preparação básica para o 

trabalho e a cidadania e o aprimoramento do educando como pessoa humana, para continuar aprendendo. 

O Ensino Médio no município de São Gonçalo do Piauí,  encontra-se sob a responsabilidade do 

sistema estadual de ensino, funcionando atualmente em 1 (uma) escola, conforme matricula a seguir. 

 

TABELA 6 - MATRÍCULA DO ENSINO MEDIO 2006-2013 

 

 

            2010 

 

          2011 

 

        2012 

 

       2013 

 

        238 

 

          281 

 

          266 

 

        268 

                 FONTE: Qedu. 

 

3.8 Educação de Jovens e Adultos 

 

Conforme o inciso I do artigo 208 da Constituição Federal, o dever do Estado para com a 

educação será efetivado mediante a garantia de Ensino Fundamental obrigatório e gratuito, assegurada 

inclusive sua oferta para todos os que a ele não tiverem acesso na idade própria. A LDB, no artigo 37 

determina que a Educação de Jovens e Adultos, será destinada àqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos no Ensino Fundamental e Médio na idade própria.  

Assim, é atribuído ao poder público, a responsabilidade de estimular e viabilizar o acesso e a 

permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si, oferta de 

cursos gratuitos aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, 

proporcionando-lhes oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, 

seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.  
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A modalidade de Educação de Jovens e Adultos é ofertada em 1 (Uma) escola. A seguir 

apresenta-se os dados dessa modalidade, quanto a matrícula,  

 

 

 

TABELA 7 – MATRÍCULA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -- 2010-2013. 

 

        2010           2011          2012        2013 

         127           89             66            84 
                 Fonte: Qedu 

 

 

3.9 Educação Especial  

 

A Educação Especial insere-se na Educação Básica, abrangendo a Educação Infantil, o Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio, sendo oferecida preferencialmente, no sistema regular de ensino para 

educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e as habilidades ou superdotação. 

Entende-se por deficiência e transtornos globais do desenvolvimento, aqueles relacionados às diferenças 

individuais dos educandos que requer uma dinâmica própria na relação ensinar-aprender.  

Essa modalidade da educação escolar encontra-se fundamentada na concepção dos direitos 

humanos e pautada pelos princípios éticos, políticos, estéticos e da equidade, de modo a assegurar o 

respeito da dignidade humana, a igualdade de oportunidades, a valorização das diferenças e o exercício da 

cidadania.  

No município, esta modalidade de educação é ofertada no sistema regular de ensino. A tabela 

abaixo mostra em porcentagem a realidade da matrícula desta modalidade de ensino. 

 

TABELA 8 - MATRÍCULA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

        2010        2011       2012          2013 

        3,36%        2,94%       3,20%          3,39% 
                       Fonte: Deespak. 

 

Os dados mostram uma oscilação entre os anos com um pequeno aumento entre 2012 e 2013.  

 

 

4 - Metas e estratégias para alcançar os resultados esperados do PME nesta década em 

consonância com o Plano Estadual de Educação – PEE e do Plano Nacional de Educação – 

PNE. 

 

Meta 01: Universalizar até 2016 o atendimento escolar da população de 4 (quatro) 

e 5 (cinco) anos, ampliar até o final da vigência deste plano, a oferta de Educação 

Infantil, de forma a atender no mínimo 50% da população de até 3 (três) anos de 

idade. 
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ESTRATÉGIAS 

1.1 - Assegurar espaços lúdicos de interatividade considerando a diversidade étnica, de 

gênero e sociocultural tais como: brinquedoteca, ludoteca, bibliotecas e parques infantis. 

1.2 - Ampliar a equipe técnico-pedagógica da Educação Infantil com o objetivo de 

fortalecer o acompanhamento das atividades em todas as escolas, a fim de fomentar a 

eficiência da qualidade no atendimento à infância. 

1.3 - Garantir a criação de Fóruns Municipais de Educação Infantil, que venham a 

elucidar a prática do professor em sala de aula, assim como sensibilizar as 

famílias/responsáveis sobre a importância da primeira etapa da Educação Básica. 

1.4 - Adotar em regime de colaboração entre os setores de saúde, assistência social e 

cultura, na manutenção, administração, controle e avaliação das instituições de 

atendimento às crianças da Educação Infantil, contemplando as dimensões do educar e 

cuidar. 

1.5 - Promover, em regime de colaboração, políticas e programas de qualificação 

permanente de forma presencial, articulando teoria/prática, para os profissionais da 

Educação Infantil. 

1.6 - Garantir o transporte escolar, atendendo aos princípios básicos de segurança 

exigidos pelo Departamento Nacional de Trânsito – DNT, e as normas de acessibilidade 

que garantam a segurança e o tempo de permanência das crianças na escola. 

1.7 - Ofertar Educação Infantil em regime de colaboração com os representantes do 

campo, mediante os interesses da comunidade, contemplando os conhecimentos e 

saberes desse povo e respeitando suas diversidades.  

1.8 - Garantir a elaboração, implantação e avaliação da proposta curricular para a 

Educação Infantil que contemple as comunidades quilombolas, do campo e a 

diversidade étnico-racial, ambiental e de gênero, bem como o ritmo, as necessidades e 

especificidades das crianças com deficiências, com transtornos globais de 

desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação. 

1.9 - Garantir o ingresso e permanência de profissionais formados em Pedagogia, para 

educar e cuidar das crianças de forma indissociável, conjunta e colaborativa no 

ambiente escolar. 

1.10 - Cumprir com a política nacional e as Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Infantil - DCNEI, programas e projetos favorecedores do processo 

educacional das crianças. 

1.11 - Inserir no processo formativo das crianças, elementos favorecedores da cultura da 

paz, do campo artístico e estético, do cuidado com o meio ambiente, da solidariedade, 

da ética e da justiça. 
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1.12 Ampliar e adequar as escolas que ofereçam educação infantil no município de 

forma a oferecerem espaço seguro e adequado para esta faixa etária. 

1.13 – Realizar diagnóstico a cerca dos que ainda não estão na escola nesta faixa etária, 

de modo a viabilizar n o acesso e permanência delas na escola.   

1.14 - Celebrar pacto com o Estado e a União com vistas à implantação da proposta de 

direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos (as) do 

ensino infantil e fundamental; 

1.15 - Disciplinar, no âmbito do sistema de ensino municipal, a organização flexível do 

trabalho pedagógico, incluindo adequação do calendário escolar de acordo com a 

realidade local, a identidade cultural e as condições climáticas da região; 

 

 

Meta 02: Garantir a universalização do Ensino Fundamental de Nove Anos para 

população de 6 a 14 anos e que pelo menos 95,2% dos alunos concluam essa etapa 

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

 

ESTRATÉGIAS:  

 

2.1 - Ampliar as estratégias de monitoramento que possibilitem o acompanhamento 

individual da aprendizagem dos alunos em todas as escolas do sistema de ensino.  

 

2.2 - Promover reformulações anuais dos projetos pedagógicos, com base nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de Nove Anos, relacionando com o 

contexto municipal e local de cada escola.  

 

2.3 - Ajustar o número de alunos por professor, garantindo a qualidade do processo 

ensino-aprendizagem em conformidade com a Resolução específica expedida pelos 

Conselhos Nacional e Estadual de Educação.  

 

2.4 - Implantar programas e projetos de Correção de Fluxo Escolar, reduzindo as taxas 

de reprovação, abandono escolar e distorção idade-ano, em todas as escolas.  

 

2.5 - Definir e garantir padrões de qualidade, incluindo a igualdade de condições para 

acesso e permanência dos alunos na escola.  

 

2.6 - Acompanhar e monitorar o desenvolvimento das ações planejadas pelo Plano de 

Ações Articuladas – PAR, mediante as responsabilidades estabelecidas.  

 

2.7 - Ampliar e fortalecer as políticas inter-setoriais de saúde, meio ambiente, cultura e 

outras, para que, de forma articulada, assegurem direitos e serviços de apoio e 

orientação à comunidade escolar.  
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2.8 - Aprimorar o acompanhamento e apoio das atividades educativas desenvolvidas nas 

escolas, em regime de colaboração com os diferentes segmentos, através da 

coordenação pedagógica de Ensino Fundamental de Nove Anos.  

 

2.9 - Promover, em regime de colaboração, programas de qualificação permanente para 

os profissionais da educação.  

 

2.10 – Fortalecer o monitoramento do acesso e da permanência do aluno na escola por 

parte dos beneficiários de programas de transferência de renda, identificando motivos de 

ausência e baixa freqüência, garantindo apoio à aprendizagem.  

 

2.11 - Promover a busca ativa de crianças fora da escola, em parceria com as Secretarias 

de Assistência Social e Saúde.  

 

2.12 - Ampliar a aquisição de veículos escolares apropriados para o transporte dos 

alunos, nas áreas urbanas e de campo, a partir de assistência financeira do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE/MEC, com o objetivo de reduzir o 

tempo máximo dos estudantes em deslocamento e abandono escolar, atendendo aos 

princípios básicos de segurança exigidos pelo Departamento Estadual de Trânsito 

DETRAN.  

 

2.13 - Garantir e ampliar política de formação continuada de professores e demais 

profissionais da educação a partir de parcerias com os Programas de Formação e por 

iniciativa própria.  

 

2.14 - Implantar Diretrizes Curriculares Municipais para o Ensino Fundamental, de 

maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e 

artísticos.  

 

2.15 - Inserir no currículo do Ensino Fundamental conteúdos que tratem de temáticas 

afro-indígenas, de acordo com as leis nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008, bem como os 

direitos da criança e do adolescente, conforme a lei nº 8.069/1990, que institui o 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.  

 

2.16 - Garantir a implementação das leis afro indígenas nº 10.639/2003 e nº 

11.645/2008, no currículo do sistema de ensino de São José de Ribamar, 

compreendendo o Ensino Fundamental e Médio.  

 

2.17 - Garantir a formação continuada de professores, gestores e técnicos pedagógicos 

do sistema de ensino do município sobre as leis afro indígenas, de forma 

interdisciplinar.  

 

2.18 - Assegurar em parceria com a União, recursos necessários para mobiliar 

adequadamente os espaços físicos das escolas que atendem os alunos de 6 (seis) anos e 

daqueles com dificuldades de locomoção.  

 

2.19 - Implantar projetos educativos que fortaleçam a relação família/ escola/escola, 

visando à melhoria do ensino e aprendizagem.  
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2.20 - Garantir tecnologias nas escolas, com suporte técnico, estimulando o uso como 

ferramentas pedagógicas, de forma inovadora, no processo ensino e aprendizagem.  

 

2.21 - Garantir a oferta do Ensino Fundamental - anos iniciais - para populações urbana, 

de campo e quilombola, nas próprias comunidades, ampliando a oferta para os anos 

finais. (Existe comunidade quilombola no município? É viável a oferta dos anos finais 

na zona rural, levando-se em consideração o n° mínimo de alunos para que não se tenha 

prejuízo financeiro ao município?) 

 

2.22 - Intensificar ações de redução do abandono escolar dos alunos do Ensino 

Fundamental – anos finais.  

2.23 - Estimular práticas pedagógicas no sistema de ensino com a utilização de recursos 

didático-pedagógicos que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos 

alunos.  

 

2.24 - Garantir interprete de Libras e transcritor do sistema Braile nas escolas que 

efetivarem matrícula de alunos com deficiência auditiva e/ou visual.  

 

2.25 - Definir Diretrizes Municipais para a política de formação continuada na 

modalidade de Educação Especial para professores e demais profissionais da educação 

do Ensino Fundamental.  

 

2.26 - Elaborar padrões de qualidade que assegurem aprendizagem para os alunos do 

Ensino Fundamental, em consonância com os anos de escolaridade. 

 

 

Meta 03: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 

15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste 

PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por 

cento) 

 

 

ESTRATÉGIAS: 

 

3.1 - Apoiar e estimular a  institucionalização do programa nacional de renovação do 

ensino médio, a fim de incentivar práticas pedagógicas com abordagens 

interdisciplinares estruturadas pela relação entre teoria e prática, por meio de currículos 

escolares que organizem, de maneira flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios e 

eletivos articulados em dimensões como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, 

cultura e esporte, garantindo-se a aquisição de equipamentos e laboratórios, a produção 

de material didático específico, a formação continuada de professores e a articulação 

com instituições acadêmicas, esportivas e culturais; 

 

3.1. a) Definir e implantar medidas de avaliação do ensino médio inovador, já 

implantado no município; 

 

3.1. b) Propor, a título de colaboração, medidas para a melhoria da institucionalização 

do ensino médio inovador. 
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3.2 - Participar da consulta pública a ser realizada pelo  Ministério da Educação, em 

articulação e colaboração com os entes federados e ouvida a sociedade mediante 

consulta pública nacional, elaborará e encaminhará ao Conselho Nacional de Educação - 

CNE, até o 2º (segundo) ano de vigência deste PNE, proposta de direitos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos (as) de ensino médio, a serem 

atingidos nos tempos e etapas de organização deste nível de ensino, com vistas a 

garantir formação básica comum; 

 

3.3 - Firmar pacto com a União e o Estado, no âmbito da instância permanente de que 

trata o § 5º do art. 7º desta Lei, para implantação dos direitos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular do 

ensino médio; 

 

3.3 - Adotar medidas para divulgação e implantação da proposta de direitos e objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos (as) do ensino médio; 

 

3.4 - Celebrar parcerias com o estado para garantir a fruição de bens e espaços culturais, 

de forma regular, bem como a ampliação da prática desportiva, integrada ao currículo 

escolar; 

 

3.5 - Mapear  os índices de distorção idade/série na educação básica, inventariando suas 

principais causas, a fim de elaborar propostas que contribuam para a melhoria e 

ampliação de programas e ações de correção do fluxo escolar, no ensino 

fundamental,em parceria com o Ministério de Educação, prevendo o acompanhamento 

individualizado do (a) aluno (a) com rendimento escolar defasado e a adoção de práticas 

como aulas de reforço no turno complementar, estudos de recuperação e progressão 

parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar de maneira compatível com sua 

idade; 

 

3.6 - Colaborar com o estado, na  universalização e   intensificação de  medidas que 

assegurem  a participação do alunado no ENEM,tendo como fundamento a matriz de 

referência do conteúdo curricular do ensino médio e em técnicas estatísticas e 

psicrométricas que permitam comparabilidade de resultados, articulando-o com o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB, e promover sua utilização 

como instrumento de avaliação sistêmica, para subsidiar políticas públicas para a 

educação básica, de avaliação certificadora, possibilitando aferição de conhecimentos e 

habilidades adquiridos dentro e fora da escola, e de avaliação classificatória, como 

critério de acesso à educação superior; 

 

3.7 - Apoiar medidas de fomento e expansão das matriculas gratuitas de ensino médio 

integrado à educação profissional, observando-se as peculiaridades das populações do 

campo, das comunidades indígenas e quilombolas e das pessoas com deficiência; 

 

3.8 - Colaborar com o estado na adoção de medidas de fortalecimento do 

acompanhamento e monitoramento do acesso e da permanência dos e das jovens 

beneficiários (as) de programas de transferência de renda, no ensino médio, quanto à 

freqüência, ao aproveitamento escolar e à interação com o coletivo, bem como das 

situações de discriminação, preconceitos e violências, práticas irregulares de exploração 
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do trabalho, consumo de drogas, gravidez precoce, em colaboração com as famílias e 

com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à adolescência e juventude; 

 

3.9 - Colaborar com estado na busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) 

anos fora da escola, em articulação com os serviços de assistência social, saúde e 

proteção à adolescência e à juventude, presentes no município; 

 

3.10 - Colaborar com as ações de fomento aos programas de educação e de cultura para 

a população urbana e do campo de jovens, na faixa etária de 15 (quinze) a 17 

(dezessete) anos, e de adultos, com qualificação social e profissional para aqueles que 

estejam fora da escola e com defasagem no fluxo escolar; 

 

3.11 - Colaborar com o Estado no redimensionamento da oferta de ensino médio nos 

turnos diurno e noturno, bem como a distribuição territorial das escolas de ensino 

médio, de forma a atender a toda a demanda, de acordo com as necessidades específicas 

dos (as) alunos (a); 

 

3.12 - Dar suporte ao desenvolvimento das formas alternativas de oferta do ensino 

médio, garantida a qualidade, para atender aos filhos e filhas de profissionais que se 

dedicam a atividades de caráter itinerante; 

 

3.13 - Colaborar com a implantação das políticas de prevenção à evasão motivada por 

preconceito ou quaisquer formas de discriminação, criando rede de proteção contra 

formas associadas de exclusão; 

 

3.14 - Contribuir com ações de incentivo à participação dos adolescentes nos cursos das 

áreas tecnológicas e cientificas 

 

Meta 04: Universalizar o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 

especializado da população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,  

preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema 

educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou 

serviços especializados, públicos ou conveniados. 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIAS: 

 

4.1 - Realizar levantamento para identificação das crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos 

com deficiência, pela secretaria de assistência e inclusão social, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, com vistas à universalização do 

atendimento escolar da demanda manifesta pelas famílias dessas crianças. 

 

4.2 - Realizar parcerias para implantar, ao longo deste PME, salas de recursos 

multifuncionais e fomentar a formação continuada de professores e professoras para o 

atendimento educacional especializado pelo menos a cada dois anos nas escolas 

urbanas, do campo, indígenas e de comunidades quilombolas. 
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4.3 - Garantir, em regime de colaboração com o a União e o estado,   atendimento 

educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou 

serviços especializados, públicos ou conveniados, nas formas complementar e 

suplementar, a todos (as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de 

educação básica, conforme necessidade identificada por meio de avaliação, ouvidos a 

família e o aluno;  

4.4 - Apoiar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas instituições 

públicas, para garantir o acesso e a permanência dos (as) alunos (as) com deficiência 

por meio da adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível e da 

disponibilização de material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva, 

assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e modalidades de 

ensino, a identificação dos (as) alunos (as) com altas habilidades ou superdotação; 

4.5 - Identificar a demanda manifesta para a oferta de educação bilíngüe, em Língua  

Brasileira de Sinais - LIBRAS como primeira língua e na modalidade escrita da Língua 

Portuguesa como segunda língua, aos (às) alunos (as) surdos e com deficiência auditiva 

de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e classes bilíngües e em escolas inclusivas, 

nos termos do art. 22 do Decreto no 5.626, de 22 de dezembro de 2005, e dos Arts. 24 e 

30 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como a adoção 

do Sistema Braille de leitura para cegos e surdo-cegos;  

4.6 - Identificar a demanda manifesta para a oferta de educação inclusiva, vedada a 

exclusão do ensino regular sob alegação de deficiência e promovida a articulação 

pedagógica entre o ensino regular e o atendimento educacional especializado; 

4.7 - Garantir o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao 

atendimento educacional especializado, bem como da permanência e do 

desenvolvimento escolar dos (as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação beneficiários (as) de programas de 

transferência de renda, juntamente com o combate às situações de discriminação, 

preconceito e violência, com vistas ao estabelecimento de condições adequadas para o 

sucesso educacional, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de 

assistência social, saúde e proteção à infância, à adolescência e à juventude;  

4.8 - Promover através de políticas publicas  pesquisas voltadas para o desenvolvimento 

de metodologias, materiais didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, 

com vistas à promoção do ensino e da aprendizagem, bem como das condições de 

acessibilidade dos (as) estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; 

4.9 - Colaborar com o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares para subsidiar a 

formulação de políticas públicas intersetoriais que atendam as especificidades 

educacionais de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação que requeiram medidas de atendimento especializado;  
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4.10 - Promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde, 

assistência social e direitos humanos, em parceria com as famílias, com o fim de 

desenvolver modelos de atendimento voltados à continuidade do atendimento escolar, 

na educação de jovens e adultos, das pessoas com deficiência e transtornos globais do 

desenvolvimento com idade superior à faixa etária de escolarização obrigatória, de 

forma a assegurar a atenção integral ao longo da vida;  

4.11- Fazer levantamento da necessidade de professores (as) do atendimento 

educacional especializado e profissionais de apoio ou auxiliares, tradutores (as) e 

intérpretes de Libras, guias-intérpretes para surdo-cegos, professores de Libras, 

prioritariamente surdos, e professores bilíngües, para atender à demanda do processo de 

escolarização dos (das) estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.  

4.12 - Promover em parceria com a União e o estado a coleta de informações sobre o 

perfil das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, com vistas a subsidiar 

políticas públicas nessa área.  

4.13 - Realizar parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 

sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a ampliar as condições 

de apoio ao atendimento escolar integral das pessoas com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculadas nas redes 

públicas de ensino; 

4.14 - Colaborar na promoção de parcerias com instituições comunitárias, confessionais 

ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a 

ampliar a oferta de formação continuada e a produção de material didático acessível, 

assim como os serviços de acessibilidade necessários ao pleno acesso, participação e 

aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação matriculados na rede pública de ensino;  

4.15 - Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 

sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, a fim de favorecer a participação 

das famílias e da sociedade na construção do sistema educacional inclusivo. 

 

Meta 05: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do Ensino 

Fundamental. 

 

 

5.1 - Implementar mecanismos de avaliação tais como: acompanhamento pedagógico, 

avaliações diagnósticas e atividades especificas de alfabetização na idade certa.  

 

5.2 - Implantar salas apropriadas com recursos pedagógicos e profissionais capacitados, 

a fim de promover a alfabetização. 

 

5.3 - Garantir a todas as crianças até o final do ciclo de alfabetização o domínio da 

leitura, escrita e cálculo.  
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5.4 - Oferecer a todos as crianças que apresentem dificuldades em alfabetização, reforço 

escolar em contra-turno e reenturmação com acompanhamento pedagógico 

supervisionado para garantir a aprendizagem.  

 

5.5 - Priorizar o acompanhamento individual das crianças com dificuldades de 

aprendizagem especificamente no 3º ano (final do ciclo de alfabetização) para garantir 

que até o final do ano letivo vigente, 100% das crianças sejam alfabetizadas.  

 

5.6 - Implantar um sistema de avaliação diagnóstica supervisionada, no primeiro mês do 

ano letivo, para analisar e adotar medidas corretivas até o término do primeiro trimestre 

do ano letivo.  

 

5.7 - Selecionar, capacitar e certificar professores do quadro municipal de ensino com 

perfil alfabetizador para assumirem e acompanharem os três primeiros anos da 

alfabetização.  

 

5.8 - Fortalecer o acompanhamento no Ensino Fundamental - anos iniciais, referente à 

alfabetização na idade certa.  

 

5.9 - Oferecer condições a todos os docentes que tenham alunos com deficiência 

inseridos em salas regulares, ambientes alfabetizadores, respeitando as especificidades e 

o número de alunos determinado pela legislação vigente. 

 

5.10 - Garantir a alfabetização de crianças do campo, quilombolas e de população 

itinerantes, com materiais didáticos específicos.  

 

5.11 - Ampliar o uso de tecnologias educacionais para o ciclo de alfabetização, 

assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, bem como o 

acompanhamento dos resultados no sistema de ensino. 

 

5.12 - Adotar medidas que viabilizem a implantação de processos pedagógicos de 

alfabetização, nos anos iniciais do ensino fundamental, articulando-os com as 

estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e valorização dos (as) 

professores (as) alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a fim de garantir a 

alfabetização plena de todas as crianças; 

 

5.13 - Colaborar com a avaliação nacional aplicada anualmente específica para aferir a 

alfabetização das crianças de 3º ano e estruturar instrumentos de avaliação e 

monitoramento, implementando medidas pedagógicas para alfabetizar todos os alunos e 

alunas até o final do terceiro ano do ensino fundamental; 

 

5.14 - Assegurar, em regime de colaboração com a União e o estado a formação inicial e 

continuada de professores (as) para a alfabetização de crianças, com o conhecimento de 

novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras; 

 

 

Meta 06: Ampliar o atendimento em educação de tempo integral de forma a 

atender 50% das escolas públicas de educação básica até 2016, e 25% da 

população até o final da vigência deste PME. 



31 
 

 

ESTRATÉGIAS:  

 

6.1 - Garantir com apoio da União, a construção, estruturação e manutenção de escolas 

de tempo integral, promovendo a articulação com os diferentes espaços educativos e 

equipamentos públicos como bibliotecas, praças, parques, museus, teatros e cinema.  

 

6.2 - Melhorar os padrões de qualidade das escolas de tempo integral existentes no 

município, viabilizando atendimento diferenciado aos/as alunos/as com habilidades ou 

dificuldades específicas de aprendizagem.  

 

6.3 - Oferecer atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, de forma 

que o tempo de permanência de crianças e adolescentes na escola seja igual ou superior 

a sete horas diárias ininterruptas durante todo o ano letivo. 

 

6.4 - Fortalecer o regime de colaboração com a União e o Estado para a ampliação da 

jornada escolar, atendendo a educação em tempo integral nas escolas públicas do ensino 

fundamental. 

 

6.5 - Identificar a demanda de crianças que habitam em comunidades pobres ou em 

situação de vulnerabilidade social e dar apoio logístico ao programa de construção de 

escolas com padrão arquitetônico e mobiliário adequado para atendimento em tempo 

integral. 

 

Meta 07: 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 nacionais para o IDEB: 

 

 

METAS PROJETADAS PARA O IDEB DO MUNICIPIO 2015-2021 

 

IDEB 

 

2015 2017 2019 2021 

E.F. Anos Iniciais 

 
3,9 4,2 4,5 4,8 
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E.F. Anos Finais 

 

4,0 4,3 4,5 4,8 

FONTE: MEC/INEP (2014) 

 

ESTRATEGIA: 

 

7.1 - Garantir o acesso, a permanência, a aprendizagem e o atendimento às 

especificidades dos estudantes de todo sistema de ensino, visando a efetivação do 

direito à educação e a redução das desigualdades educacionais.  

 

7.2 - Construir em colaboração com gestores e professores um indicador da qualidade 

educacional do município com base no desempenho dos estudantes, considerando o 

perfil do corpo docente, do gestor, os recursos pedagógicos disponíveis e as condições 

de infraestrutura da escola.  

 

7.3 - Garantir o atendimento aos estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

 

7.4 - Instituir processo contínuo de autoavaliação do sistema de ensino, das escolas de 

educação básica por meio da constituição de instrumentos de avaliação que orientem as 

dimensões a serem fortalecidas, destacando a elaboração de planejamento estratégico, a 

melhoria contínua da qualidade educacional, a formação continuada dos professores do 

Ensino Fundamental e o aprimoramento da gestão democrática.  

 

7.5 - Orientar o planejamento das atividades pedagógicas a serem desenvolvidas nas 

escolas do Ensino Fundamental, de forma a buscar atingir as metas do IDEB, para 

diminuir a diferença entre as escolas com os menores índices, garantindo equidade da 

aprendizagem no município.  

 

7.6 - Ampliar os projetos desenvolvidos em tecnologias educacionais e de inovação das 

práticas pedagógicas nas escolas, objetivando a melhoria da aprendizagem dos alunos. 

 

7.7 - Ampliar ações de combate à violência, ao uso de drogas nas escolas em parceria 

com outras Secretarias, através do desenvolvimento de ações destinadas a capacitação 

de educadores para detecção de suas causas, como a violência doméstica e sexual, 

favorecendo a adoção de medidas adequadas de segurança que promovam a construção 

de cultura de paz no ambiente escolar. 

 

7.8 - Executar o Plano de Ação Articulada – PAR e o Plano Plurianual – PPA em 

consonância com o Plano Municipal de Educação - PME, tendo em vista as metas e 

estratégias estabelecidas para a educação básica pública.  

 

7.9 - Fixar, acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagógicos dos 

indicadores do SAEB e do IDEB, relativo às escolas, assegurando a contextualização 

desses resultados, com relação a indicadores sociais relevantes, como os de nível 

socioeconômico das famílias dos alunos e a transparência e o acesso público às 

informações técnicas de concepção e operação do sistema de avaliação.  
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7.10 - Implementar políticas no sistema municipal de ensino de forma a buscar atingir 

as metas do IDEB, diminuindo a diferença entre as escolas com os menores índices, 

para garantir a equidade da aprendizagem em todo o município.  

 

7.11 - Promover a articulação dos programas da área da educação de âmbito nacional e 

local, com os de outras áreas como saúde, trabalho e emprego, assistência social, 

esporte, cultura, possibilitando a criação de rede de apoio integral às famílias, como 

condição para melhoria da qualidade educacional.  

 

7.12 - Promover em consonância com as diretrizes do Plano Nacional do Livro Didático 

e da Leitura, a formação de leitores e a capacitação de professores, bibliotecários e 

agentes das comunidades para atuar como mediadores, de acordo com a especificidade 

das diferentes etapas do desenvolvimento e da aprendizagem; 

 

7.13 - Implantar medidas que assegurem: 

 

7.13 a) No quinto ano de vigência deste PME, pelo menos 70%(setenta por cento) dos 

(as) alunos (as) do ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível 

suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento de seu ano de estudo, e 50% (cinqüenta por cento), pelo menos, o 

nível desejável; 

 

7.13 b)  No último ano de vigência deste PME, todos os (as) estudantes do ensino 

fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em 

relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de 

estudo, e 80% (oitenta por cento), pelo menos, o nível desejável; 

 

 

 

Meta 08: 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 no último ano 

de vigência deste Plano, para as populações do campo, da região de menor 

escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a 

escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

ESTRATÉGIAS: 

 

8.1 - Fazer levantamento da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, com 

rendimento escolar defasado, dos segmentos populacionais do campo, dos 25% mais 

pobres, negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, em parceria com as áreas de assistência social, saúde e proteção à 

juventude, de modo a contribuir com a institucionalização de programas e 

desenvolvimento de tecnologias adequadas a esta clientela. 

8.2 - Implementar, em regime de colaboração com a União e o estado, programas de 

educação de jovens e adultos para os segmentos populacionais considerados, que 

estejam fora da escola e com defasagem idade-série, associados a outras estratégias que 

garantam a continuidade da escolarização, após a alfabetização inicial;  
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8.3 - Adotar medidas que viabilizem o acesso gratuito aos exames de certificação da 

conclusão dos ensinos fundamental e médio;  

8.4 - Estabelecer parcerias com as áreas da saúde e assistência social para garantia da 

freqüência e apoio à aprendizagem dos jovens e adultos dos segmentos populacionais 

considerados, no processo de escolarização, estimulando-os a permanecerem na rede 

pública de ensino. 

 

Meta 09: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou 

mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até 

o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 

50% (cinqüenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 

 

 

 

 

 

ESTRATÉGIAS: 

 

9.1 - Assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que não 

tiveram acesso à educação básica na idade própria, bem como criar programas de 

incentivo. 

9.2 - Mapear, em parceria com o estado e as áreas de assistência social, saúde e proteção 

à juventude, os jovens e adultos com ensino fundamental e médio incompletos, no 

município, para assegurar a complementação da escolarização.  

9.3 - Mapear e mobilizar jovens e adultos analfabetos residentes no município, bem 

como implementar, em colaboração com a União, ações de alfabetização, com garantia 

de continuidade da escolarização básica.  

9.4 - Monitorar a freqüência de jovens e adultos, nos cursos de alfabetização, de forma 

assegurar os repasses do benefício adicional no programa nacional de transferência de 

renda.  

9.5 - Realizar chamadas públicas regulares para educação de jovens e adultos, 

promovendo-se busca ativa em regime de colaboração com o estado e em parceria com 

organizações da sociedade civil;  

9.6 - Aderir ao exame nacional de aferição do grau de alfabetização (absoluto e 

funcional) de jovens e adultos com mais de 15 (quinze) anos de idade;  

9.7 - Formalizar parceria com a União, para atendimento ao (à) estudante da educação 

de jovens e adultos por meio de programas suplementares de transporte, alimentação e 

saúde, inclusive atendimento oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos, em 

articulação com a área da saúde;  

9.8 - Assegurar, em regime de colaboração entre a União e o estado, a oferta de 

educação de jovens e adultos, nas etapas de ensino fundamental e médio, às pessoas 
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privadas de liberdade, em todos os estabelecimentos penais, assegurando-se formação 

específica dos professores e das professoras e a implementação de diretrizes nacionais. 

9.9 - Garantir a elaboração de projetos inovadores na educação de jovens e adultos que 

visem ao desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas desses 

(as) alunos (as);  

9.10 - Divulgar mecanismos de incentivo promovidos pelo governo federal que 

integrem os segmentos empregadores, públicos e privados, e o sistema de ensino 

municipal, para promover a compatibilização da jornada de trabalho dos empregados e 

das empregadas com a oferta das ações de alfabetização e de educação de jovens e 

adultos; 

9.11 - Adotar medidas que garantam a efetivação de programas de capacitação 

tecnológica da população jovem e adulta, a serem implementados através de parcerias 

entre o governo federal, estadual e municipal promovendo a participação dos segmentos 

com baixos níveis de escolarização formal e de pessoas com deficiência. 

 

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

educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma 

integrada à educação profissional. 

 

ESTRATÉGIAS: 

 

10.1 - Aderir ao programa nacional de educação de jovens e adultos voltado à conclusão 

do ensino fundamental e à formação profissional inicial, de forma a estimular a 

conclusão da educação básica;  

10.2 - Estabelecer parceria com o governo federal, estadual e municipal para garantir a 

oferta de matrículas na educação de jovens e adultos, de modo a articular a formação 

inicial e continuada de trabalhadores com a educação profissional, objetivando a 

elevação do nível de escolaridade do trabalhador e da trabalhadora; 

10.3 - Ofertar medidas de fomento a integração da educação de jovens e adultos com a 

educação profissional, em cursos planejados, de acordo com as características do 

público da educação de jovens e adultos e considerando as especificidades das 

populações itinerantes e do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, 

inclusive na modalidade de educação a distância;  

10.4 - Estabelecer parcerias com órgãos do governo estadual, municipal e outros órgãos 

governamentais e não governamentais que atuam nas áreas da educação especial, 

educação profissional e direitos humanos, de modo a ampliar as oportunidades 

profissionais dos jovens e adultos com deficiência e baixo nível de escolaridade, 

10.5 - Aderir ao programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos 

assegurando a expansão e a melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na 
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educação de jovens e adultos integrada à educação profissional, garantindo 

acessibilidade à pessoa com deficiência;  

10.6 - Elaborar, em parceria com a União e o estado, diretrizes que orientem a 

diversificação curricular de educação de jovens e adultos, articulando a formação básica 

e a preparação para o mundo do trabalho e estabelecendo inter-relações entre teoria e 

prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, de 

forma a organizar o tempo e o espaço pedagógicos adequados às características desses 

alunos e alunas;  

10.7 - Criar medidas de fomento à produção de material didático, o desenvolvimento de 

currículos e metodologias específicas, os instrumentos de avaliação, o acesso a 

equipamentos e laboratórios e a formação continuada de docentes das redes públicas 

que atuam na educação de jovens e adultos articulada à educação profissional;  

10.8 - Apoiar medidas de fomento a oferta pública de formação inicial e continuada 

para trabalhadores e trabalhadoras articulada à educação de jovens e adultos, em regime 

de colaboração e com apoio de entidades privadas de formação profissional vinculadas 

ao sistema sindical e de entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com 

deficiência, com atuação exclusiva na modalidade; 

10.9 - Adotar medidas que garantam a efetivação do programa nacional de assistência 

ao estudante, compreendendo ações de assistência social, financeira e de apoio 

psicopedagógico que contribuam para garantir o acesso, a permanência, a aprendizagem 

e a conclusão com êxito da educação de jovens e adultos articulada à educação 

profissional;  

10.10 - Estabelecer parceria com o governo federal e o estadual para garantir a oferta de 

educação de jovens e adultos articulada à educação profissional, de modo a atender às 

pessoas privadas de liberdade nos estabelecimentos penais, assegurando-se formação 

específica dos professores e das professoras e implementação de diretrizes nacionais; 

10.11 - Promover a implementação de mecanismos de reconhecimento de saberes dos 

jovens e adultos trabalhadores, a serem considerados na articulação curricular dos 

cursos de formação inicial e continuada e dos cursos técnicos de nível médio. 

 

Meta 11: Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, 

assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinqüenta por cento) da 

expansão no segmento público. 

 

 

ESTRATÉGIA: 

 

 

11.1 - Apoiar medidas implementadas pela União e o estado no sentido de colaborar 

com a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio na rede 

pública estadual de ensino do município;  
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11.2 - Apoiar medidas implementadas pela União e o estado, no sentido de colaborar 

com a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio na 

modalidade de educação a distância;  

 

11.3 - Apoiar medidas implementadas pela União e o estado, no sentido de colaborar 

com a expansão do estágio na educação profissional técnica de nível médio e do ensino 

médio regular;  

 

11.4 - Apoiar medidas implementadas pela União e o estado, de modo a colaborar com 

a expansão do ensino médio gratuito integrado à formação profissional para as 

populações do campo e para as comunidades indígenas e quilombolas, de acordo com 

os seus interesses e necessidades; 

 

11.5 - Apoiar medidas implementadas pela União e o estado, de modo a colaborar com 

a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio para as pessoas 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação;  

 

11.6 - Apoiar medidas implementadas pela União e o estado, de modo a colaborar com 

a redução das desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e permanência na 

educação profissional técnica de nível médio, inclusive mediante a adoção de políticas 

afirmativas, na forma da lei;  

 

Meta 12: Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% 

(cinqüenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da 

população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da 

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

matrículas, no segmento público. 

 

ESTRATÉGIAS: 

 

12.1 - Disponibilizar levantamento da demanda, na idade de referência, de modo a 

colaborar com a ampliação da oferta de vagas, na rede federal de educação superior, da 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e do sistema 

Universidade Aberta do Brasil;  

 

12.2 - Disponibilizar levantamento da demanda de professores e professoras de 

educação básica, de modo a colaborar com a oferta de educação superior pública e 

gratuita, sobretudo, nas áreas de ciências e matemática, bem como para atender ao 

déficit de profissionais em áreas específicas;  

 

12.3 - Contribuir para a ampliação da oferta de estágio como parte da formação na 

educação superior, disponibilizando a rede escolar municipal;  

 

12.4 - Colaborar com estudos e pesquisas de iniciativa das IES públicas e privadas, 

voltadas para a articulação entre formação, currículo, pesquisa e mundo do trabalho;  

 

12.5 - Disponibilizar levantamento da demanda, na idade de referência, de modo a 

colaborar com a expansão da educação superior às populações do campo e comunidades 
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indígenas e quilombolas, em relação a acesso, permanência, conclusão e formação de 

profissionais para atuação nessas populações; 

 

12.6 - Disponibilizar levantamento da demanda, na idade de referência, de modo a 

colaborar com a oferta de vagas em curso de nível superior, prioritariamente, nas áreas 

de ciências e matemática, considerando as necessidades do desenvolvimento do País, a 

inovação tecnológica e a melhoria da qualidade da educação básica;  

 

12.7 - Aderir ao programa de expansão e reestruturação das instituições de educação 

superior, no município, de iniciativa da União. 

 

META 13: Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a 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.. 

 

ESTRATÉGIAS: 

 

13.1. a) Estabelecer parceria com as IES e Secretaria Estadual de Educação, de modo a 

colaborar com melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e licenciaturas, 

integrando-os às demandas e necessidades da rede pública de educação básica, de modo 

a permitir aos graduandos a aquisição das qualificações necessárias à condução do 

processo pedagógico de seus futuros alunos(as), articulando formação geral e específica 

à prática didática, considerando a educação para as relações étnicorraciais, a diversidade 

e as necessidades das pessoas com deficiências; 

 

 13.1.b) Estabelecer parceria com as IES e Secretaria Estadual de Educação, de modo a 

colaborar com melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia, na área da administração 

escolar, integrando-os às demandas e necessidades da rede pública de educação básica, 

permitindo aos graduandos a aquisição das qualificações necessárias à sua atuação na 

área da gestão escolar; 

 

Meta 14: Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto 

sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 

(vinte e cinco mil) doutores. 

 

ESTRATÉGIAS: 

 

14.1 - Disponibilizar levantamento de demanda, com vistas a colaborar com as 

Instituições de Ensino Superior, na elaboração do plano de ampliação de matrículas nos 

cursos de pós-graduação “stritu sensu” que atendam aos interesses da população do 

município e concorram, também, para a redução das desigualdades étnico-raciais e 

regionais e para favorecer o acesso das populações do campo e das comunidades 

indígenas e quilombolas a programas de mestrado e doutorado;  

 

14.2 - Colaborar com a ampliação da oferta de programas de pós-graduação stricto 

sensu, sob responsabilidade compartilhada das IES públicas, especialmente os de 

doutorado, nos campi novos abertos, no município, em decorrência dos programas de 

expansão e interiorização das instituições superiores públicas; 



39 
 

 

14.3 - Estabelecer parceria com o governo federal e estadual para garantir a 

acessibilidade das pessoas com deficiência ao programa de acervo digital de referências 

bibliográficas para os cursos de pós-graduação;  

 

14.4 - Estimular, em parceria com  os fóruns das IES, a participação das mulheres nos 

cursos de pós-graduação stricto sensu, em particular aqueles ligados às áreas de 

Engenharia, Matemática, Física, Química, Informática e outros no campo das ciências;  

 

14.5 - Colaborar com a consolidação de programas, projetos e ações que objetivem a 

internacionalização da pesquisa e da pós-graduação brasileiras, incentivando a atuação 

em rede e o fortalecimento de grupos de pesquisa; 

 

Meta 15: Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política 

nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e 

III do caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que 

todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação 

específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam. 

 

ESTRATÉGIAS: 

 

15.1 - Disponibilizar diagnóstico das necessidades de formação de profissionais da 

educação e da capacidade de atendimento do município, de modo a contribuir com a 

elaboração do plano estratégico de formação dos profissionais da educação.  

 

15.2 - Divulgar aos profissionais da educação que atuam no município informações 

sobre a plataforma eletrônica, bem como orientá-los na sua utilização ofertando vagas 

permanentes na plataforma freire. 

 

15.3 - Disponibilizar diagnóstico das necessidades de formação de profissionais da 

educação que atuam nas escolas do campo, comunidades indígenas, quilombolas e 

educação especial de modo a contribuir na implementação de programas específicos; 

 

15.4 - Contribuir para a reformulação dos currículos dos cursos de licenciatura, 

estimulando a renovação pedagógica, de forma a assegurar o foco no aprendizado do (a) 

aluno (a), dividindo a carga horária em formação geral, formação na área do saber e 

didática específica e incorporando as modernas tecnologias de informação e 

comunicação, em articulação coma base nacional comum dos currículos da educação 

básica, orientada pelos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os 

(as) alunos de ensino fundamental e médio;  

 

15.5 - Contribuir para a valorização das práticas de ensino e os estágios nos cursos de 

formação de nível médio e superior dos profissionais da educação, disponibilizando 

levantamento de demandas próprias da ação pedagógica na educação básica. 

 

15.6 - Disponibilizar levantamento do quantitativo de docentes, em efetivo exercício, 

com formação de nível médio, na modalidade normal, não licenciados ou licenciados 
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em área diversa da sua atuação, de modo a colaborar com a implementação de cursos e 

programas especiais de formação específica;  

 

15.7 - Disponibilizar levantamento do quantitativo de profissionais da educação que 

atuam em outros segmentos que não o do magistério,  a fim de colaborar com o fomento 

e a oferta de cursos técnicos de nível médio e tecnológicos de nível superior; 

 

15.8 - Colaborar na definição e implantação de política nacional de formação 

continuada para os (as) profissionais da educação de outros segmentos que não os do 

magistério;  

 

15.9 - Aderir a programa de concessão de bolsas de estudos para que os professores de 

idiomas das escolas públicas de educação básica realizem estudos de imersão e 

aperfeiçoamento nos países que tenham como idioma nativo as línguas que lecionem;  

 

15.10 - Promover a busca de profissionais experientes que atuam, de forma autônoma 

ou através de instituições locais, nos diversos setores econômicos, com vistas a 

colaborar com o desenvolvimento de modelos de formação docente para a educação 

profissional. 

 

Meta 16: Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinqüenta por cento) dos 

professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir 

a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua 

área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos 

sistemas de ensino. 

 

ESTRATEGIA: 

 

16.1 - Disponibilizar diagnóstico das necessidades de formação continuada de 

profissionais da educação e da capacidade de atendimento do município, com vistas a 

colaborar com o planejamento estratégico e com o fomento da oferta de cursos pelas 

instituições públicas de educação superior, de forma orgânica e articulada às políticas de 

formação do Estado e do Município;  

 

16.2 - Formalizar parceria com o governo federal e estadual, com vistas a consolidar 

política nacional de formação de professores e professoras da educação básica, 

definindo diretrizes nacionais, áreas prioritárias, instituições formadoras e processos de 

certificação das atividades formativas;  

 

16.3 - Aderir ao programa de composição de acervo de obras didáticas, paradidáticas e 

de literatura e de dicionários, e programa específico de acesso a bens culturais, 

incluindo obras e materiais produzidos em Libras e em Braille, sem prejuízo de outros, 

a serem disponibilizados para os professores e as professoras da rede pública de 

educação básica, favorecendo a construção do conhecimento e a valorização da cultura 

da investigação;  

 

16.4 - Estabelecer parceria com o governo federal e estadual para viabilizar o acesso dos 

professores e das professoras da educação básica ao portal eletrônico do MEC, com 

vistas a fazer uso de materiais didáticos e pedagógicos suplementares, inclusive aqueles 

com formato acessível;  
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16.5 - Estabelecer parceria com o governo federal e estadual para garantir a oferta de 

bolsas de estudo para pós-graduação dos professores e das professoras e demais 

profissionais da educação básica;  

 

16.6 - Aderir ao Plano Nacional do Livro e Leitura e programa nacional de 

disponibilização de recursos para acesso a bens culturais pelo magistério público, com 

vistas a fortalecer a formação dos professores e das professoras das escolas públicas de 

educação básica. 

 

Meta 17: Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de 

educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais 

profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência 

deste PNE. 

 

ESTRATÉGIAS: 

 

17.1 - Indicar representantes do município para integrar fórum permanente, com 

representação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos 

trabalhadores da educação, para acompanhamento da atualização progressiva do valor 

do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público e administrativo da 

educação básica;  

 

17.2 - Participar do processo de acompanhamento da evolução salarial por meio de 

indicadores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, periodicamente 

divulgados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;  

 

17.3 - Reformular, em regime de colaboração, em âmbito municipal, Plano de Carreira 

para os (as) profissionais do magistério e criar plano de carreira para o administrativo 

das redes públicas de educação básica, observados os critérios estabelecidos na Lei no 

11.738, de 16 de julho de 2008, com implantação gradual do cumprimento da jornada 

de trabalho em um único estabelecimento escolar; 

 

17.4 - Formalizar, junto ao governo federal, tendo como referência o Plano de Carreira 

elaborado pelo município, documento contendo a previsão orçamentária para viabilizar 

a implantação de políticas de valorização dos (as) profissionais do magistério, e 

administrativo e o piso salarial nacional profissional. 

 

Meta 18: Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de Carreira 

para os (as) profissionais da educação básica e superior pública de todos os 

sistemas de ensino e, para o plano de Carreira dos (as) profissionais da educação 

básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, 

definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição 

Federal. 

 

ESTRATÉGIAS: 

 

18.1 - Estruturar a rede pública municipal de educação básica, de modo que, até o início 

do terceiro ano de vigência deste PNE, 90% (noventa por cento), no mínimo, dos 

respectivos profissionais do magistério e 50% (cinqüenta por cento), no mínimo, dos 
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respectivos profissionais da educação não docentes sejam ocupantes de cargos de 

provimento efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que se encontrem 

vinculados;  

 

18.2 - Adotar medidas de implantação, na rede pública municipal de educação básica, 

para acompanhamento dos profissionais iniciantes, supervisionados por equipe de 

profissionais experientes, a fim de fundamentar, com base em avaliação documentada, a 

decisão pela efetivação após o estágio probatório e oferecer, durante esse período, curso 

de aprofundamento de estudos na área de atuação do (a) professor (a), com destaque 

para os conteúdos a serem ensinados e as metodologias de ensino de cada disciplina;  

 

18.3 - Aderir à prova nacional de iniciativa do Ministério da Educação, com vistas a 

obter subsídios para a realização de concursos públicos de admissão de profissionais do 

magistério da educação básica pública;  

 

18.4 - Prever, no Plano de Carreira dos profissionais da educação do Município, 

licenças remuneradas e incentivos para qualificação profissional, inclusive em nível de 

pós-graduação stricto sensu;  

 

18.5 - Realizar anualmente, a partir do segundo ano de vigência deste PME, por 

iniciativa do Ministério da Educação, em regime de colaboração, o censo dos (as) 

profissionais da educação básica de outros segmentos que não os do magistério;  

 

18.6 - Considerar as especificidades socioculturais das escolas do campo e das 

comunidades indígenas e quilombolas no provimento de cargos efetivos para essas 

escolas;  

 

18.7 - Garantir a aprovação do Plano de Carreira para os (as) profissionais da educação, 

através de lei específica, com vistas a assegurar o repasse de transferências federais e 

estaduais voluntárias; 

 

18.8 - Instituir comissão composta por membros de profissionais da educação, 

representantes de cada unidade de ensino e do sindicato municipal dos servidores 

públicos através de eleições, com competência e idoneidade reconhecidas, para 

subsidiar os órgãos competentes na elaboração, reestruturação e implementação dos 

planos de Carreira. 

 

Meta 19: Assegurar condições, no prazo de 1 (um) ano, para a efetivação da gestão 

democrática da educação, associada à consulta pública à comunidade escolar, no 

âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para 

tanto. 

 

ESTRATÉGIAS: 

 

19.1 - Estabelecer, mediante consulta pública, normativas que efetivem a gestão 

democrática da educação escolar, contemplando inclusive a seleção, nomeação e 

avaliação de diretores e diretoras de escolas, obedecendo a legislação nacional, 

submetendo-as à aprovação do Conselho Municipal ou Estadual de Educação, com vista 

a garantir o repasse de transferências voluntárias da União e do Estado.  
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19.2 - Aderir aos programas federais e estaduais de apoio e formação aos (às) 

conselheiros (as) dos conselhos de acompanhamento e controle social do FUNDEB, dos 

conselhos de alimentação escolar, dos conselhos regionais e de outros e aos (às) 

representantes educacionais em demais conselhos de acompanhamento de políticas 

públicas, garantindo a esses colegiados recursos financeiros, espaço físico adequado, 

equipamentos e meios de transporte para visitas à rede escolar, com vistas ao bom 

desempenho de suas funções;  

19.3 - Adotar medidas que incentivem a constituição de Fórum Permanente de 

Educação, no município, com o intuito de coordenar as conferências municipais de 

educação, bem como efetuar o acompanhamento da execução deste PME e dos seus 

planos de educação;  

19.4 - Estimular, em todas as redes de educação básica, a constituição e o 

fortalecimento de grêmios estudantis e associações de pais, assegurando-lhes, inclusive, 

espaços adequados e condições de funcionamento nas escolas e fomentando a sua 

articulação orgânica com os conselhos escolares, por meio das respectivas 

representações;  

19.5 - Estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselho 

municipal de educação, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão 

escolar e educacional, inclusive por meio de programas de formação de conselheiros, 

assegurando-se condições de funcionamento autônomo;  

19.6 - Estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos (as) e 

seus familiares na formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos escolares, 

planos de gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a participação dos pais na 

avaliação de docentes e gestores escolares;  

19.7 - Adotar medidas que favoreçam a autonomia pedagógica, administrativa e de 

gestão financeira nos estabelecimentos de ensino;  

19.8 - Desenvolver, em parceria com o estado e a União, programas de formação de 

diretores e gestores escolares, bem como aplicar prova nacional específica, a fim de 

subsidiar a definição de critérios objetivos para o provimento dos cargos, cujos 

resultados possam ser utilizados por adesão; 

 

Meta 20: Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, 

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

município, até o 5º (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 

10% (dez por cento) do PIB, ao final do decênio, garantindo o aumento dos 

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

atingir, no mínimo, o patamar de 30% (trinta por cento), no 5º (quinto) ano de 

vigência deste PME e, no mínimo, o equivalente a 35% (trinta e cinco por cento), 

ao final do decênio. 
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ESTRATÉGIAS: 

 

20.1.a) Garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os 

níveis, etapas e modalidades da educação básica, observando-se as políticas de 

colaboração entre os entes federados, em especial as decorrentes do art. 60 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias e do § 1º do art. 75 da Lei no 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que tratam da capacidade de atendimento e do esforço fiscal de cada 

ente federado, com vistas a atender suas demandas educacionais à luz do padrão de 

qualidade nacional;  

20.1.b) Propor e aprovar mudanças na Lei Orgânica Municipal, em articulação com o 

estado, com vistas à garantir a ampliação dos percentuais vinculados à manutenção e 

desenvolvimento do ensino, para 35%, até o penúltimo ano de vigência deste PME. 

20.2 - Assegurar os mecanismos de acompanhamento da arrecadação dos recursos da 

contribuição social do salário-educação e de transparência de sua execução 

20.3 - Estabelecer e aprovar lei municipal que garanta a aplicação em manutenção e 

desenvolvimento da educação pública, em acréscimo aos recursos vinculados nos 

termos do art. 212 da Constituição Federal, os repasses da parcela da participação de 

resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural e 

outros recursos, com a finalidade de cumprimento da meta prevista no inciso VI 

do caput do art. 214 da Constituição Federal, em conformidade com a Lei Federal Lei 

n° 12.858, de 09 de setembro de 2013. 

 20.4.a) Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos do 

parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a 

transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em 

educação, especialmente a realização de audiências públicas, a criação de portais 

eletrônicos de transparência e a capacitação dos membros de conselhos de 

acompanhamento e controle social do FUNDEB, com a colaboração do Ministério da 

Educação, da Secretaria  de Educação do Estado do Piauí e do Tribunal de Contas do 

Estado; 

 

20.4.b) Colaborar com o estado na adoção de medidas que garantam o cumprimento do 

disposto no artigo 69, parágrafo 5°, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

referente à constituição das secretarias municipais e estaduais de educação como 

unidades orçamentárias, com a garantia de que o dirigente da educação seja o ordenador 

de despesas e gestor pleno dos recursos educacionais, com o devido acompanhamento, 

controle e fiscalização de suas ações pelos respectivos conselhos de educação, tribunais 

de contas e demais órgãos fiscalizadores. 

20.4.c) Estabelecer e aprovar lei municipal que assegure a democratização, 

descentralização e desburocratização na elaboração e a execução do orçamento, 

planejamento e acompanhamento das políticas educacionais, em todos os níveis, etapas 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art212
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art214vi
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art214vi
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art214vi
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e modalidades de ensino, de forma a promover o acesso de toda a comunidade local e 

escolar aos dados orçamentários e a transparência na utilização dos recursos públicos da 

educação, garantindo mecanismos de participação direta no orçamento, tomando como 

exemplo a metodologia do orçamento participativo 

20.5 - Colaborar com o desenvolvimento de estudos e acompanhamento regular dos 

investimentos e custos por aluno da educação básica e superior pública, em todas as 

suas etapas e modalidades realizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP; 

20.6 - Implantar, em parceria com a União e estado, o Custo Aluno-Qualidade inicial – 

CAQi, no prazo de 2 (dois) anos de vigência do PME, referenciado no conjunto de 

padrões mínimos estabelecidos na legislação educacional  e cujo financiamento será  

calculado com base nos respectivos insumos indispensáveis ao processo de ensino-

aprendizagem e será progressivamente reajustado até a implementação plena do Custo 

Aluno Qualidade – CAQ 

20.7 - Implementar, em parceria com a União e o estado, o Custo Aluno Qualidade - 

CAQ como parâmetro para o financiamento da educação de todas etapas e modalidades 

da educação básica, a partir do cálculo e do acompanhamento regular dos indicadores de 

gastos educacionais com investimentos em qualificação e remuneração do pessoal 

docente e dos demais profissionais da educação pública, em aquisição, manutenção, 

construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino e em 

aquisição de material didático-escolar, alimentação e transporte escolar;  

20.8 - Implantar e ajustar, continuamente, o CAQ, no município, em conformidade com 

a metodologia definida pelo Ministério da Educação – MECe acompanhado pelo Fórum 

Nacional de Educação - FNE, pelo Conselho Nacional de Educação - CNE e pelas 

Comissões de Educação da Câmara dos Deputados e de Educação, Cultura e Esportes 

do Senado Federal;  

20.9 - Estabelecer, no âmbito do município, por iniciativa da SEDUC e UNDIME, 

processo de discussão sobre a regulamentação do regime de colaboração, com vistas a 

criação de instância permanente de planejamento e pactuação federativa, em matéria 

educacional, buscando estabelecer efetiva cooperação e equilíbrio na repartição das 

responsabilidades e dos recursos com vistas ao combate às desigualdades educacionais, 

assegurando efetivo atendimento ao estudante da rede pública, estadual e municipal, 

sem distinção. 

20.10 - Acompanhar, na forma da lei, a complementação da União no repasse dos 

recursos financeiros para Teresina quando não atingir o valor do CAQi e, 

posteriormente, do CAQ;  

20.12 - Definir prioridades de aplicação dos recursos de manutenção e desenvolvimento 

do ensino e dos recursos adicionais dirigidos à educação ao longo do decênio, 
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considerando a necessidade de equalização das oportunidades educacionais, a 

vulnerabilidade socioeconômica e o compromisso técnico e de gestão. 

20.13 - Buscar recursos junto ao governo federal e estadual que melhorem o salário do 

administrativo da educação e magistério 

 

 

5. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO 

GONÇALO DO PIAUÍ. 

 

O Plano Municipal de Educação de São Gonçalo do Piauí – PME, elaborado para o Decênio 2015 

– 2025, representa o instrumento norteador da educação municipal para o período de 10 (dez) anos, sendo 

necessária a previsão e o estabelecimento de mecanismos de acompanhamento e de avaliação que 

possibilitem ao sistema educacional o cumprimento das metas e estratégias estabelecidas para esse 

Decênio.  

A organização e sistematização deste PME agrega um elenco de ações estratégicas integradas, a 

serem implementadas no decorrer desses anos, tendo como foco a qualidade na Educação Básica do 

Município, do Estado e conseqüentemente do país. Assim, na implantação do PME será instituído o Fórum 

Municipal de Educação representado pelos diferentes segmentos da sociedade civil e do poder público, a 

quem caberá a coordenação no âmbito do município do Acompanhamento e Avaliação da implantação e 

implementação deste Plano.  

Com a aprovação do PME, serão realizadas periodicamente ações estratégicas de 

acompanhamento como seminários municipais e audiências públicas sob a coordenação do Fórum 

Municipal de Educação, tendo em vista o monitoramento da execução do PME. Após dois anos da 

aprovação do PME, pretende-se que seja realizada a primeira avaliação externa junto às representações do 

FME por meio do qual serão planejadas avaliações bianuais para que sejam realizadas as devidas 

adequações, em tempo hábil para o cumprimento das metas e estratégias na efetivação das políticas 

públicas educacionais do município. 
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