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I – APRESENTAÇÃO 



 

 

Este Plano Municipal de Educação tem por base Lei Federal 13.005 de 25 de junho de 2014, com 

vigência de 10(dez) anos a contar da aprovação da Lei Federal, ou seja, 24 de junho de 2024. O Plano será 
revisado a cada dois anos e acompanhado conforme prevê a Lei específica.  

A Lei 13.005 de 25 de junho de 2014 que aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE) criou, e m seu 

art. 8º, uma obrigação para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios: “Os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios deverão 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.”  
A elaboração dos Planos Estaduais e Municipais constitui a nova etapa expressando em cada ente 

federado os objetivos e metas que lhe correspondem no conjunto e em vista de sua realidade, para que se 

alcance o patamar educacional proposto no Plano Nacional no horizonte dos dez anos de sua vigência.  
A construção do Plano Municipal de Educação é uma oportunidade ímpar que o Município tem de 

articular as forças sociais e envolvê-las no processo, para que haja comprometimento com a concretização das 
metas.  

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, por meio da Equipe Técnica designada pela 
Portaria 101/2014, se reuniram por diversas vezes para discutir e elaborar o texto base do Plano Municipal 

de Educação, o qual foi colocado apreciação da Comissão Coordenadora e representações da comunidade na 
Plenária realizada no dia 29 de abril de 2015. 
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III - JUSTIFICATIVA 
 
 

 

Considerando a Lei 10.172 de 09 de janeiro de 2001 (Plano Nacional da Educação – PNE) que 

estabelece que os Estados e Municípios deverão elab orar planos decenais de educação e ainda o 

planejamento de políticas públicas através de um plano de estado com metas de médio e longo prazo para 

evitar a improvisação e contribuir para o enfrentam ento da descontinuidade das políticas públicas é que foi 

constituído 
 

o processo de construção do PME com a participação e mobilização das representações das escolas, 

comunidades, setores da sociedade civil de forma a prever ações e estratégias de políticas públicas 

articuladas que contribua para a melhoria da qualidade da educação no município. 



 

 

 

O atual Plano Municipal de Educação foi e laborado no final de 2003 com sua vigência até o nalfi de 

2010, porém sem valor Legal, pois não foi aprovado pela Câmara Municipal. Não foi um plano decenal. Fo i 

pensado para quatro anos. Por isso permaneceu limitado a um mero plano da rede das escolas municipais, sem 

legitimidade e sem ampla participação da comunidade. 

 

Entretanto, o novo plano deve prever as formas de colaboração entre a União, Estado e Municí pio e a 

articulação intersetorial das políticas públicas, b em como dimensionar os recursos financeiros necessários 

para o cumprimento das metas. A sua relevância como uma ação de Estado para a realização das políticas 

públicas na área da educação será significativa segarantir ampla participação dos segmentos da socied ade 

civil e governo, controle social e transparência. 
 

“Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhado, refazendo 

e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar.” ( Paulo Freire) 
 

Convictos da importância da construção de um modelo de sociedade, que considere a educação c omo 

desencadeadora e sustentáculo do desenvolvimento, mais uma vez, a comunidade taperense, envolveu-se na 

definição da educação que se quer para nosso Municí pio, através da elaboração de um plano decenal - o Plano 

Municipal da Educação. 
 

A elaboração do Plano Municipal de Educaçã o fundamenta-se tanto nas metas e no ideal de pessoa, 

educação e sociedade definido no Projeto de Educaçã o e Desenvolvimento do Município, quanto na 

contextualização atual da economia, da sociedade, d a cultura e da educação de Indiara, dados que foram 

balizadores para essa construção, e possibilitaram a definição da educação que se quer, e mais do que isso, a 

projeção dos caminhos a serem percorridos nessa dir eção, no decorrer dos próximos 10 anos. 
 

É com satisfação que entregamos à comunidade india rense o Plano Municipal de Educação de 

Indiara, e convocamos a todos para que sejam partícipes na execução das ações previstas nesse documento, 

tendo presente que esse é apenas o início de uma caminhada que precisará ser revisitada no decorrer dos 

anos, e que a grandiosidade do trabalho está na corresponsabilidade de todos os envolvidos no processo, 

certos de que “quando se sonha sozinho é apenas um sonho, quando se sonha junto é o começo da realidade.” 

(Miguel de Cervantes) 
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1. INDIARA: ASPECTOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS E 
 

SOCIOECONÔMICOS 



 

 

 

Histórico 
 

Indiara for elevado à categoria de municí pio e distrito com a 

denominação de Indiara, pela lei estadual nº 9183, de 14-05-1982, desmembrado de 

Edéia, Jandaia e Palmeira de Goiás. Sede no atual istritod de Indiara. Constituído do 

distrito sede. Instalado em 01- 2-1983. 
 

Em divisão territorial datada de 1-VII-1983, o muni cípio é constituído do 

distrito sede, com área da unidade territorial km² de 956,475, a densidade demográfica 

hab./km² de 14,31, com o código do Município 5209952, o gentílico é indiarense e o 

Prefeito Osvaldo Jesus Novais. É um município brasileiro do estado de Goiá,s localiza 

- se na Mesorregião do Sul goiano e na M icrorregião Vale do rio dos Bois. 
 

É cortado pela BR-060 (que se encontra em fase final de duplicação ) 

que liga Brasília-Goiânia-Rio Verde - Campo Grande e também pela GO 320 Caldas 

Novas - Paraúna e a GO 323 Morrinhos - São Luis de montes Belos. O município é 

caracterizado pela maioria de imigrantes nordestinos e mineiros que chegaram e chegam 

na busca de melhores condições de vida, esti ma-se que na época da safra da DENUSA 

(Destilaria Nova União - Indústria de etanol), a população flutuante do município cresce 

cerca de 16% habitantes. Indiara atualmente sedia um canteiro de obras da ferrovia Norte-

Sul que cortará o município, as obras deu-se o início do mês de janeiro de 2011. 

 

 

Opiniões isoladas à parte, há quase uma unanimidade quando falamos 

de Pedro Buri Simões, considerado um dos primeiros moradores de Indiara. Nascido 

em 12 de novembro de 1930 na região do areado, mais precisamente em uma fazenda 

localizada a cerca de sete quilômetros do município . Pedro Buri chegou no local onde 

mais tarde seria Indiara em 1964. "Quando eu cheguei aqui era um cerradão danado. 

Não tinha ninguém. Pra vir pra cá, vendi umgado que eu tinha e comprei umas 

terrinhas aqui. No mesmo ano que cheguei apareceu um homem chamado José Rosa. 

Ele veio com sua esposa e me pediu para ficar um tempo em minha casa, até ele se 

estabelecer. Logo ele montou uma churrascaria, bem no entroncamento da BR-060 

com a GO-320 e fez sucesso. Depois veio o asfalto e com ele o progresso. Um 

advogado de Palmeiras de Goiás, Dr. Agenor, legalizou a terra. Daí o local começou a 

crescer”. Costa Melo demarcou a terra e deu nome à cidade: Indiara, uma homenagem 

a um coqueiro que tinha no local. 



 

 

Formas de ocupação do Campo 
 

A economia do município baseia-se na agricultura (produção de grãos: 

soja, milho e algodão e outros) sendo a empresa res ponsável pelo armazenamento e 

colheita desses grãos COMIGO, uma das maiores coope rativas mistas agrícolas do 

estado. Além disso, o município destaca - se na extração e produção de Calcário, 

atuando nessa área, cerca de 4 empresas de Mineração, a maioria da produção é 

exportada para Região Sudeste, especificamente o estado de São Paulo. A Produção 

Pecuária é composta por bovino, vacas ordenadas, itele de vaca, equinos, bubalino, 

suíno, matrizes de suínos, caprino, ovino, galináceos – galinhas e ovos de galinha. A 

Produção Agrícola Municipal do Município de Indiara em relação à Lavoura 

Temporária são: frutos de Abacaxi, Algodão hebáceo (em caroço), arroz (em casca), 

Cana-de-açúcar, Girassol (em grão), Mandioca, Milho (em grão), Soja (em grão), 

Tomate, Feijão (em grão). A Produção Agrícola Municipal de Indiara, em relação à 

Lavoura Permanente, são: Banana (cacho), Laranja, Mamão, Tangerina. A Extração 

Vegetal e Silvicultura do município de Indiara são: Produtos da Extração Vegetal - 

Madeiras - carvão vegetal, lenha, Produtos da Silvi cultura - lenhas de eucalipto e 

madeira em tora. O comércio também é forte, atendendo até municípios vizinhos. 

 
 

Infraestrutura 
 

O Sistema de energia elétrica de Jandaia é abastecido pela Companhia 

Energética de Goiás (CELG) que atende a Zona urbanae Rural. A tensão é 

disponibilizada para a rede de atendimento domiciliar na área urbana e rural através de 

sistema trifásico e monofásico. A rede de baixa tensão atende principalmente as áreas 

urbanizadas da cidade e núcleos rurais, enquanto a rede de alta tensão está distribuída 

em todo município. 

 
 

Transportes 
 

O município não conta com transporte coletivo urbano. O transporte 

interestadual que atende o município é prestado pelas empresas Viação Paraúna e 

Viação Montes Belos. 

 
 

Comunicação 
 

Dos serviços de comunicação, a Empresa Brasileira d e Correios e Telégrafos 

têm uma agência na cidade e uma extensão no povoado de Carlândia, para 



 

 

atendimento ao público e ainda a distribuição domiciliar, responsável pela separação e 

entrega de correspondências e encomendas. 

 
 

Vias de acesso 
 

Os mais importantes acessos rodoviários de Indiara são através da BR 060, que 

liga Indiara à Goiânia e Rio Verde e GO- 320, q ue é a via de ligação entre os 

municípios de Indiara, Jandaia e Paraúna e Edéia. 
 

As demais vias de acesso ligam a zona rural à área urbana, sendo estas ainda 

sem pavimentação asfaltica. 

 
 

Saneamento Básico 
 

O sistema de abastecimento de água de Indiara é executado pela Saneago, que 

proporciona 100% de água tratada para toda a sede do município. Não existe ainda 

tratamento de esgoto na cidade, onde a coleta é feita através de fossa séptica ou rede 

de esgoto. A coleta do lixo é feita diariamente por caminhão compactador de lixo e 

este é depositado num terreno a 3 km da cidade. 

 
 

Sistema de Saúde 
 

Indiara conta com um Hospital Municipal com 27 leitos, onde são feitas 

análises laboratoriais, raios X, internações, partos e cirurgias, com equipamentos 

Eletrocardiógrafo, Raio X até 100mA, com atendimento médico em especialidades 

básicas, Pediatria, Ortopedia e obstetrícia e serviços ao SUS Internação e Emergência. 

Conta também com quatro PSFs (Programa Saúde da Família), onde são atendidas 

consultas médicas, atendimentos odontológicos, vacinas, exames preventivos. Conta 

ainda, com 02 Estabelecimentos de Saúde privado com laboratórios de análises 

clínicas e laboratoriais. 

 

 

Aspectos Culturais 
 

O município de Indiara possui o Conselho Municipal de Cultura, mas de acordo 

com as informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Desportos, ainda não é normativo contando com o desenvolvimento de atividades 

socioculturais, como o Espaço Cultural e SCFV (Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculo). Nestes espaços é desenvolvida grande diversidade de 

manifestações culturais, por meio de várias áreas,a saber: artes visuais e manuais, 

música, dança, literatura, teatro e cultura popular. 



 

 

Os feriados municipais instituídos são o dia da Instalação do Município em 1º 

de Fevereiro, do padroeiro da cidade Jesus o Bom Pastor em 22 de abril, e do 

aniversário da cidade em 14 de maio. 
 

O futebol é o esporte mais praticado no município, o que justifica o Estádio 

Jovito José de Almeida receber visitantes para jogos pelos campeonatos regionais. 
 

A dança da quadrilha acontece nas festas juninas on de todas as escolas 

participam com seus alunos, com coreografias bem elaboradas, temáticas, com trajes 

estilizados. No calendário das festas e eventos culturais do município, destacam-se: o 

Carnaval de rua, a Festa Junina, festas religiosas como o Jesus o Bom Pastor e a 

grande festa Agropecuária. 

 
 

Aspectos Demográficos 
 

Sua população estimada em 2010 era de aproximadamen te 13.687 habitantes, 

com a população estimada para 2014 de 14.729, sendo o 2° município mais populoso 

da Microrregião Vale do Rio dos Bois. A população r esidente no município na faixa 

etária de 15 a 59 anos exibiu crescimento populacional (em média 2,11% ao ano), 

passando de 7.290 habitantes em 2000 para 8.986 em 2010. Em 2010, este grupo 

representava 65,7% da população do município. 



 

 



 

 

Em relação ao nível de escolaridade, os dados obtid os sãos correspondentes ao ano de 2010.  



 

 

Aspectos Socioeconômicos 
 

Participação dos Setores econômicos no PIB do Município 
 

Entre 2005 e 2010, segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) do município cresceu 35,4%, passando de R$ 

92,2 milhões para R$ 124,8 milhões. O crescimento p ercentual foi inferior ao verificado no Estado, que foi de 69,4%. A 

participação do PIB do município na composição do P IB estadual diminuiu de 0,18% para 0,15% no período de 2005 a 2010. 
 



 

 

A estrutura econômica municipal demonstra va participação expressiva do setor de Serviços, o qual respondia por 

47,8% do PIB municipal. Cabe destacar o setor secundário ou industrial, cuja participação no PIB era de 15,0% em 2010, contra 

10,9% em 2005. Variação essa similar à verificada n o Estado, em que a participação industrial cresceu de 10,9% em 2005 para 

23,8% em 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O setor de Comércio e Serviços do município está voltado ao mercado interno de característica varejista, oferecendo os 

mais variados artigos, de ordem pessoal de primeira necessidade, lojas de tecidos e artigos de vestuário, calçados e confecções, 

bijuterias e perfumarias, utensílios domésticos, papelarias e ainda produtos agrícolas, ou para agricultura, sementes, inseticidas, 

fungicidas e implementos agrícolas, supermercados e etc. 



 

 

O Setor de Serviços tem grande participação represe ntativa, sendo que no 

segmento de hospedagem e alimentação contam com vários estabelecimentos, 

servindo também aos municípios vizinhos e aos viajantes que passam pela cidade, 

contando a BR 060 e a GO 320. 
 

A rede de agências bancárias do município é sólida,com grande movimentação, 

sendo integrada por agências do Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco, Caixa 

Econômica, Lotérica e SICOOB. 
 

E importante levar em consideração, dentre outros f atores, a capacidade de 

geração de renda através de atividades nas áreas da pecuária e agricultura. No caso da 

pecuária, dados coletados da Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE, referente a 2012 

apontam as principais culturas agrícolas do município, permanentes e temporárias, 

conforme demonstrado no gráfico que segue. 

 
 

Produção Agrícola e Pecuária do Município 
 

Quando analisamos os aspectos econômicos do município, é importante levar 

em consideração, dentre outros fatores, a sua capacidade de geração de renda através 

de atividades nas áreas da pecuária e agricultura.Além do campo da pecuária, a 

supracitada pesquisa também fornece dados acerca da área de agricultura local. Neste 

caso, foram coletados dados acerca das 5 (cinco) principais culturas de agricultura do 

município, divididas entre aquelas permanentes e aquelas temporárias. No caso da 

pecuária, dados coletados da Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE, referentes a 2011, 

apontam que as 5 (cinco) principais culturas de rebanho local são as indicadas nos 

gráficos abaixo: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ocupação de Renda  
Conforme dados do último Censo Demográfico, o município, em agosto 

de 2010, possuía 6.776 pessoas com 10 anos ou mais de idade economicamente ativas, 

sendo que 6.210 estavam ocupadas e 566 desocupadas. A taxa de participação ficou 

em 58,2% e a taxa de desocupação municipal foi de 8,4%. A distribuição das pessoas 

ocupadas por posição na ocupação mostra que 44,6% tinham carteira assinada, 25,1% 

não tinham carteira assinada, 21,2% atuam por conta 



 

 

própria e 1,0% de empregadores. Servidores públicos representavam 6,2% do total 

ocupado e trabalhadores sem rendimentos e na produção para o próprio consumo 

representavam 1,8% dos ocupados. No tocante à taxa de desemprego, o gráfico abaixo 

fornece indicativos de maneira comparativa: 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Assistência Social 
 

Os atendimentos realizados no âmbito da rede sócio assistencial também 

são importantes elementos para o diagnóstico do perfil social do seu município. O 

Benefício de Prestação Continuada (BPC ) constitui uma das mais importantes 

ferramentas de distribuição de renda no âmbito da assistência social, tendo sido 

instituído ainda na Constituição Federal de 1988. No seu município, o gráfico abaixo 

confere informações acerca da quantidade de beneficiários de BPC considerando o 

período de 2004 a 2013, por tipo de beneficiário: 



 

 



 

 

Além do BPC, a Assistência Social desenvolve diversos tipos de programas, ações e atendimentos, especialmente 

considerando seus espaços institucionais, como é o caso dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e o Programa de 

Atenção Integral à Família (PAIF). O gráfico abaixo apresenta os principais indicadores de atendimento nesse âmbito, considerando 

os dados coletados no Censo SUAS do MDS para o ano de 2012: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Além dos aspectos de cadastramento no Cadastro Único, no Bolsa Família e de atendimento sóci o assistencial, é 

importante analisar, também, o perfil ocupacional dos indivíduos que fazem parte desse conjunto. Para isso, foram analisados os 

dados mais atualizados do programa de Microempreendedores Individuais (MEI). Em fevereiro de 2013, o município contava com 

272 pessoas cadastradas como MEI. Desse total, foi possível encontrar, também, indivíduos cadastrados simultaneamente no 

Cadastro Único. O gráfico abaixo mostra a evolução do total destes indivíduos, que estão cadastrado s tanto no Cadastro Único, 

quanto no MEI, para os meses de junho de 201 2, novembro de 2012 e fevereiro de 2013. Quando consideramos os 



 

 

indivíduos cadastrados simultaneamente no Cadastro Único e no programa MEI, foi possível observar, par a o seu município, as 

5 (cinco) principais atividades econômicas por eles desenvolvidas, conforme demonstrado nos gráficos abaixo: 
 



 

 

Saúde 
 

Os dados do Ministério da Saúde são importantes para diagnosticar a situação da área no seu município. No tocante 
 

à mortalidade infantil, o número de óbitos infantis  foi de 2 crianças, ao passo que no Estado o número de óbitos infantis foi de 
 

1.212 crianças e a taxa de mortalidade infantil foi de 13,62 crianças a cada mil nascimentos. No que concerne à morbidade 

hospitalar, as 5 (cinco) principais causas de internação. 
 

Além da morbidade hospitalar, é importante, também, assinalar as principais causas externas de óbito relata das 

pelo município. De acordo com o Censo Demográfico 2010, o total da população de 15 a 29 anos era de 3. 495 indivíduos, sendo 

que 10 faleceram em função de eventos e/ou causas externas. São as listadas no gráfico abaixo: 
 



 

 

Recursos Humanos 
 

A Administração Municipal conta com 557 servidores, entre os quais 82,9% são estatutários. Entre 2009 e 2014 o 
 

município realizou três concursos públicos  



 

 

Recursos da Educação 

 

Fonte: STN – Transferências Constitucionais ano de 2014 

Receitas (R$)  Recursos para a Educação Outras Recei tas   Recursos para a Educação 

FPM  8.576.435,03 5%  428.821,75 ICMS 4.264.201,74 5%  213.210,08 

IOF  - -  - IPVA 306.161,31 5%  15.308,06 

LC 87/96  12.882,84 5%  6.441,40 ITR 169.467,88 5%  84.733,80 
            

CIDE  4.240,77 -  - IPTU 173.998,05 25%  43.499,51 

FUNDEB  6.319,465,88 100%  6.319.465,88 - - -  - 

TOTAL  15.157,691,99   6.754.729,03  4.913.828,98   356.751,45 

        

  Recursos totais da Educação   Salário do Professor  

  Fontes   Valores (R$)  Professor Nível Superior 30 h R$ 2.211,00 

Transferências Constitucionais      Professor Nível Superior 40 h R$ 2.948,02 

Outras Receitas    4.913.828,98  Folha de Pagamento somente dos Professores 

Salário Educação    459.193,13  7.172.524,00   

 

Valor Aluno/Ano no Estado: R$ 2.285,57 
 

Fonte: http://www.fnde.gov.br/fnde/legislacao/portarias/item/5147-portaria-interministerial-n%C2%BA-19,-de-27-de-dezembro- 
 

de-2013. 



 

 

Etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino 
Fatores de Valores 

ponderação* (R$)        
         

creche em tempo   pública 1,30 2.971,24 

integral 
        

    conveniada 1,10 2.514,13 
      

pré-escola em tempo integral   1,30 2.971,24 
         

creche em tempo parcial 
   pública 1,00 2.285,57 
      

   

conveniada 0,80 1.828,46       
     

pré-escola em tempo parcial   1,00 2.285,57 
        

anos iniciais do ensino  urbano 1,00 2.285,57 

fundamental 
       

    no campo 1,15 2.628,40 
        

anos finais do ensino  urbano 1,10 2.514,13 

fundamental 
       

    no campo 1,20 2.742,68 
    

ensino fundamental em tempo integral 1,30 2.971,24 
        

ensino médio     urbano 1,25 2.856,96 

ensino médio 
       

    no campo 1,30 2.971,24 
     

ensino médio em tempo integral   1,30 2.971,24 
   

ensino médio integrado à educação profissional 1,30 2.971,24 
       

educação especial     1,20 2.742,68 
     

educação indígena e quilombola   1,20 2.742,68 
     

EJA com avaliação no processo   0,80 1.828,46 
   

EJA integrada à EP nível médio, com avaliação no pr ocesso 1,20 2.472,68 
         

 

*Fonte: Resolução nº 1, de 31 de dezembro de 2013 ( ponderações aplicáveis para vigência no exercício de 2014 



 

 

 

Fonte: IBGE/Censo Populacional 2010 
 

População de 0 a 4 anos: 1.001 
 

População de 0 a 3 anos na escola: 160 
 

População de 5 a 9 anos: 1.042 
 

População de 4 e 5 anos na escola: 355 
 

População 10 a 14 anos:  1.355 
 

População 10 a 14 anos na escola: 1.302 
 

População 15 a 19 anos: 2.453 
 

População acima de 15 anos na escola: 2.203 
 

 

Número de Escolas no Município em 2013 
 

Escolas Municipais Urbanas: 07 
 

Escolas Estaduais Urbanas: 02 
 

Escolas Privadas: 02 
 

Escolas Municipais Rurais: 01 
 

Total de Escolas: 12 



 

 

Número de Matrículas em 2013 
 

Fonte: Censo Escolar/2013: http://portal.inep.gov.br 
 

 

Resultados Finais do Censo Escolar 2013 
 

GOIAS  
 

Número de Alunos Matriculados  

 

                  Matrícula Inicial                 

                                       
                                       

        Ensino      
EJA 

 EJA  Educação Especial(Alunos de Escolas Especiais, Classes 
    

Ed.Infantil 
 
Fundamenta 

      
(semi- 

       
Especiais e 

     

          
(presencial) 

             

        
l 

       
presencial) 

       
Incluidos) 

     

                              

Municípi 

 

Dependênci 

         

Ensin 

 Educação                         
                                    

      1ª a  5ª a   Profission                         

o  a      
4ª 

 
8ª 

 o  
al 

     

Funda 
             

Ed 
    

          
Médi 

                       

     

 Pré- 
 

série  série 
  

(Nível 
 
Funda- 

       

 Pré-  Anos  Anos 
   

Prof.  EJA  EJA     
Crech 

  
o 

   
Médio 

 
- 

 
Médi 

 
Crech 

 
Médi 

 

     

Escol 
 

e 
 

e 
  

Técnico) 
 

mental 
     

Escol 
 

Iniciai 
 

Finai 
  

Nível 
 
Fund1,  Médio1, 

    e         2  menta  o  e     o    
                                 

     

a 
 

Anos 
 

Anos 
     

2 
      

a 
 

s 
 

s 
  

Técnic 
 

2 
 

2                 

l 
            

                               

        
Iniciai 

 
Finai 

                      
o 

    
                                    

        s  s                             
                                       

                       

  Estadual  0  0  0  487  532  0  0  0  0  0  0  0  0  19  16  0  0  0 
                                       
                       

  Municipal  107  321  1045  391  0  0  154  0  0  0  1  1  18  15  0  0  1  0 

INDIARA                                       
                       

  Privada  0  66  136  59  13  38  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 
                                       
                       

  Total  107  387  1181  937  545  38  154  0  0  0  1  1  18  35  16  0  1  0 
                                        



 

 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB 
 

O IDEB é um indicador que sintetiza dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação : aprovação e 

média de desempenho dos estudantes em língua portuguesa e matemática. A série histórica do IDEB se inicia em 2005, a partir de 

quando foram estabelecidas metas bienais de qualidade a serem atingidas não apenas pelo país, mas t ambém por cada escola e por 

cada município. A lógica é a é a de que cada município evolua de forma a contribuir, em conjunto, para que o Brasil atinja o patamar 

educacional da média dos países da OCDE. Veja como está a situação do IDEB do município: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  IDEB Observado   Metas Projetadas      

Município 2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 
                

INDIARA 4.1 4.0  5.1  4.9  5.2  4.2 4.5 5.0 5.2 5.5 5.8 6.0 6.3 
                   

 
 

http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=1392012 



 

 

Programas FNDE  

Programa Valores repassados ao Município em 2013 

PNAE 145.920,00 

PDDE – custeio e capital 48.220,00 
  

PNATE 25.330,12 
 
 

 

Obras do FNDE 
 

(Fonte: PAR do município, fornecido pela Secretaria Municipal de Educação ano 2014) 
 

Tipo de obra Valor Unitário Valor Total 
    

01 Creche Tipo B - R$ 1.049.230,00 
    

01 Quadra de Esporte – Não - R$ 488.122,35 

concluída    
    

01  Escola  de  Educação  Infantil - R$ 616.579,97 
Tipo C Não concluída    

    
 

 

Professores (Fonte: Secretaria Municipal de Administração) 
 

Com Contrato Temporário: 23 
 

Efetivos: 135 
 

Total: 158 
 

Relação professor/aluno 
 

Total de matrículas: 2.083 
 

Total de professores: 158 
 

Relação professor/aluno: 13.1 



 

 

 

 

Fluxo 2012 (Fonte: Censo Escolar  

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

 

Taxa de 

Aprovação 

Ensino 

Fundamental 

1º ano 100% 

2º ano 99% 

3º ano 92% 

4º ano 95% 

5º ano 98% 

6º ano 85% 

7º ano 92,% 

8º ano 85% 

9º ano - 

 

 

/2013:  
 
 

 

Taxa de 

Reprovação 

Ensino 

Fundamental 

1º ano - 

2º ano 01% 

3º ano 08% 

4º ano 05% 

5º ano 02% 

6º ano 15% 

7º ano 08% 

8º ano 15% 

9º ano - 

 
 
 

 

A CONSTRUÇÃO DO PME: PONTO DE PARTIDA 
 

Mediante o entendimento de que o conhecimento da 

realidade é a base para a elaboração de um Plano Municipal de 

Educação consistente e coerente com a realidade em que se 

insere, este tópico tem como objetivo introduzir a descrição da 

realidade educacional do município de Indiara, a ser 

desenvolvida, visando contribuir para o conhecimento e a 

reflexão da mesma, bem como para a identificação da s demandas 

e necessidades que nela se manifestam. 
 

Com este intuito, parte de uma breve consideração a cerca 

da recente criação do Conselho Municipal de Educaçã o, como 

etapa essencial para a elaboração e implantação do presente Plano 

Municipal de Educação de Indiara - PME, segui da de um breve 

diagnóstico da realidade da educação municipa l, nos diferentes 

níveis e âmbitos, conforme orientação co ntida no Documento 

norteador para elaboração de Plano Munici pal de Educação – 

PME /Brasil (2005), bem como das diretrizes e metas 

estabelecidas para cada nível e modalidade educacional. 



 

 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

O Conselho Municipal de Educação de Indiara - CME, 

criado pela Lei Municipal nº. 723/2013 de 29 de maio de 2013 é um 

órgão colegiado, integrado à Rede Municipal de E nsino que possui 

natureza, consultiva, fiscalizadora, mobilizadora e de controle social 

na gestão da educação. 
 

A criação deste conselho deu-se em cumprimento ao a rt. 
 

11 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Naciona l, Lei nº. 
 

9394/1996. 
 

A instituição do CME foi de suma importância para o 

Município, principalmente por este consistir um elemento 

fundamental para a elaboração, implementação e aval iação do 

presente plano, conforme estabelece o art. 2 do Plano Nacional de 

Educação - Lei nº. 10.172/2001. 
 

O Conselho Municipal de Educação de Indiara é composto 

por 9 (nove) membros titulares e 5 (cinco) números de suplentes, 

indicados pelos respectivos segmentos e nomeados por Decreto. 

 
 

A REDE ESCOLAR DE INDIARA 
 

Este tópico contém informações referentes à infraestrutura 

da rede de ensino do Município de Indiara, contemplando o número 

de estabelecimentos de ensino nos diferentes níveis da educação. 

Sua apresentação se justifica pela necessidade de conhecimento da 

amplitude e dimensão educacional do município, como elemento 

inicial para a posterior análise do contexto e demandas de cada um 

dos eixos definidos no presente Plano Municipal de Educação, bem 

como para a elaboração de metas e estratégias de ação co mpatíveis 

com a realidade e possíveis de serem concretizadas. 
 

A Tabela 1 apresenta os dados referentes ao número de 

estabelecimentos de ensino existentes em 2010, por dependência 



 

 

administrativa e nível de ensino, conforme informado pela 
 

Secretaria Municipal de Educação 
 

Tabela 1 Estabelecimentos/Dependência 

Administrativa/modalidade de ensino / 2010  

Estabelecimentos de ensino Dependência administrativa 

  Municipal Estadual Privada Filantrópica 

Educação Infantil  2 0 1 0 

Ens. Fundamental  6 1 1 0 

Ensino Médio  0 1 0 0 

Educação Superior  0 0 0 0 

Total de      

Estabelecimentos  8 2 2 0 
   

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

74.48   56.78    
        

 
 

 

Tabela 3. Resultado da Prova Brasil - Rede Municipal em Indiara  

   
Língua Padronização 

Padronização 

SÉRIE/ANO Ano Matemática Língua Portuguesa Matemática 

     Portuguesa 
      

 2005 175.13 181.40 4.39 4.81 
      

4ª SÉRIE / 2007 181.26 164.22 4.63 4.19 

5º ANO 2009 199.94 186.78 5.34 5.01 
      

 2005 - - - - 
      

8ª SÉRIE / 2007 223.31 221.71 4.11 4.06 

9º ANO 2009 238.60 222.88 4.62 4.10 
      

 

 

EQUIPE TÉCNICA 

 

Bernadete Marques de Almeida – Secretária Municipal de 

Educação, Cultura e Desportos 

 

Joelmo Alves Querino – Assessor Técnico da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e Desportos 

 

Marcio Aurélio da Silva – Secretário de Administração 

 

Reilla Tavares Ferreira – Coordenadora da Educação Infantil 

da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desport os 



 

 

PIB(2) IDH(3) IDI(4) 

 

Taxa de analfabetismo (5) 

 

  

112.510 0.73 0.71 
População de 10 a 15 anos População de 15 anos ou mais  

1.70 
 

16.50 
 

     
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rúbia Tavares Ferreira e Silva – Coordenadora do Ensino 

Fundamental I da SMEC 

 

Sônia Maria de Souza – Coordenadora do Ensino Funda mental 

II e Inclusão da SMEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 

DESPORTOS. 
 
 

 

META 01: 

 

Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças 

de 4 (quatro ) a 5 ( cinco ) anos de idade e ampliar a oferta de educação 

infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% ( cinquenta por 

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

 

Estratégias: 

 

1.1) expandir o atendimento em regime de colaboração entre a União, o 

Estado e o Município, o apoio financeiro de expansão de educação infantil 

segundo padrão nacional de qualidade, considerando as peculiaridades locais; 

 

1.2) garantir que, ao final da vigência deste PME,seja inferior a 10% (dez por 

cento ) a diferença entre as taxas de freqüência à educação infantil das 



 

 

crianças de até 3 (três) anos oriundas do quinto de renda familiar per capita 

mais elevado e as do quinto de renda familiar per capita mais baixo; 
 
 

 

1.3) estabelecer, no segundo ao oitavo ano de vigência do PME, normas, 

procedimentos e prazos para definição de mecanismos de consulta pública da 

demanda das famílias por creches; 

 

1.4) construir uma Creche (Tipo B) em regime de colaboração e apoio 

financeiro do governo federal para ampliar o atendimento de 0 a 5 anos. 

 

1.5) implantar, até o final de vigência deste PME,avaliação da educação 

infantil, a ser realizada a cada 2(dois) anos, com base em parâmetros 

nacionais de qualidade, a fim de aferir a infraestrutura física, o quadro de 

pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de 

acessibilidade, entre outros indicadores relevantes; 

 

1.6) promover a formação inicial e continuada dos ( as) profissionais da 

educação infantil, garantindo, progressivamente, o atendimento por 

profissionais com formação superior em pedagogia; 

 

1.7) estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e 

cursos de formação para profissionais da educação, de modo a garantir a 

elaboração de currículos e propostas pedagógicas que incorporem os avanços 

de pesquisas ligadas ao processo de ensino- aprendizagem e às teorias 

educacionais no atendimento da população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos; 

 

1.8) fomentar o atendimento das populações do campo na educação infantil 

em uma comunidade de difícil acesso, por meio do redimensionamento da 

distribuição territorial da oferta, limitando a nucleação de uma escola e o 

deslocamento de crianças, de forma a atender às especificidades dessa 

comunidade, garantido consulta prévia e informada; 

 

1.9) priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento 

educacional especializado complementar aos (às) alunos (as) com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 

assegurando a educação bilíngüe para crianças surdas e a transversalidade da 

educação especial nessa etapa d a educação básica; 

 

1.10) implementar, em caráter complementar, programas de orientação e 

apoio às famílias, por meio da articulação das área s de educação, saúde e 

assistência social, com foco no desenvolvimento integral das crianças de até 

3 (três) anos de idade; 



 

 

 

1.11) preservar as especificidades da educação infantil na organização das 

redes escolares, garantindo o atendimento da criança do 0 (zero) a 5 (cinco) 

anos em estabelecimentos que atendam a parâmetros n acionais de qualidade, 

e a articulação com a etapa escolar seguinte, visando ao ingresso do (a) de 6 

(seis) anos de idade completo até 31 de março no ensino fundamental; 

 

1.12) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da 

permanência das crianças na educação infantil, em especial dos beneficiários 

de programas de transferência de renda, em colaboração com as famílias e 

com os órgão públicos de assistência social, saúde e proteção à infância; 

 

1.13) promover a busca ativa de criança em idade correspondente à educação 

infantil, em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e 

proteção à infância, preservando o direito de opção da família em relação às 

crianças de até 3 (três) anos; 

 

1.14) o Município, com a colaboração da União e dos Estados, realizarão e 

publicarão, a cada ano, levantamento da demanda manifesta por educação 

infantil em creches e pré-escolas, como forma de planejar e verificar o 

atendimentos; 

 

META 2: 

 

Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a 

população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% 

(noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade 

recomendada, até o último ano de vigência deste PME. 

 

Estratégias: 

 

2.1) A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, em articulação 

e colaboração com os Estados e União, deverão, até o final do 4º (quarto) ano 

de vigência deste PME, elaborar e encaminhar ao Conselho Nacional de 

Educação, precedida de consulta pública nacional, proposta de direitos e 

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

ensino fundamental; 

 

2.2) pactuar entre União, Estados e o Município, no âmbito da instância 

permanente de que trata o § 5º do art. 7º desta Lei, a implantação dos direitos 

e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base 

nacional comum curricular do ensino fundamental; 



 

 

 

2.3) criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos(as) 

alunos(as) com Necessidades Especiais do ensino fundamental; 

 

2.4) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da 

permanência e do aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de 

transferência de renda, bem como das situações de discriminação, 

preconceitos e violências na escola, visando ao estabelecimento de condições 

adequadas para o sucesso escolar dos(as) alunos(as), em colaboração com as 

famílias e com órgãos públicos d e assistência social, saúde e proteção à 

infância, adolescência e juventude; 

 

2.5) promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em 

parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à 

infância, adolescência e juventude; 

 

2.6) desenvolver tecnologias pedagógicas que com binem, de maneira 

articulada, a organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e 

o ambiente comunitário, considerando as especificidades da educação 

especial, das escolas do campo; 

 

2.7) disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensin o, a organização flexível do 

trabalho pedagógico, incluindo adequação do cale ndário escolar de acordo 

com a realidade local, a identidade cultural e as condições climáticas da 

região; 

 

2.8) promover a relação das escolas com instituiç ões e movimentos culturais, 

a fim de garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição 

dos(as) alunos(as) dentro e fora dos espaços escolares; 

 

2.9) incentivar a participação dos pais ou respon sáveis no acompanhamento 

das atividades escolares dos filhos por meio do estreitamento das relações 

entre as escolas e as fa mílias; 

 

2.10) estimular a oferta do ensino fundamental, em especial dos anos inicias, 

para as população do campo, na própria com unidade; 

 

2.11) promover atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades 

esportivas nas escolas, interligadas a um plano de disseminação do desporto 

educacional e de desenvolvimento esportivo municipal. 

 

2.12) construir uma Escola(12 salas de aulas) em regime de colaboração e 

apoio financeiro do governo federal para ampliar o atendimento de 6 a 14 

anos. 



 

 

 
 
 

META 3: 
 

Apoiar o estado na universalização, até 2016, o atendimento escolar para 

toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezesset e) anos e elevar, até o final 

do período de vigência deste PME, a taxa líquida de matrículas no ensino 

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

 

Estratégias: 

 

3.1) Incentivar a adesão ao programa nacional de re novação do ensino 

médio, que visa 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 mate rial didático específico, a 

formação continuada de professores e a articulaçã o com instituições 

acadêmicas, esportivas e culturais; 

 

3.2) apoiar a adesão ao pacto entre União, Estados, no âmbito da instância 

permanente de que trata o § 5
o
 do art. 7

o
 desta Lei, sobre a implantação dos 

direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a 
base nacional comum curricular do ensino médio; 

 

3.3) apoiar a garantia a fruição de bens e espaços culturais, de forma regular, 
bem como a ampliação da prática desportiva, integrada ao currículo escolar; 

 

3.4) manter e ampliar programas e ações de correção de fluxo do ensino 

fundamental, por meio do acompanhamento individualizado do (a) aluno (a) 

com rendimento escolar defasado e pela adoção de práticas como aulas de 

reforço no turno complementar, estudos de recuperaç ão e progressão parcial, 
classificação/reclassificação de forma a r eposicioná-lo no ciclo escolar de 

maneira compatível com sua idade; 

 

3.5) contribuir para com a universalização da parti cipação dos alunos do 
município no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM,fundamentado em 

matriz de referência do conteúdo curricular do ensino médio e em técnicas 

estatísticas e psicométricas que permitam comparabilidade de resultados, 
articulando-o com o Sistema Nacional de Avaliação d a Educação Básica - 

SAEB, que deverá promover sua utilização como instrumento de avaliação 

sistêmica, para subsidiar políticas públicas para aeducação básica, de  

avaliação certificadora, possibilitando aferição de conhecimentos e 
habilidades adquiridos dentro e fora da escola, e de avaliação classificatória, 

como critério de acesso à educação superior; 

 

3.6) acompanhar e monitorar o acesso e a permanênci dos e das jovens 

beneficiários (as) de programas de transferência derenda, no ensino médio, 
quanto à frequência, bem como das situações de disc riminação, preconceitos 



 

 

e violências, práticas irregulares de exploração dotrabalho, consumo de 

drogas, gravidez precoce, em colaboração com as fam ílias através dos órgãos 
públicos de assistência social, saúde e proteção à adolescência e juventude; 

 

3.7) contribuir para com a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 

(dezessete) anos fora da escola, em articulação com os serviços de assistência 
social, saúde e proteção à adolescência à juventude; 

 

3.8) Criar parcerias com poder público estadual, assim como organizações 

não governamentais, empresas e comerciantes, entida des religiosas, enfim, 

com a comunidade local, para a implantação de progr amas de educação e de 
cultura para a população urbana e do campo de joven s, 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; 

 

3.9) apoiar o redimensionamento da oferta de ensino médio nos turnos diurno 

e noturno, bem como a distribuição territori al das escolas de ensino médio, de 
forma a atender a toda a demanda, de acordo com as necessidades específicas 

dos (as) alunos (as); 

 

3.10) apoiar o desenvolvimento formas alternativas de oferta do ensino 

médio, garantida a qualidade, para atender aos filhos e filhas de profissionais 
que se dedicam a atividades de caráte itinerante; 

 

3.11) incentivar a implementação de políticas de prevenção à evasão 
motivada por preconceito ou quaisquer formas de discriminação, criando 

rede de proteção contra formas associadas de exclusão; 

 

3.12) estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas 
tecnológicas e científicas. 

 
 
 

META 4: 

 

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

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento 

educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, 

com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos 

multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, público. 

 

Estratégias: 

 

4.1) contabilizar, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação – FUNDEB, as matrículas dos(as) estudantes da educação regular 



 

 

da rede pública que recebam atendimento educacional especializado 

complementar e suplementar, sem prejuízo do cômputo dessas matrículas na 

educação básica regular, e as matrículas efetivadas, conforme o censo 

escolar mais atualizado, na educação especial oferecida em instituições 

públicas com atuação exclusiva na modalidade, nos t ermos da Lei n° 

11.494, de 20 de junho de 2007; 

 

4.2) promover, no prazo de vigência deste PME, a universalização do 

atendimento escolar à demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0 

(zero) a 3 (três) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades ou superdotação , observado o que dispõe a Lei n° 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e base da educação 

nacional; 

 

4.3) implantar, ao longo deste PME, salas de recursos multifuncionais e 

fomentar a formação continuada de professores e professoras para o 

atendimento educacional especializado nas escolas urbanas; 

 

4.4) garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos 

multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos, 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; 

 

4.5) manter e ampliar 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 alta habilidade ou 

superdotação; 

 

4.6) garantir a oferta de educação bilíngüe, em L íngua 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) nos,a em escolas inclusivas, nos termos 

do art. 22 do Decreto n° 5.626, de 22 de dezembro de 2005, e dos arts. 24 e 

30 da Convenção sobre os Direitos da s pessoas com Deficiência, bem como 

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



 

 

4.7) garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino 

regular sob alegação de deficiência e promovida a articulação pedagógica 

entre o ensino regular e o atendimento educacional especializado; 

 

4.8) Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao 

atendimento educacional especializado, bem como da permanência e do 

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

globais do desenvolvimento e altas habilidades 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 público s de assistência social, 

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

 

4.9) fomentar 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 ; 

 

4.10) promover 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; 

 

4.11) promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de 

saúde, assistência social e diretos 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 obrigatório, de forma a assegurar a atenção 

integral ao longo da vida; 

 

4.12) apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação para 

atender à demanda da processo de escolarização dos (das) estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, garantindo a oferta de professores (a s) do atendimento 

educacional especializado, profissionais de apoio ou auxiliares, tradutores 

(as) e intérpretes de Libras, guias-intérpretes par surdo-cegos, professores de 

Libras, prioritariamente surdos, e professores bilíngües até o final da vigência 

do PME; 



 

 

4.13) definir, no segundo ano de vigência deste PME, indicadores de 

qualidade e política da avaliação e supervisão para o funcionamento de 

instituições públicas que prestam atendimento a alu nos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; 

 

META 5: 

 

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

do ensino fundamental. 

 

Estratégias: 

 

5.1) estruturar os processos pedagógicos de alfab etização, 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 todos as crianças; 

 

5.2) instituir, instrumentos de avaliação naciona l periódicos e específicos para 

aferir a alfabetização das crianças, aplicados a cada ano, bem como estimular 

os sistemas de ensino e as escolas a criaram os respectivos instrumentos de 

avaliação e monitoramento, implemen tando medidas pedagógicas para 

alfabetizar todos os alunos e alun as até o final do terceiro ano do ensino 

fundamental; 

 

5.3) selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a 

alfabetização de crianças, assegurada a diversidade de métodos e propostas 

pedagógicas, bem como o acompanhamento dos resultad os nos sistemas de 

ensino em que forem aplicadas, devendo ser disponibilizadas, 

preferencialmente, como recursos educacionais abertos; 

 

5.4) fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas 

pedagógicas inovadoras que assegurem a alfabetizaçã o e favoreçam a 

melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos (as) alunos (as), consideradas 

as diversas abordagens metodológicas e sua efetividade; 

 

5.5) apoiar a alfabetização de crianças do campo, e de populações itinerantes, 

com a produção de materiais didáticos específicos, e desenvolver 

instrumentos de acompanhamento adequados. 

 

5.6) promover e estimular a formação inicial e co ntinuada de professores (as) 

para a alfabetização de crianças, com o conhec imento de novas tecnologias 

educacionais e práticas pedagógicas inovadora, estimulando a 



 

 

articulação de 1% entre programas de pós-graduação 

em ações de formação continuada de professores (as) 

stricto sensu e 100% 

para a alfabetização; 

 

5.7) apoiar a alfabetização das pessoas com defic iência, considerando as 

suas especificidades, inclusive a alfabetização bil íngüe de pessoas surdas, 

sem estabelecimento de terminal idade temporal. 

 

META 6: 

 

Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinqüenta 

por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% 

(vinte e cinco por cento) dos (as) da educação básica. 

 

Estratégias: 

 

6.1) promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública 

em tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e 

multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de 

permanência dos (as) alunos (as) na escola, ou obs sua responsabilidade, 

passe a ser igual a 7 (sete) horas diárias durantetodo o ano letivo. 

 

6.2) instituir, com o apoio financeiro da União, programa de construção de 

escolas com padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento 

em tempo integral, prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças 

em situação de vulnerabilidade social; 

 

6.3) institucionalizar e manter, com o apoio financeiro da União, programa 

nacional de ampliação e reestruturação, pr ograma nacional de 
 

ampliação e reestruturação das escolas públicas, po r meio da instalação de 

quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços para 

atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozi nhas, refeitórios, banheiros e 

outros equipamentos, bem como da produção de mate rial didático e da 

formação de recursos humanos para a educação em tem po integral; 

 

6.4) fomentar a articulação da escola com os dife rentes espaços educativos, 

culturais e esportivos e com equipamentos públicos, como centros 

comunitários, bibliotecas, praças; 

 

6.5) orientar a aplicação da gratuidade de que tra ta o art. da Lei nº12.101, de 

27 de novembro de 2009, em atividades de ampliaç ão da jornada escolar de 

alunos (as) das escolas da rede pública de educação básica, de forma 

concomitante e em articulação com a rede pública de ensino; 



 

 

6.6) garantir a educação em tempo integral para pe ssoas com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação 

na faixa etária de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, assegurando atendimento 

educacional especializado complementar e suplementar ofertado em salas de 

recursos multifuncionais da própria escola; 

 

6.7) adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na 

escola, direcionando a expansão da jornada para o e fetivo trabalho escolar, 

combinado com atividades recreativas, esportivas e culturais. 

 

7.8) construir uma Escola(06 salas de aulas) em regime de colaboração e 

apoio financeiro do governo federal para ampliar o atendimento de 6 a 14 

anos. 

 

META 7: 

 

Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 

modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo 

a atingir as seguintes médias nacionais para oIdeb: 

 

IDEB 2015 2017 2019 2021 

Anos iniciais do     

Ensino 5,5 5,8 6,0 6,3 

fundamental     

Anos finais do     

Ensino 4,6 4,8 5,1 5,3 

fundamental     

Ensino médio - - - - 

 

Estratégias: 

 

7.1) estabelecer e implantar, mediante, diretrizes pedagógicas para a educação 

básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do ensino 

fundamental e médio - modalidade EJA, respeitada a diversidades local; 

 

7.2) assegurar que: 

 

a) no sétimo ano de vigência deste PME, pelos menos50% ( cinquenta por 

cento) dos (as) alunos (as) do ensino fundamental e do ensino médio 

modalidade EJA tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em 

relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu 

ano de estudo, e 40% ( quarenta por cento) pelo menos, o nível desejável; 



 

 

 

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

fundamental e do ensino médio modalidade EJA tenham alcançado nível 

suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem 

e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 60% (sessenta por cento) pelo 

menos, o nível desejável; 

 

7.3) induzir processo contínuo de auto-avaliação das escolas de educação 

básica, por meio da constituição de instrumentos de avaliação que orientem 

as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a elaboração de 

planejamento estratégico, a melhoria contínua da qualidade educacional, a 

formação continuada dos (as) profissionais da educa ção e o aprimoramento 

da gestão democrática; 

 

7.4) formalizar e executar os planos de ações arti culadas dando cumprimento às 

metas de qualidade estabelecidas par a a educação básica pública e às estratégias 

de apoio técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à 

formação de professores e pro fessoras e profissionais de serviços e apoio 

escolares, à ampliação e ao des envolvimento de recursos pedagógicos e à 

melhoria e expansão da infraestrutu ra física da rede escola; 

 

7.5) desenvolver indicadores específicos de avaliação da qualidade da 

educação especial, bem como da qualidade da educaçã o bilíngue para surdos; 

 

7.6) orientar as políticas da Rede de ensino, de forma a buscar atingir as metas 

do Ideb, diminuindo a diferença entre as esco las com os menores índices e a 

média nacional, garantindo equidade da aprendizagem e reduzindo pela 

metade, até o último ano de vigênciadeste PME, as diferenças entre as médias 

dos índices dos Estado e dos Município; 

 

7.7) incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar 

tecnologias educacionais para a educação infantil, o ensino fundamental e o 

ensino média-modalidade EJA e incentivar práticaspedagógicas inovadoras 

que asseguram a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, assegurada a 

diversidade de métodos e propostas pedagógicas, com preferência para 

softwares livres e recursos educacionais abertos, bem como o 

acompanhamento dos resultados na rede de ensino. 

 

7.8) garantir transporte gratuito para todo(as) os(as) estudantes da educação 

do campo na faixa etária da educação escol ar obrigatória, mediante 

renovação e padronização integral da frota de veículos, de acordo com 

especificações definidas pelo Instituto Naciona l de Metrologia,  
Qualidade e Tecnologia – INMETRO, e financiados pe la União 



 

 

proporcional às necessidades do Município, visando a reduzir a evasão 

escolar e o tempo médio de deslocamento a partir decada situação local; 

 

7.9) universalizar, até o último ano de vigência deste PME, o acesso à rede 

mundial de computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar, até o 

final da década, a relação computador/aluno(a) nas escolas da rede pública de 

educação básica, promovendo a utilização pedagógica das tecnologias da 

informação e da comunicação; 

 

7.10) apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar mediante transferência 

direta de recursos financeiros à escola, garantindo a participação da 

comunidade escolar no planejamento e na aplicação dos recursos, visando à 

ampliação da transparência e ao efetivo desenvolvimento da gestão 

democrática; 
 
 

 

7.11) assegurar a todas as escolas públicas de educação básica o acesso a 

energia elétrica, abastecimento de água tratada, esgotamento em cada edifício 

escolar, garantir a acessibilidade às pess oas com deficiência; 

 

7.12) institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa 

nacional de reestruturação e aquisição de equipamen tos para escolas 

públicas, visando à equalização municipal das opor tunidades educacionais; 

 

7.13) promover equipamentos e recursos tecnológ icos digitais para a 

utilização pedagógica no ambiente escolar a todas a s escolas públicas da 

educação básica; 

 

7.14) O Município, em regime de colaboração com a União e o Estado, 

estabelecerá até o final de vigência deste PME parâmetros mínimos de 

qualidades de serviços da educação básica, a serem utilizados como referência 

para infraestrutura das escolas, recurso pedagógicos, entre outros insumos 

relevantes, bem como instrumento para adoçã o de medidas para a melhoria 

da qualidade do ensino; 

 

7.15) informatizar integralmente a gestão das e scolas públicas do 

Município, bem como manter programa nacional de formação inicial e 

continuada para o pessoal técnico da secretaria deeducação; 

 

7.16) garantir políticas de combater à violência na escola, inclusive pelo 

desenvolvimento de ações destinadas à capacitação d e educadores para 

detecção dos sinais de suas causas, como a violência doméstica e sexual, 

favorecendo a adoção das providências adequadas para promover a 



 

 

construção da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de segurança 

para a comunidade; 

 

7.17) implementar políticas de inclusão e permanência na escola para 

adolescentes e jovens que se encontram em regime de liberdade assistida e 

em situação de rua, assegurando os princípios da Le i n° 8.069, de 13 de julho 

de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescen te; 

 

7.18) garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as 

culturas afro-brasileira e indígenas e implementar ações educacionais, nos 

termos das Leis n°s 10.639, de 9 de janeiro de 2003 , e 11.645, de 10 de 

março de 2008, assegurando-se a implementação das r espectivas diretrizes 

curriculares nacionais, por meio de ações colaborat ivas com fóruns de 

educação para a diversidade étnico-racial, conselhos escolares, equipes 

pedagógicas e a sociedade civil; 
 
 

 

7.19) mobilizar as famílias e setores da escola civil, articulando a educação 

formal com experiências de educação popula r e cidadã, com os propósitos de 

que a educação seja assumida como res ponsabilidade de todos e de ampliar o 

controle social sobre o cumprimento das políticas públicas educacionais; 

 

7.20) promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito 

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

social, esporte e cultura, possibilitando a criação de rede de apoio integral às 

famílias, como condição para a me lhoria da qualidade educacional; 
 
 

 

7.21) universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas 

áreas da saúde e da educação, o atendimento aos(às) estudantes da rede 

escolar pública de educação básica por meio deações de prevenção, 

promoção e atenção à saúde; 

 

7.22) estabelecer ações efetivas especificament e voltadas para a promoção, 

prevenção, atenção e atendimento à saúde e à integridade física, mental e 

emocional dos(das) profissionais da educaç ão, como condição para a 

melhoria da qualidade educacional; 

 

7.23) fortalecer, com a colaboração técnica e financeira da União, em 

articulação com o sistema nacional de avaliação, os sistemas estaduais de 

avaliação da  educação  básica,  com  participação, por   adesão,  da  redes  

municipais de ensino, para orientar as políticas públicas e as práticas 

pedagógicas, com o fornecimento das informações às escolas e à sociedade; 



 

 

 

7.24) promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes  

do Plano Nacional do Livro e da Leitura, a formação de leitores e leitoras e  

a capacitação de professores e professoras, bibliot ecários e bibliotecárias e  

agentes da comunidade para atuar como mediadores e mediadoras da leitura,  

de acordo com a especificidade das diferentes etapas do desenvolvimento e  

da aprendizagem; 

 

7.25) instituir, em articulação com o Estado, o Município e a União, 

programa nacional de formação de professores e prof essoras e de alunos e 

alunas para promover e consolidar política de preservação da memória 

nacional; 

 

7.26) estabelecer políticas de estímulo às esco las que melhorarem o 

desempenho no Ideb, de modo a valorizar o mérito do campo docente, da 

direção e da comunidade escolar. 

 

META 8: 

 

Contribuir para elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 

29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mí nimo, 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 do s 25% (vinte e cinco por 

cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não 

declarados à Fundação Instituto Brasil eiro de Geografia e Estatística – 

IBGE. 

 

Estratégias: 

 

8.1) institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para correção de 

fluxo, para acompanhamento pedagógico individual izado e para recuperação 

e progressão parcial, bem como prioriza r estudantes com rendimento escolar 

defasado, considerando as especificidades dos segmentos populacionais 

considerados; 

 

8.2) implementar programas de educação de jovens e adultos para os 

segmentos populacionais considerados, que estejam fora da escola e com 

defasagem idade-série, associados a outras estratégias que garantam a 

continuidade da escolarização, após a alfabetização inicial; 

 

8.3) promover, em parceria com as áreas de saúde eassistência social, o 

acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola específicos para os 

segmentos populacionais considerados, identificar motivos de absenteísmo e 

colaborar com o Estado e a União para a garantia de frequência e apoio à 



 

 

aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do atendimento desses 

(as) estudantes na rede pública regular de ensino; 

 

8.4) promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos 

segmentos populacionais considerados, em parceria com as áreas de 

assistência social, saúde e proteção à juventude. 

 

Meta 9: 

 

Contribuir para elevar a taxa de alfabetização da população com 15 

(quinze) anos ou mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos 

por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste PME, erradicar o 

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

analfabetismo funcional. 

 

Estratégias: 

 

9.1) assegurar a oferta gratuita da educação de jov ens e adultos a todos os 

que não tiveram acesso à educação básica na idade p rópria; 

 

9.2) realizar diagnóstico dos jovens e adultos com ensino fundamental e 

médio incompletos, para identificar a demanda ativapor vagas na educação 

de jovens e adultos; 

 

9.3) implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de 

continuidade da escolarização básica; 

 

9.4) realizar avaliação, por meio de exames específ icos, que permita aferir o 

grau de alfabetização de jovens e adultos com mais de 15 (quinze) anos de 

idade; 

 

9.5) executar ações de atendimento ao (à) estudante da educação de jovens 

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

 

9.6) estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos 

empregadores, públicos e privados, e os sistemas de ensino, para promover a 

compatibilização da jornada de trabalho dos empre gados e das empregadas 

com a oferta das ações de alfabetização e de educação de jovens e adultos; 
 
 

 

9.7) considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades 

dos idosos, com vistas à promoção de políticas de e rradicação do 

analfabetismo, ao acesso a tecnologias educacionais e atividades recreativas, 

culturais e esportivas, à implementação de programa s de valorização e 



 

 

compartilhamento dos conhecimentos e experiência dos idosos e à inclusão 

dos temas do envelhecimento e da velhice nas escolas. 

 

Meta 10: 

 

Contribuir para oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das 

matrículas de educação de jovens e adultos, nos ens inos fundamental e 

médio, na forma integrada à educação profissional. 

 
 Fonte IBGE Fonte Censo Escolar 

População em idade de 0 a 4 anos 548  

 
 
 
 

Estratégias: 

 

10.1) motivar 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) incentivar as matrículas na educação de jov ns e adultos, de modo a 

articular a formação inicial e continuada de trabal hadores com a educação 

profissional, objetivando a elevação do nível de es colaridade do trabalhador. 

 

10.3) estimular a integração da educação de jovens e adultos com a educação 
profissional, em cursos planejados, de aco rdo com as características do 

público da educação de jovens e adultos e considerando as especificidades 

das populações itinerantes e do cam po. 

 

10.4) estimular as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com 

deficiência e baixo nível de escolaridade, por meiodo acesso à educação de 
jovens e adultos articulada à educação profissional ; 

 

Meta 11: 

 

Apoiar o estado, para triplicar as matrículas da educação profissional 

técnica de nível médio, assegurando a qualidade daoferta e pelo menos 

50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento p úblico. 

 

Estratégias: 

 

11.1) incentivar as matrículas de educação profiss ional técnica de nível 
médio na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 

levando em consideração a responsabilidade dos Inst itutos na ordenação 

territorial, sua vinculação com arranjos produtivos , sociais e culturais locais 
e regionais, bem como a interiorização da educação profissional; 



 

 

 

11.2) motivar a fomentação da expansão da oferta d e educação 
profissional técnica de nível médio nas rede pública estadual densino; 



 

 

11.3) estimular a expansão do estágio na educação profissional técnica de 

nível médio e do ensino médio regular, preservandose- seu caráter 

pedagógico integrado ao itinerário formativo do aluno, visando à formação 

de qualificações próprias da atividade profissional , à contextualização 
curricular e ao desenvolvimento da juventude; 

 

11.4) incentivar o jovem a buscar o atendimento do ensino médio gratuito 

integrado à formação profissional para as populaçõe s do campo de acordo 
com os seus interesses e necessidades; 

 

11.5) incentivar a oferta de educação profissional técnica de nível médio para 

as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação; 

 

Meta 12: 

 

Contribuir com a União e estado, para elevar a taxa bruta de matrícula na 

educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 

33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e 

quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 

40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público. 

 

Estratégias: 

 

12.1) incentivar a oferta de vagas, por meio da expansão e interiorização da 
rede federal de educação superior, da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica e do sistema Universidade Aberta do 

Brasil, considerando a densidade populacional, a oferta de vagas públicas em 

relação à população na idade de referência e obs ervadas as características 
regionais das micro e mesorregiões definidas pela Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, uniformizando a expansão no 

território nacional; 

 

12.2) estimular para elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos 

de graduação presenciais nas universidades p úblicas para 40% (quarenta por 
cento), ofertar, no mínimo, um terço das vagas em cursos noturnos. 

 

12.3) incentivar as políticas de inclusão e de as sistência estudantil dirigidas 
aos (às) estudantes de instituições públicas, bolsi stas de instituições privadas 

de educação superior e beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil 

- FIES, de que trata a Lei n
o
 10.260, de 12 de julho de 2001, na educação 

superior, de modo a reduzir as desigualdades étnico-raciais e ampliar as 
taxas de acesso e permanência na educação superior de estudantes egressos 
da escola pública, afrodescendentes e indígenas e de estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimentoe altas habilidades ou 
superdotação, de forma a apoiar seu sucesso acadêmico; 



 

 

12.4) incentivar a oferta de estágio como parteda formação na educação 
superior; 

 

12.5) incentivar os jovens de 18 a 24 anos o financiamento em âmbito do 
Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES, de que trata 
a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, e do Programa Universidade para 

Todos - PROUNI, de que trata a Lei n
o
 11.096, de 13 de janeiro de 2005, os 

benefícios destinados à concessão de financiam ento a estudantes 
regularmente matriculados em cursos superiores presenciais ou a distância, 
com avaliação positiva, de acordo com regulamentaçã o própria, nos 
processos conduzidos pelo Ministério da Educação; 

 

Meta 13: 

 

Apoiar elevação da 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) apoiar o Sistema Nacional de Avaliação da E ducação Superior - 

SINAES, de que trata a Lei n
o
 10.861, de 14 de abril de 2004, fortalecendo as 

ações de avaliação, regulação e supervisão; 
 

13.2)  apoiar  a cobertura do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes  
- ENADE, de modo a ampliar o quantitativo de estudantes e de áreas 
avaliadas no que diz respeito à aprendizagem result ante da graduação; 

 

13.3) apoiar a indução no processo contínuo de auto avaliação das instituições 
de educação superior, fortalecendo a p articipação das comissões próprias de 

avaliação, bem como a aplicação de inst rumentos de avaliação que orientem 

as dimensões a serem fortalecidas, des tacando-se a qualificação e a dedicação 
do corpo docente; 

 

13.4) estimular a substituição do Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes - ENADE aplicado ao final do primeiro ano do curso de graduação 

pelo Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, a fim de apurar o valor 
agregado dos cursos de graduação; 

 

Meta 14: 

 

Contribuir com a união e estado, para elevar gradualmente o número de 

matrículas na pós-graduação stricto sensu, de mo do a atingir a titulação 

anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) 

doutores. 

 

Estratégias: 



 

 

 

14.1) estimular a integração e a atuação articulada entre a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPE S e as agências 
estaduais de fomento à pesquisa; 

 

14.2) estimular a participação das mulheres nos cur sos de pós-graduação 

stricto sensu, em particular aqueles ligados às áreas de Engenharia, 
Matemática, Física, Química, Informática e outrosoncampo das ciências; 

 

14.3) Com o regime de colaboração com o Estado e a União, ampliar o 
investimento na formação de doutores de modo a atin gir a proporção de 01 

( um) doutor na área da educação (pedagogia) por 10.000(mil) habitantes; 

 

14.4) estimular a pesquisa científica e de inovação e promover a formação de 

recursos humanos que valorize a diversidade regional e do cerrado, bem como 
a gestão de recursos hídricos na geração de em prego e renda na região; 

 

Meta 15: 

 

Apoiar em regime de colaboração entre a União, no prazo de 1 (um) ano de 

vigência deste PME, política nacional de formação dos profissionais da 

educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei n
o
 

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) atuar, conjuntamente, com base em plano estratégico que apresente 
diagnóstico das necessidades de formação de profiss ionais da educação e da 

capacidade de atendimento, por parte de instituiçõe s públicas e comunitárias 

de educação superior existentes no Estado e no Muni cípio, e defina 

obrigações recíprocas entre os partícipes; 

 

15.2) motivar a consolidação do financiamento est udantil a estudantes 

matriculados em cursos de licenciatura com avaliaçã o positiva pelo Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES , na forma da Lei nº 

10.861, de 14 de abril de 2004, inclusive a amortização do saldo devedor 

pela docência efetiva na rede pública de educação básica; 

 

15.3) incentivar a consolidação e ampliação de pl ataforma eletrônica para 

organizar a oferta e as matrículas em cursos de formação inicial e continuada 
de profissionais da educação, bem como p ara divulgar e atualizar seus 

currículos eletrônicos; 

 

15.4) motivar implementação programas específicos para formação de 

profissionais da educação para as escola do campo e para a educação 
especial; 



 

 

 

15.5) valorizar as práticas de ensino e os estágiosnos cursos de formação de 

nível médio e superior dos profissionais da educação, visando ao trabalho 
sistemático de articulação entre a formação acadêmica e as demandas da 

educação básica; 

 

15.6) implementar cursos e programas especiais para assegurar formação 
específica na educação superior, nas respectivas áreas de atuação, aos 

docentes com formação de nível médio na modalidade normal, não 

licenciados ou licenciados em área diversa de atuação docente, em efetivo 

exercício; 

 

15.7) Incentivar com recursos da União 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; 

 

15.8) incentivar modelos de  formação  docente par a a  educação 

profissional que valorizem a experiência prática,por meio da oferta, nas 

redes federal e estaduais de educação profissional,  de cursos voltados à 

complementação e certificação didático-pedagógica d  e profissionais 

experientes.      

 

Meta 16: 

 

Contribuir com a União para formar , em nível de pós-graduação, 50% 

(cinquenta por cento) dos professores da educação b ásicado município, até o 

último ano de vigência deste PME, e garantir todos (as) os (as) profissionais 

da educação básica formação continuad a em sua área de atuação, 

considerando as necessidades, demandas e c ontextualizações dos sistemas 

de ensino. 

 

Estratégias: 

 

16.1) realizar, em regime de colaboração, o planeja mento estratégico para 
dimensionamento da demanda por formação continuada e fomentar a 

respectiva oferta por parte das instituições públic as de educação superior, de 
forma orgânica e articulada às políticas de formaçã o do Estado e da União; 

 

16.2) consolidar política nacional de formação de p rofessores e professoras da 
educação básica, definindo diretrizes nacionais, áreas prioritárias, instituições 

formadoras e processos de certificação das ativida des formativas; 

 

16.3) apoiar a expansão do programa de composição d e 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 cul tura da investigação; 



 

 

16.4) motivar a ampliar e consolidar portal eletrôn ico para subsidiar a atuação 

dos professores e das professoras da educação básica, disponibilizando 
gratuitamente materiais didáticos e pedagógicos suplementares, inclusive 

aqueles com formato acessível; 

 

16.5) motivar o fortalecimento da formação dos prof essores e das professoras 

das escolas públicas de educação básica, por meio da implementação das ações 

do Plano Nacional do Livro e Leitura e da ins tituição de programa nacional de 

disponibilização de recursos para acess o a bens culturais pelo magistério 
público. 

 

Meta 17: 

 

Aplicar no município, as políticas de valorização d a União, para os(as) 

profissionais do magistério da redepública de educação básica de forma a 

equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com 

escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PME. 
 

 

Estratégias: 

 

17.1) constituir, por iniciativa do Ministério da Educação, até o final de 

vigência deste PME fórum, com representação da Uni ão, do Estado e do 

Município e dos trabalhadores da educação, para aco mpanhamento da 
atualização progressiva do valor do piso salarial n acional para os 

profissionais do magistério público da educação básica; 

 

17.2) constituir como tarefa do fórum o acompanhame nto 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) implementar, no âmbito da União, do Estado e do Município, planos 
de Carreira para os (as) profissionais do magistério das redes públicas de 

educação básica, observados os critérios estabelecidos na Lei n
o
 11.738, de 

16 de julho de 2008, com implantação gradual do cumprimento da jornada 
de trabalho em um único estabelecimento escolar; 

 

17.4) ampliar a assistência financeira específica da União aos entes federados 
para implementação de políticas de valori zação dos (as) profissionais do 

magistério, em particular o piso salarial nacional profissional. 

 

Meta 18: 

 

Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existênciade 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) em regime de colaboração com a União, estrutu rar a rede pública de 

educação básica de modo que, até o final da vigência deste PME, 90% 

(noventa por cento), no mínimo, dos respectivos profissionais do magistério e 
50% (cinquenta por cento), no mínimo, dos respectivos profissionais da 

educação não docentes sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo e 

estejam em exercício nas redes escolares a que se encontrem vinculados; 

 

18.2) implantar, nas redes públicas de educação básica, 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 áreade atuação do (a) 

professor (a), com destaque para os conteúdos a serem ensinados e as 

metodologias de ensino de cada disciplina; 

 

18.3) prever, no plano de Carreira dos profissionais da educação do 
Município, 1% de licenças remuneradas simultaneamen te em nível de pós-

graduação stricto sensu sobre o total de Professor es da Rede Municipal e 
incentivos para qualificação profissional; 

 

18.4) considerar as especificidades socioculturais da escola do campo no 
provimento de cargos efetivos para essas escolas; 

 

18.5) exigir a priorização do repasse de transfer ências federais voluntárias, na 
área de educação do Município que tenha aprovado lei específica 

estabelecendo planos de Carreira para os (as) profissionais da educação; 

 

18.6) estimular a existência de uma comissão de profissionais da educação 
da rede de ensino, em todas as instâncias do Municí pio, para subsidiar os  
órgãos competentes na elaboração, reestruturação e implementação dos 
planos de Carreira, a cada 04( quatro anos). 

 

 

Meta 19: 

 

Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, par a a efetivação da 

gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito 

e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das 

escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. 
 

 

Estratégias: 



 

 

19.1) incentivar para que até o final da vigência do PME ocorra a nomeação 

dos diretores e diretoras de escola com critérios écnicost de mérito e 
desempenho, bem como a participação da comunidade e scolar; 

 

19.2) ampliar os programas de apoio e formação aos (às) conselheiros (as) do 

conselho de acompanhamento e controle social (Fundeb), do conselho de 

alimentação escolar, dos conselhos Escolares e do C onselho Municipal de 
Educação e de outros e aos (às) representantes educ acionais em demais 

conselhos de acompanhamento de políticas públicas. 

 

19.3) incentivar o Município a constituir Fórum de Educação, com o intuito 

de coordenar as conferências municipais, bem como fetuar o 
acompanhamento da execução deste PME e dos seus planos de educação; 

 

19.4) estimular a constituição e o fortalecimento d e conselhos escolares e o 
conselho municipal de educação, como instrumentos d e participação e 

fiscalização na gestão escolar e educacional, inclu sive por meio de programas 
de formação de conselheiros. 

 

19.5) estimular a participação e a consulta de prof issionais da educação, 

alunos (as) e seus familiares na formulação dos pro jetos político-

pedagógicos, planos de gestão escolar e regimentos escolares e plano de 
gestão administrativa, promovendo a participação do s pais na avaliação de 

docentes e gestores escolares; 

 

19.6) incentivar o favorecimento de processos de autonomia pedagógica, 
administrativa e de gestão financeira nos estabelec imentos de ensino; 

 

Meta 20: 
 

 

Apoiar a União, no projeto de ampliação e utilizaçã o do investimento público 
em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete 

por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País no 5
o
 (quinto) ano de 

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

 

Estratégias: 

 

20.1) buscar garantia das 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 § 1
o
 do art. 75 da Lei n

o
 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; 



 

 

20.2) buscar o aperfeiçoamento e a ampliação dos mecanismos de 

acompanhamento da arrecadação da contribuição socia l do salário-educação; 
 

 

20.3) buscar a destinação da manutenção e desenvolv imento do ensino, em 

acréscimo aos recursos vinculados nos termos do art. 212 da Constituição 

Federal, na forma da lei específica, a parcela da participação no resultado ou 
da compensação financeira pela exploração de petról eo e gás natural e outros 

recursos, com a finalidade de cumprimento da meta prevista no inciso VI do 

caput do art. 214 da Constituição Fede ral; 

 

20.4) contribuir para o fortalecimento dos mecanismos e os instrumentos que 

assegurem, nos termos do parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar n
o
 

101, de 4 de maio de 2000, a transparência e o controle social na utilização 

dos recursos públicos aplicado s em educação, especialmente a realização de 

audiências públicas, a criação de portais eletrônicos de transparência e a 

capacitação dos me mbros de conselhos de acompanhamento e controle social 

do Fundeb, com a colaboração entre o Ministério da Educação, as Secretarias 

de Educação do Estado e os Tribunais de Contas da União e do Estado; 
 

 

20.5) apoiar o desenvolvimento , por meio do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, estudos e acompanhamento 
regular dos investimentos e custos por aluno da educação básica e superior 

pública, em todas as suas etapas modalidades; 

 

20.6) Até o final da vigência deste PME, deverá ser implantado o Custo 
Aluno-Qualidade inicial - CAQi, referenciado no conjunto de padrões 

mínimos estabelecidos na legislação educacional e cujo financiamento será 

calculado com base nos respectivos insumos indispensáveis ao processo de 
ensino-aprendizagem e será progressivamente reajustado até a 

implementação plena do Custo Aluno Qualidade - CAQ; 

 

20.7) motivar a implementação do Custo Aluno Quali dade - 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 profiss ionais da educação pública, 

em aquisição, manutenção, construção e con servação de instalações  
e equipamentos necessários ao ensino e em aquisição de material didático-
escolar, alimentação e transporte escolar; 

 

20.8) o CAQ deverá ser definido até o final da vigência do PME e deverá ser 

continuamente ajustado, com base em metodologia formulada pelo Ministério 
da Educação - MEC, e acompanhado pelo Fó rum 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) regulamentar o parágrafo único doart. 23 e o art. 211 da Constituição 

Federal, até o final da vigência do PME por lei complementar, de forma a 

estabelecer as normas de cooperação entre a União, o Estado, e o Município, em 

matéria educacional, e a articulação do sistema nacional de educação em regime 

de colaboração, com equilíbrio na repartição das responsabilidades e dos recursos 

e efetivo cumprimento das funções redi stributiva e supletiva da União no 

combate às desigualdades educacionais regi onais do Município.  
 

20.10) caberá à União, na forma da lei, a complementação de recursos 
financeiros ao Município caso não consiga atingir o valor do CAQi e, 

posteriormente, do CAQ; 

 

20.11) aprovar, até o final da vigência do PME, Leide Responsabilidade 
Educacional, assegurando padrão de qualidade na edu cação básica, na rede 

Municipal de ensino, aferida pelo processo de metas de qualidade aferidas por 
institutos oficiais de avaliação educacionais; 

 

20.12) buscar a definição de critérios para distribuição dos recursos adicionais 
dirigidos à educação ao longo do decênio , que considerem a equalização das 
oportunidades educacionais, a vulne rabilidade socioeconômica e o 
compromisso técnico e de gestão do sistema de ensino, a serem pactuados na 

instância prevista no § 5
o
 do art. 7

o
 desta Lei. 
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