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Histórico da Educação Nacional 

• 1961: Elaboração da 1ª LDB. 
• 1962: 1º PNE – Após golpe militar o plano foi 

recolhido-destituído. 
• 1996: Elaborada a última LDB que organizou a atual 

educação do Brasil. 
• 1998: 2º PNE (2001 – 2011) – 295 metas (Quais 

cumpridas?) O recurso foi o problema!!! 
• 2010/2013: CONAE auxilia a elaboração do PNE. 
• 2014: 3º PNE (3 anos de atraso) Lei 13.005 de 25 de 

junho de 2014 (2014 – 2024) – 20 metas!!! E 
garante o financiamento. 

  



PNE 

•  Conquista da sociedade. 
•  Direciona a linha da Educação durante os 
próximos 10 anos para todos os segmentos, 
desde Educação Infantil até o Pós-Doutorado. 
•  É lei!!! 
•  Segundo o PNE, todos os estados e municípios 
do Brasil deverão compor seus PEE e PME e 
deverão ser compulsoriamente articulados com 
o PNE. 

 

 

 



PME 

Art. 8º 
PNE 



Plano Municipal de Educação 

• O PME envolve a leitura da realidade, 
expressa a compreensão das causas dos 
problemas a serem solucionados e as 
propostas para sua superação. 

• O PME deve estar articulado e alinhado ao 
PEE e PNE.  

 

    Este é o grande desafio! 

 

 



Metodologia para elaboração do PME 

• Comissão Coordenadora 
• Subcomissões  
• Equipe técnica 
• Estudo dos Eixos – metas e estratégias 
• Apreciação dos Eixos – metas e estratégias 
• Audiência Pública 
• Elaboração do anteprojeto de Lei 
• Encaminhamento ao Legislativo 
• Acompanhamento do trâmite 
• Projeto de Lei 
• Fórum Municipal de Educação – avaliação e 

acompanhamento (Regimento Interno) 



Plano Nacional de 
Educação 

  10 diretrizes  

20 metas 
 



 
Diretrizes, metas e estratégias 

 
• Diretriz: Caminho; orientação; 

norma de conduta. 

• Meta: Objetivo; fim. 

• Estratégia: Planificar ações. 



São diretrizes do PNE 

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. 



São metas do PNE 

Meta 1 

 
Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-
escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) 
anos de idade e ampliar a oferta de educação 
infantil em creches de forma a atender, no mínino, 
50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 
(três) anos até o final da vigência deste PNE. 
(17 estratégias) 

 

 



 

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 PNE. 
(13 estratégias) 

 



 

Meta 3 

 
Universalizar, até 2016, o atendimento escolar 
para toda a população de 15 (quinze) a 17 
(dezessete) anos e elevar, até o final do período 
de vigência deste PNE, a taxa líquida de 
matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e 
cinco por cento). 
(14 estratégias) 
 



 

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, públicos ou conveniados. 

(19 estratégias) 

 

 



 

Meta 5 

 
Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o 
final do 3º (terceiro) ano do ensino 
fundamental. 
(7 estratégias) 
 



 

Meta 6 

 
Oferecer educação em tempo integral em, no 
mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas 
públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% 
(vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da 
educação básica. 
(9 estratégias) 
 



Meta 7 
Fomentar a qualidade da educação básica em 
todas as etapas e modalidades, com a melhoria 
do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a 
atingir as seguintes médias nacionais para o 
IDEB: (36 estratégias) 
 

Anos Iniciais 
do EF 

5,2 5,5 5,7 6,0 

Anos Finais do 
EF 

4,7 5,0 5,2 5,5 

Ensino Médio 4,3 4,7 5,0 5,2 



 

Meta 8 

 

Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) 

a 29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 

12 (doze) anos de estudo 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. 

(6 estratégias) 

 

 



 

Meta 9 

 
Elevar a taxa de alfabetização da população com 
15 (quinze) anos ou mais para 93,5% (noventa e 
três inteiros e cinco décimo por cento) até 2015 
e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o 
analfabetismo absoluto e reduzir em 50% 
(cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo 
funcional. 
(12 estratégias) 
 



 

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. 
(11 estratégias) 
 



 

Meta 11 

 
Triplicar as matrículas da educação profissional 
técnica de nível médio, assegurando a qualidade 
da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por 
cento) da expansão no segmento público. 
(14 estratégias) 
 



 

Meta 12 

 

Elevar a taxa bruta de matrícula na educação 

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

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

população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) 

anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão 

para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das 

novas matrículas, no segmento público. 

(20 estratégias) 

 



 

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. 
(9 estratégias) 
 



 

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. 
(15 estratégias) 
 



 
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 9394, de 20 
de dezembro de 1996, assegurando 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. 
(13 estratégias) 
 



 

Meta 16 

 

Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta 

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. 

(6 estratégias) 

 



 

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. 
(4 estratégias) 
 



 

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. 
(8 estratégias) 
 



 

Meta 19 

 
Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, 
para a efetivação da gestão democrática da 
educação, associada a critérios técnicos de 
mérito e desempenho e à consulta pública à 
comunidade escolar, no âmbito das escolas 
públicas, prevendo recursos e apoio técnico da 
União para tanto. 
(8 estratégias) 
 



 

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 País no 5º (quinto) ano 
de vigência desta Lei e, no mínimo, o 
equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao 
final do decênio. 
(12 estratégias) 
 



 

Organização do Fórum Estadual de 
Educação para elaboração do PEE 

 

Cadernos temáticos 



Caderno 1 

 

Eixo I - Gestão democrática dos sistemas 
de ensino e regime de colaboração no 

Estado do Rio Grande do Sul na garantia 
do direito à Educação de qualidade 

 

Meta: 19 



Caderno 2 

 

Eixo II - Garantia do direito à Educação 
básica 

 

 

Metas: 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11 

 

 



Caderno 3 

 

Eixo III - Acesso e expansão do Ensino 
Superior com qualidade social 

 

 

Metas: 12, 13, 14 



Caderno 4 

 

Eixo IV  - Educação e diversidade: justiça 
social, inclusão e direitos humanos 

 

 

Metas: 4, 8, 9, 10 



Caderno 5 

 

Eixo V - Formação e valorização dos 
profissionais da educação 

 

 

Metas: 15, 16, 17, 18 



Caderno 6 

 

Eixo VI - Financiamento da Educação e a 
viabilização das metas e estratégias do 

Plano Estadual de Educação do Rio 
Grande do Sul (PEE-RS) 

 

Meta: 20 



 

 

 

 

Meta 1 
 

Educação 
Infantil 

 

Meta 2 
 

Ensino 
Fundamental 

Meta 3 
 

Ensino 
Médio 

 

Meta 4 
 

Educação 
Especial 

 

Meta 5 
 

Alfabetização 
 
 

Meta 10 
 

EJA 
 

Meta 9 
 

EJA 
 

Meta 8 
 

EJA 
 

Meta 7 
 

IDEB 
 

Meta 6 
 

Educação 
Integral 

 

Meta 11 
 

Educação 
Profissional 

 

Meta 12 
 

Educação 
Superior 

 

Meta 13 
 

Educação 
Superior 

 

Meta 14 
 

Educação 
Superior 

 

Meta 15 
 

Profissionais 
da Educação 

 

Meta 20 
 

Financiamento 
 

Meta 19 
 

Gestão 
Democrática 

 

Meta 18 
 

Profissionais 
da Educação 

 

Meta 17 
 

Profissionais 
 da Educação 

 

Meta 16 
 

Profissionais 
da  Educação 

 



Atribuições da 
Comissão 

responsável pela 
elaboração do PME 



Comissão Coordenadora 

• Organizar e coordenar os trabalhos. 

• Participar das formações e repassar informações às 
subcomissões. 

• Auxiliar as subcomissões no diagnóstico e estudo das metas 
para a elaboração do PME. 

• Mobilizar os diversos setores da sociedade e informá-los 
sobre a elaboração do PME, bem como incentivá-los a 
participar. 

• Sistematizar ações e redigir o documento base levando em 
consideração os anseios da sociedade, incluindo além das 
metas e estratégias, histórico do município. 

 

 

 



Subcomissões 

• Participar dos encontros para debate. 

• Estudo das metas e estratégias do PNE e PEE. 

• Coleta de dados e elaboração do diagnóstico 
do município em relação às metas do PNE. 

• Discussão com seus pares. 

• Elaboração de metas para o território de 
Carlos Barbosa, bem como a sugestão de 
estratégias para concretizá-las. 



Equipe técnica 

• Auxiliar as subcomissões quanto a 
elaboração do diagnóstico. 

• Revisar o documento final, e adequá-lo, 
se necessário. 

• Acompanhar a elaboração do Ante 
Projeto de Lei. 

 

 



Cronograma 

CRONOGRAMA 

ETAPAS  
 

PERÍODO  ESTRATÉGIAS  

Constituir Comissão 

Organizadora/Coordenadora 

Agosto e Setembro *Estudo e capacitação para elaboração PME; 

*Estudo e análise - composição da Comissão 

Organizadora 

Cronograma de atividades 29 de setembro *Elaboração de Cronograma – PME 

Apresentação e divulgação da PNE à equipe da 

SME 

10 de outubro *Apresentação do PNE e cadernos temáticos 

do PEE 

Apresentação PME e indicação nomes -

Comissão, subcomissões e equipe técnica ao Sr. 

Prefeito 

13 de outubro *Apresentação PME e composição Comissão, 

subcomissões e equipe técnica 

Apresentação e divulgação do Plano Nacional de 

Educação - PNE ao Conselho Municipal de 

Educação 

14 de outubro *Apresentação do PNE e cadernos temáticos 

do PEE; 

*Divulgação 

Chamamento Público: 

*Empoderamento/Designação dos membros da 

Comissão Coordenadora, Subcomissões e Equipe 

Técnica   

*Apresentação e divulgação do Plano Nacional 

de Educação - PNE às Equipes Diretivas das 3 

redes de ensino e demais instituições 

31 de outubro - 

14 horas 

Cine Ideale  

 

 

Portaria de nomeação 

*Apresentação do PNE e cadernos temáticos 

do PEE 

*Divulgação 

Apresentação das 20 metas do PNE  

*Agrupamento das metas por eixos temáticos 

seguindo cadernos do Fórum Estadual de 

Educação 

*Composição das subcomissões para estudo dos 

eixos 

03 de novembro – 

14 horas 

                                 

Sala de reuniões  - 

SME 

*Cada meta deverá conter Diagnóstico, 

Introdução e Estudo da meta e das estratégias, 

levando em conta a realidade do território  

  

**(Prazo entrega: 15 de dezembro)  



Organizar Audiência Pública 19 de fevereiro a 02 de março de 

2015 

Organização Audiência Pública 

Apreciação do Eixo I 

Gestão Democrática dos sistemas de 

ensino e regime de colaboração  

(Meta 19) 

25 de fevereiro de 2015 Discussão 

Apreciação do Eixo II 

Garantia do Direito Básico 

(Metas 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11) 

26 de fevereiro de 2015 Discussão 

Apreciação do Eixo III 

Democratização e acesso à Educação 

Superior  

(Metas 12, 13 e 14) 

02 de março de 2015 Discussão 

Apreciação do Eixo IV 

Educação e Diversidade: Justiça Social, 

Inclusão e Direitos Humanos 

(Metas 4, 8, 9 e 10)  

03 de março de 2015 Discussão 

Apreciação do Eixo V  

Valorização dos Profissionais da 

Educação 

(Metas 15, 16, 17 e 18) 

04 de março de 2015 Discussão 

Apreciação do Eixo VI  

Financiamento 

(Meta 20) 

05 de março de 2015 Discussão 



*Organização Audiência Pública 28 de fevereiro de 2015 *Publicação do Edital 

*Realização de Audiência Pública 17 de março de 2015 *Audiência Pública 

*Elaboração ante Projeto de Lei 23 a 31 de março de 2015 *Projeto Lei 

*Encaminhamento Projeto de Lei  

Câmara de Vereadores 

01 a 13 de abril de 2015 *Projeto de Lei 

*Acompanhamento Trâmite do Projeto 

de Lei 

Abril e Maio *Projeto de lei 

*Sancionar Lei Junho *Lei 

  Obs.: Prazo: 24 de junho de 2015 

*Até 2 anos para...     

*Constituir Fórum     

*Elaborar Regimento (interno) do 

Fórum 

    



 

 

 

“Ensinar não é transferir conhecimento, 
mas criar as possibilidades para a sua 
própria produção ou a sua construção.” 

Paulo Freire 

 

http://pensador.uol.com.br/autor/paulo_freire/


Conselho Municipal de Educação 


