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APRESENTAÇÃO 

 

A partir da aprovação do Plano Nacional de Educação – PNE, Lei 13.005 de 25 de 

junho de 2014, o Município de Carlos Barbosa iniciou os trabalhos objetivando a construção 

de um Plano global para toda a educação do território barbosense, com o envolvimento da 

sociedade civil e das redes públicas, estadual e municipal, e rede privada de ensino. 

 

A construção do Plano Municipal de Educação – PME, partiu da atual política 

nacional de educação, fundamentando-se na Constituição Federal (1988) e na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, (1996), em consonância com os Planos 

Nacional e Estadual de Educação. Destacam-se também as Conferências Nacionais de 

Educação (CONAE 2010 e CONAE 2014) que buscaram consolidar as políticas educacionais 

do Brasil a partir da participação democrática da sociedade civil. 

 

A Secretaria Municipal de Educação assumiu o compromisso de organizar a 

metodologia de trabalho quanto à construção do PME, sendo o Conselho Municipal de 

Educação parceiro e apoiador durante todo o processo. 

 

Inicialmente, constituiu-se uma Comissão nomeada por meio da Portaria nº 751/2014, 

a qual indica os membros da Comissão Coordenadora do Plano, os membros das 

Subcomissões responsáveis pelo diagnóstico da realidade educacional local, estudo e 

elaboração das metas do PME, e os integrantes da Equipe Técnica que, juntamente com a 

Comissão Coordenadora, fizeram a revisão final do documento. 

 

A metodologia de trabalho envolveu professores, gestores, estudantes, pais de alunos e 

a sociedade civil em geral, além de outros segmentos como: Secretaria Municipal de 

Educação, Secretaria Municipal da Assistência e Habitação, Secretaria Municipal da Fazenda, 
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Secretaria Municipal da Administração, Conselho Municipal de Educação, Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA, Centro dos Professores 

Municipais – CEPROM, Câmara de Vereadores, Gestão de Relações Institucionais e de 

Transparência da Prefeitura, Sindicato dos Metalúrgicos, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Carlos Barbosa – SINDISPUB e Classe 

Empresarial. 

 

Seguem as etapas realizadas para a construção do PME: 

 

1) Participação no “Ciclo de Seminários”, promovido pela UNDIME em Porto Alegre, nos 

dias 25/08/14 e 26/08/14. Participaram do evento integrantes da Secretaria Municipal de 

Educação e  Conselho Municipal de Educação. 

 

2) Participação de encontros com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura do 

Município de Garibaldi para discussão das metas e estratégias envolvendo a Educação de 

Jovens e Adultos – EJA. Participaram do encontro Comissão Coordenadora do Plano e 

equipes das Secretarias dos respectivos Municípios. 

 

3) Participação, nos dias 22/09/14 e 23/09/14, da Comissão Coordenadora do Plano, no 

Município de Bento Gonçalves, da “1ª Formação para Adequação ou Elaboração dos Planos 

Municipais de Educação”,  em consonância com o PNE, organizado pela Secretaria do Estado 

da Educação do Rio Grande do Sul, em parceria com a UNDIME-RS e coordenada pela 

equipe de Avaliadores Educacionais do Estado do Rio Grande do Sul, com apoio da 

DICOPE/SASE/MEC. 

   

4) Realização, por parte da Comissão Coordenadora, no mês de outubro de 2014, da leitura 

e estudo do PNE e dos Cadernos Temáticos para Debates utilizados para a construção do 

Plano Estadual de Educação - PEE e elaborados pelo Fórum Estadual de Educação. Ainda 

neste mês, apresentação da proposta de construção do documento para o Poder Executivo, 

para a equipe da Secretaria Municipal de Educação e Conselho Municipal de Educação, tendo 

ocorrido a divulgação pela imprensa e demais meios de comunicação, da proposta de 
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participação de toda a sociedade na construção do documento, convidando a sociedade civil e 

as entidades a fazerem parte da construção do PME. 

 

5) Participação, em 30/10/14, por parte da Comissão Coordenadora e de representantes do 

Poder Executivo, do Seminário “Qualidade de educação em debate: reflexões a partir do novo 

Plano Nacional de Educação”, em Porto Alegre, promovido pelo Tribunal de Contas do 

Estado do Rio Grande do Sul. 

 
6) Realização, no dia 31/10/14, do Chamamento Público e da entrega da portaria de 

nomeação aos integrantes responsáveis pela elaboração do PME. 

 

7) Reunião, em 03/11/14, da Comissão Coordenadora do Plano com as Subcomissões e a 

Equipe Técnica para organizar a metodologia de trabalho para a organização dos espaços de 

discussão, diagnóstico e elaboração das metas e estratégias locais. 

 

8) Participação, nos dias 11/11/14 e 12/11/14 em Bento Gonçalves, por parte da Comissão 

Coordenadora, da “2ª Formação para Adequação ou Elaboração dos Planos Municipais de 

Educação”,  em consonância com o PNE, organizado pela Secretaria do Estado da Educação 

do Rio Grande do Sul, em parceria com a UNDIME-RS e coordenada pela equipe de 

Avaliadores Educacionais do Estado do Rio Grande do Sul, com apoio da 

DICOPE/SASE/MEC. 

 

9) Discussão, nos meses de novembro e dezembro, por parte das Subcomissões, buscando 

subsídios para a elaboração do documento-base, bem como realização de análise da realidade 

educacional do Município. Cada Subcomissão ficou responsável por um eixo que envolveu 

metas afins. Os eixos seguiram as seguintes abordagens: I - Gestão Democrática, II - 

Educação Básica, III - Educação Superior, IV - Educação e Diversidade, V- Profissionais da 

Educação e VI - Financiamento. 

 

10) Análise pela Equipe Técnica e Comissão Coordenadora, na segunda quinzena de 

dezembro, das propostas levantadas pelas Subcomissões e realização das devidas adequações. 
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11) Realização de encontros entre as Subcomissões e Comissão Coordenadora para discussão 

e adequação do documento-base, nas seguintes datas: 25/02/15 (eixo I), 26/02/15 (eixo II), 

02/03/15 (eixo III), 03/03/15 (eixo IV), 04/03/15 (eixo V) e 05/03/15 (eixo VI). 

 

12) Realização, no dia 17/03/15, da Audiência Pública com a participação dos diversos 

setores da sociedade, para análise e aprovação do documento-base do PME. 

 

13) Revisão final do documento, por parte da Equipe Técnica e Comissão Coordenadora, 

sendo encaminhado à Secretaria da Administração, para elaboração do Projeto de Lei e 

posteriormente encaminhado ao Poder Legislativo. 

 

Assim referendado, deixa-se aqui os mais sinceros agradecimentos a todos que 

contribuíram, direta ou indiretamente, para a elaboração do Plano que irá conduzir a educação 

barbosense ao longo dos próximos dez anos. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

A construção de um Plano Municipal de Educação vai além da perspectiva do 

estabelecimento de metas e enumeração de ações para alcançá-las. O Plano é um instrumento 

de cidadania que garante que as políticas educacionais sejam mantidas e aprimoradas à 

medida que as gestões vão se alternando, não se configurando, assim, em um programa de 

governo, mas em um documento elaborado por representantes da comunidade escolar e 

sociedade civil que servirá, obrigatoriamente, de base para a elaboração dos planos 

educacionais de governo. 

 

O alinhamento com os Planos Nacional e Estadual de Educação fundamenta-se no 

princípio da territorialidade, que visa a articulação de ações, tanto para as redes públicas 

estadual e municipal, quanto para a rede privada de ensino; na participação social, que 

garante o envolvimento da sociedade na sistematização de propostas, contribuindo assim para 

a avaliação e efetivação das mesmas; e no regime de colaboração, que busca o 

fortalecimento de ações conjuntas entre os entes federados  para a efetivação das propostas. 

 

O Plano Municipal de Educação de Carlos Barbosa para o decênio 2015-2025, parte 

da construção coletiva dos diversos setores da sociedade e sistematiza as reflexões realizadas 

durante os debates. Os espaços de discussão se mostraram fundamentais na busca da 

superação dos desafios diagnosticados no território, configurando, desta forma, como 

principal virtude a contribuição da sociedade civil na tentativa de universalizar os saberes e 

valores indispensáveis a todos os cidadãos. 
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Neste sentido, a Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 277, expressa, de forma 

significativa, o dever de toda a sociedade na oferta da educação às crianças e aos 

adolescentes: 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 
com absoluta propriedade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
 

Da mesma forma que a lei abrange toda a sociedade quanto ao dever de educar, define 

o papel do Estado, aqui compreendido como Município de Carlos Barbosa, Estado do Rio 

Grande do Sul e União, quanto às responsabilidades e deveres na garantia de uma educação 

de qualidade. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (1990): 

 

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: 
I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 
tiveram acesso na idade própria; 
II – progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; 
III – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 
IV – atendimento em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade; 
V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 
segundo a capacidade de cada um; 
VI – oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente 
trabalhador; 
VII – atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de 
material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, de 1996, também cita as obrigações 

do Estado quanto aos deveres relacionados no que tange a Educação Básica do País: 

 

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a 
garantia de: 
I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 
idade organizada da seguinte forma (Redação dada pela Lei nº 12.796 de 2013) 
a) pré-escola; (Redação dada pela Lei nº 12.796 de 2013) 
b) ensino fundamental; (Redação dada pela Lei nº 12.796 de 2013) 
c) ensino médio; (Redação dada pela Lei nº 12.796 de 2013) 
II – educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; (Redação 
dada pela Lei nº 12.796 de 2013) 
III – atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação, 
transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede 
regular de ensino; (Redação dada pela Lei nº 12.796 de 2013) 
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IV – acesso público e gratuito aos ensino fundamental e médio para todos os que 
não concluíram na idade própria; (Redação dada pela Lei nº 12.796 de 2013) 
V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 
segundo a capacidade de cada um; 
VI – oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 
VII – oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e 
modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos 
que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola; 
VII – atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de 
programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 12.796 de 2013) 
IX – padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e 
quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem. 
X – vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais 
próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) 
anos de idade. (Redação dada pela Lei nº 11.700 de 2008) 

 

Desta forma, o presente documento busca garantir a oferta de uma educação de 

qualidade, sempre respeitando os preceitos e orientações constitucionais e as deliberações das 

legislações atuais que regulamentam a educação do País. 
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1 MECANISMOS DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PME 

 

 

O Plano Municipal de Educação deverá ser acompanhado, ao longo do tempo, pela 

sociedade civil em geral, comunidade escolar, Conselho Municipal de Educação, Fórum 

Municipal de Educação e órgãos governamentais. 

 

Ao iniciar o processo de elaboração do Plano, a Secretaria Municipal de Educação 

optou em constituir uma Comissão com representantes dos diversos segmentos da sociedade, 

responsável pela elaboração do documento-base e pelo acompanhamento do trâmite até a sua 

aprovação.  

 

O Município tem prazo de dois anos para constituir o Fórum Municipal de Educação, 

no intuito de realizar o acompanhamento e a avaliação do Plano, buscando junto à esfera 

política a efetivação das metas e estratégias, obedecendo os prazos legais e revisando o 

documento a cada dois anos, para adequá-lo às mudanças da legislação. 

 

O Conselho Municipal de Educação é parceiro na busca de alternativas para os 

problemas existentes quanto à educação do Município e também realizará o controle social e a 

fiscalização junto ao Fórum Municipal de Educação, auxiliando na avaliação dos indicadores 

de cada meta e monitorando a execução do PME. 
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2 DIRETRIZES DO PNE (2014 – 2024) E PME (2015 -2025) 

 

 

São diretrizes do PNE e do PME: 

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 de 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  profissionais da educação; 

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

sustentabilidade socioambiental. 
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3 O MUNICÍPIO 

 

 

3.1 HISTÓRICO DO MUNICÍPIO 

 

3.1.1 Origens 

 

Duas nações indígenas ocuparam o território barbosense: os tupi-guaranis e os jês. A 

chegada dos povos indígenas deu-se provavelmente através de uma trilha de passagem do 

litoral para a região do planalto, guiados pelo divisor de águas existente no Município. 

 

 

3.1.2 Imigração 

 

O maior número de imigrantes na região foi de italianos, que impulsionaram o 

desenvolvimento da Serra a partir de 1870. Fixando-se em todas as localidades do Município, 

foram grandes expansores de sua cultura através do ensinamento das tradições, cultura, usos e 

costumes que até hoje estão presentes nos hábitos dos barbosenses. 

 

A maioria dos italianos que aqui se fixaram são provenientes das regiões do Vêneto e 

da Lombardia. 

 

Outras etnias cujos imigrantes estabeleceram-se no Município, em menor número, 

foram alemães, franceses, poloneses, suíços-valesanos, portugueses e espanhóis. 
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3.1.3 Denominações 

 

Antes de homenagear o ex-governador Carlos Barbosa Gonçalves, o Município 

recebeu outras denominações. Inicialmente a localidade era conhecida como Linha Estrada 

Geral ou Primeira Secção do Caminho Geral. Lembrando o número do lote onde foi 

inicialmente desenvolvido o primeiro núcleo social com Igreja, escola e cemitério, a 

comunidade foi denominada durante um período, por volta de 1883, de Trinta e Cinco. 

 

Posteriormente, em 1909, a localidade passou a chamar-se Santa Luiza, homenagem 

de um engenheiro que construía a via férrea para a professora belga Luiza Debauprés, então 

sua noiva. 

 

Em homenagem ao ex-governador da província do Rio Grande do Sul, o Município 

passou a denominar-se Carlos Barbosa a partir do dia 25 de janeiro de 1910, quando o 

intendente de Garibaldi, Júlio Azambuja, deu-lhe a denominação oficial e definitiva.  

 

Carlos Barbosa Gonçalves governou o Rio Grande do Sul entre os anos de 1908 e 

1913 e teve como uma de suas principais obras a construção da ferrovia Montenegro - Caxias 

do Sul. 

 

 

3.1.4 Distrito 

 

As terras barbosenses inicialmente estiveram sob a jurisdição do Município de 

Montenegro (1873), quando denominadas de colônias Conde D'Eu e Santa Maria da 

Soledade. Em 1870, Conde D'Eu (Garibaldi) e Princesa Isabel (Bento Gonçalves) formaram o 

Município de Bento Gonçalves, sendo que as terras de Boa Vista, Azevedo Castro, Vitória e 

Estrada Geral (sede de Carlos Barbosa) a ele foram anexadas. As demais áreas do Município, 

Linhas Doze e Dezenove, Arcoverde, Santa Luiza, Forromeco e adjacentes, continuaram a 

pertencer a Montenegro. 

 

Em 1900 ocorreu a emancipação do Município de Garibaldi com as terras 
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barbosenses, pertencentes a Bento Gonçalves, passando a compor o novo Município. A partir 

de 1925, nas comemorações do Cinquentenário da Imigração e Colonização Italiana no Rio 

Grande do Sul, Carlos Barbosa consolidou-se como segundo distrito de Garibaldi. 

 

 

3.1.5 Emancipação 

 

Em março de 1958 foi realizada a primeira reunião dos visionários que viriam a 

formar a comissão emancipadora. No Salão Paroquial da comunidade, um grande número de 

pessoas compactuava com o objetivo de tornar Carlos Barbosa um Município. A comissão foi 

encabeçada por dez pessoas de expressão na conjuntura socioeconômica da época: Ampélio 

Carlotto, Antonio Adriano Guerra, Antonio Martin Guerra, Honório Faccioni, Humberto 

Accorsi, José Chies Primo, José Raymundo Carlotto, Padre Arlindo Marcon, Padre Pedro 

Piccoli e Reinaldo Chies. 

 

O trabalho da comissão foi intenso no que diz respeito à campanha para tornar a 

emancipação uma realidade, mas a confirmação da possibilidade da emancipação do distrito 

veio com o apoio do recém eleito governador do Estado, Leonel de Moura Brizola. A 

emancipação de Carlos Barbosa também recebeu apoio de integrantes da Assembleia 

Legislativa e em 25 de setembro de 1959, às 20h30min, Brizola assinou a Lei nº 3.831, 

criando o Município de Carlos Barbosa. 

 

 

3.2 ASPECTOS ECONÔMICOS 

 

3.2.1 Economia 

 

A economia do Município baseia-se principalmente no setor industrial, destacando-se 

na produção de utensílios para cozinha, ferramentas, equipamentos elétricos, leite e derivados, 

alimentos, móveis e esquadrias, calçadas, entre outros. 

 

Na agropecuária destaca-se a criação de gado leiteiro e a cultura de batata e milho, 
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entre outras. 

 

3.2.2 Agricultura 

 

A agricultura ocupa um lugar de destaque nas atividades do Município, sobrepondo-se 

a produção de leite, batata, milho, uva, maçã e hortifrutigranjeiros. 

 

Também se revestem de significativa importância outras atividades como avicultura, 

apicultura, suinocultura, pecuária e reflorestamento, desenvolvidas com grande ênfase como 

alternativas de aumento da renda familiar. 

 

O Município também é referência no Brasil por ser uma das melhores microbacias 

leiteiras, sendo que a produção leiteira e de queijos começou há mais de 100 anos trazida 

pelos imigrantes italianos. Atualmente, a cidade produz por dia aproximadamente 73 mil 

litros de leite e 14 toneladas de queijo. Carlos Barbosa tem uma produção média de 25 litros 

diários de leite por animal, estando acima da média nacional, excelência esta que advém do 

melhoramento genético e do árduo trabalho dos agricultores. 

 

Carlos Barbosa conta com 420 propriedades produtoras de leite, em sua grande 

maioria de cunho familiar e de pequeno porte. A produção, na maior parte, é beneficiada pela 

Cooperativa Santa Clara. 

 

 

3.2.3 Indústria, Comércio e Serviços 

 

Com sólida economia alicerçada na indústria metalúrgica, de laticínios, bem como na 

agricultura, o Município produz linha de cutelaria, ferramentas, materiais elétricos, frigideiras, 

brocas, matrizes e componentes para calçados, esquadrias, móveis, leite e derivados, batata, 

milho, hortifrutigranjeiros, dentre outros. 
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A produção industrial barbosense é reconhecida em todo o Brasil e em mais de 98 

países, onde os produtos são exportados e aprovados com a marca Tramontina, Forjasul, 

Grendene, Irwin, Metalúrgica Chies e Cooperativa Santa Clara. 

 

Além das grandes e médias indústrias existem as caseiras ou artesanais como 

malharias, confeitarias, atelier de calçados, confecções de roupas, etc. 

 

O Município conta com a Associação do Comércio, Indústria e Serviços de Carlos 

Barbosa – ACI, fundada em 1977, com foco no empreendedorismo, na inovação e na 

orientação, sempre aproximando as empresas, criando terrenos férteis para trocas de 

experiência e o surgimento de negócios. 

 

Instalada na Rua Ubaldo Baldasso, no Bairro Ponte Seca, abriga em sua estrutura 

serviços que beneficiam os seus mais de 650 associados em diversos segmentos. Desde o 

apoio e o atendimento do Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves até o Ponto de 

Atendimento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE, 

passando por agência de empregos e certificado digital, a associação está em constante busca 

pela excelência, atendendo às necessidades de seus associados. Como parte de sua estratégia 

para promover e atender melhor os seus afiliados, a ACI promove anualmente grandes 

eventos, como a Feira de Compras e a Expo ACI, que se tornaram tradicionais em Carlos 

Barbosa e região. 

 

No setor bancário destacam-se as presenças do Banco do Brasil S/A, Banco do Estado 

do Rio Grande do Sul S/A – BANRISUL, Caixa Econômica Federal, Cooperativa Sicredi, 

Banco Bradesco S/A e Banco Itaú, com potencial de ampliação para outras agências 

bancárias. 

 

O Município de Carlos Barbosa dispõe de condições excepcionais, inclusive, para a 

instalação de grandes empresas, bem como ampliação de outros serviços, já que dispõe de 

infraestrutura, ótima localização e todos os títulos estratégicos em relação ao Mercosul e aos 

mercados do sul do Brasil, com mão-de-obra abundante e qualificada e em padrões de 

qualidade de vida, tendo alguns indicativos equiparados aos dos países de primeiro mundo.  
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3.2.4 Turismo 

 

As atividades turísticas do Município estão fulcradas na natureza exuberante, 

característica da região, bem como nos atrativos históricos deixados pelos imigrantes. 

Recentemente, através de concurso público, tornou-se oficializada a logomarca turística do 

Município de Carlos Barbosa, incentivando assim o fortalecimento da identidade visual da 

cidade. 

 

A Marca possui como foco principal os trilhos e a Estação Ferroviária de Carlos 

Barbosa, juntamente com a caixa d’água que abastecia todo o Município, símbolos históricos 

do desenvolvimento da cidade. Também inserida nesta composição está a torre, elemento 

marcante do centro do Município.  

 

Ao lado da Estação Ferroviária estão três faixas que possuem significados específicos 

e que traduzem o desenvolvimento do Município. A faixa cinza representa o metal, remetendo 

às antigas ferramentas inicialmente fabricadas na cidade e sua representatividade para a 

economia de Carlos Barbosa. A faixa laranja faz alusão à Associação Carlos Barbosa de Futsal 

- ACBF, reconhecida mundialmente por suas conquistas esportivas. Por fim, a faixa amarela 

representa os queijos que Carlos Barbosa produz, provenientes da significativa produção 

leiteira da cidade.  
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3.2.5 Trabalho 

 

O gráfico abaixo indica a população com

o mercado de trabalho. 

 

   Gráfico 1 – População com 18 anos ou mais e relação com o trabalho

  
                 Fonte: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/carlos
                 fev. 2015 
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3.2.6 Renda 

 

A renda per capita média de Carlos Barbosa cresceu 149,42% nas últimas duas 

décadas, passando de R$ 579,97, em 1991, para R$ 881,52, em 2000, e para R$ 1.446,56, em 

2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 4,93%. A taxa 

média anual de crescimento foi de 4,76%, entre 1991 e 2000, e 5,08%, entre 2000 e 2010. A 
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2010. A evolução da desigualdade de renda nestes dois períodos pode ser observada pelo 

Índice de Gini, que passou de 0,42 em 1991, para 0,41 em 2000, e para 0,51 em 2010. O 

Índice de Gini é um instrumento para medir o grau de concentração de renda entre os 

rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, este apresenta variações de 0 

a 1, sendo que o valor “0” representa uma situação de igualdade e o valor “1” está no extremo 

oposto, ou seja, uma pessoa detém toda a riqueza. Na prática o Índice de Gini costuma 

comparar os 20% mais pobres com os 20% mais ricos. 

 

O quadro abaixo apresenta histórico do Município quanto aos indicadores de renda, 

pobreza e desigualdade: 

 

Quadro 1 – Renda, pobreza e desigualdade – Carlos Barbosa - RS 
Renda, Pobreza e Desigualdade - Carlos 
Barbosa - RS 

1991 2000 2010 

Renda per capita (em R$)  579,97 881,52 1.446,56 

% de extremamente pobres 0,81 0,79 - 

% de pobres 5,18 2,71 0,19 

Índice de Gini 0,42 0,41 0,51 

Fonte: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/carlos-barbosa_rs>.  Acesso em: 04 fev. 2015 
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3.3 ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

 

3.3.1 Geografia 

 

Quadro 2 – Características geográficas do Município de Carlos Barbosa 

Área* 229,906 km² 

População estimada 2014* 27.279 hab. IBGE 

População* 25.192 hab. Censo IBGE/2010 

Homens* 12.662 hab. Censo IBGE/2010 

Mulheres* 12.530 hab. Censo IBGE/2010 

Densidade Demográfica* 110,17 hab./km² Censo IBGE/2010 

Altitude* 676 m 

Clima* Subtropical de altitude 

Fuso horário* UTC−3 

IDH-M* 0,796 alto PNUD/2010 

PIBpm* R$ 886.899,00 (2010) 

PIB per capita* R$ 36.977,06 IBGE/2012 

Taxa de urbanização**  79,4%  

Taxa de urbanização entre as mulheres** 80,0%  

Taxa de urbanização entre os homens** 78,7% 

População Rural** 5.200 – 20,65% 

População Urbana** 19.992 – 79,35% 

Fonte: * <http://www.carlosbarbosa.rs.gov.br/paginas/perfil-da-cidade/1>. Acesso em: 04 fev. 2015 
**<http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/carlos-barbosa_rs>.  Acesso em: 04 fev. 2015 
 

Em 2010, a composição étnica da população residente era de 94,41% de brancos, 

0,98% de negros, 3,60% de pardos, 0,18% de amarelos, 0,04% de indígenas e 0,79% de etnia 

não declarada. 
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Quanto à religião, 87,48% se declararam pertencentes à Igreja Católica Apostólica 

Romana, 0,11% pertencentes à Católica Ortodoxa, 9,49% pertencem à religião Evangélica, 

0,42% dizem não pertencerem a nenhuma religião. 

 

 

3.3.2 Localização 

 

O Município de Carlos Barbosa está localizado na Encosta Superior do Nordeste do 

Rio Grande do Sul (região serrana), com uma área territorial de 229,906 km², em local 

privilegiado tendo em vista a proximidade com outras regiões do Estado. 

 

Visão central de Carlos Barbosa à noite 

Fonte: http://pbfcuite.blogspot.com/2013/09/as-30-cidades-que-nao-precisam-do-bolsa.html 

 

Carlos Barbosa está distante 104 km da Grande Porto Alegre; 42 km de Caxias do Sul 

(maior pólo Metal-Mecânico do Estado e Capital Nacional da Uva); 15 km de Bento 



                              

                           

                      ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
                  Município de Carlos Barbosa 
 

30 

 

Gonçalves (maior Parque Moveleiro do País e Capital Nacional do Vinho); 5 km da vizinha 

Garibaldi (Capital Nacional do Champanhe) e Região das Hortênsias - Gramado e Canela, 

localizados a aproximadamente 90 km. 

 

O Município situa-se em posição estratégica em relação à malha rodoviária asfaltada 

do Rio Grande do Sul. É ligado com a Grande Porto Alegre pela RST 446, que circunda a 

cidade e segue em direção a Bento Gonçalves. Oferece duas opções de asfalto para Caxias do 

Sul, dentre elas a Rota do Sol (RS 423), que inicia no Vale do Taquari (Estrela - região de 

colonização alemã) e vai até o Município de Torres, no litoral (divisa com Santa Catarina e às 

margens da BR 101). 

 

Área central de Carlos Barbosa 

Fonte: http://www.rgstur.com/historia-municipio-de-carlos-barbosa-rio-grande-sul/ 
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3.3.3 Clima 

 

Carlos Barbosa está situada a uma altitude aproximada de 680 metros do nível do mar. 

O clima subtropical, tendendo a temperado, apresenta temperaturas médias que variam de 12º 

C a 22º C. Não raramente, nas estações específicas tem-se temperaturas extremas, como na 

casa dos 35º C no verão e negativas no ápice do inverno. 

 

Amanhecer com geada em residência entre o Bairro Ponte Seca e as comunidades de Torino e  
Santa Clara 

Fonte: http://wp.clicrbs.com.br/bentogoncalves/2011/07/05/temperaturas-baixas-promovem-belas-paisagens-em-
carlos-barbosa/ 
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3.4 ASPECTOS SOCIAIS 

 

3.4.1 Demografia e Saúde 

 

Entre 1991 e 2000, a população do Município cresceu a uma taxa média anual de 

1,64%. No Estado esta taxa foi de 1.01%, enquanto no Brasil foi de 1,02%, no mesmo 

período. Na década, a taxa de urbanização do Município passou de 58,63% para 74,13%. 

 

Entre 2000 e 2010, a população de Carlos Barbosa cresceu a uma taxa média anual de 

2,07%, enquanto no Brasil foi de 1,01%, no mesmo período. Nesta década, a taxa de 

urbanização do Município passou de 74,13% para 79,36%. Em 2010 viviam, no Município, 

25.192 pessoas. 

 

Quadro 3 – Indicadores da população de Carlos Barbosa entre 1991 e 2010 
População População 

(1991) 
% do 
Total 
(1991) 

População 
(2000) 

% do 
Total 
(2000) 

População 
(2010) 

% do 
Total 
(2010) 

 
População 
total 
 

 
17.730 

 
100,00 

 
20.519 

 
100,00 

 
25.192 

 
100,00 

 
Homens 
 

 
8.993 

 
50,72 

 
10.354 

 
50,46 

 
12.662 

 
50,26 

 
Mulheres 
 

 
8.737 

 
49,28 

 
10.165 

 
49,54 

 
12.530 

 
49,74 

 
Urbana 
 

 
10.395 

 
58,63 

 
15.211 

 
74,13 

 
19.992 

 
79,36 

 
Rural 
 

 
7.335 

 
41,37 

 
5.308 

 
25,87 

 
5.200 

 
20,64 

Fonte: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/carlos-barbosa_rs>. Acesso em: 04 fev. 2015 

 

Entre 2000 e 2010, a razão de dependência no Município, ou seja, o percentual da 

população de menos de 15 anos e da população de 65 anos e mais  em relação à população de 

15 a 64 anos potencialmente ativa, passou de 42,25% para 34,36% e a taxa de 

envelhecimento, de 6,66% para 8,35%. Em 1991, estes dois indicadores eram, 
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respectivamente, 49,54% e 6,10%. Já no Estado, a razão de dependência passou de 65,43% 

em 1991, para 54,94% em 2000 e 45,92% em 2010, enquanto a taxa de envelhecimento 

passou de 4,83%, para 5,83% e para 7,36%, respectivamente. 

 

Quadro 4 – Estrutura etária da população barbosense 
Estrutura 

Etária 
População 

(1991) 
% do 
Total 
(1991) 

População 
(2000) 

% do 
Total 
(2000) 

População 
(2010) 

% do 
Total 
(2010) 

 
Menos de 15 
anos 
 

 
4.793 

 
27,03 

 
4.864 

 
23,70 

 
4.487 

 
17,81 

 
15 a 64 anos 
 

 
11.856 

 
66,87 

 
14.288 

 
69,63 

 
18.601 

 
73,84 

 
65 anos ou 
mais 
 

 
1.081 

 
6,10 

 
1.367 

 
6,66 

 
2.104 

 
8,35 

 
Razão de 
dependência 
 

 
49,54 

 
- 

 
42,25 

 
- 

 
34,36 

 
- 

 
Índice de 
envelhecimento 
 

 
6,10 

 
- 

 
6,66 

 
- 

 
8,35 

 
- 

Fonte: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/carlos-barbosa_rs>.  Acesso em: 04 fev. 2015 

 

No Município, em 1991 a  mortalidade infantil era de 20,2 falecidos por 1000 nascidos 

vivos. No ano de 2000, a taxa era de 15,1 e em 2010, passou para 13,5. 

 

No Estado, em 1991 a taxa era de 22,5, passando para 16,7 em 2000 e para 12,4 em 

2010.  

 

Por sua vez, o Brasil apresentou a taxa de mortalidade de 44,7 em 1991, de 30,6 nos 

anos de 2000 e a partir de 2010 a taxa de mortalidade infantil no País caiu para 16,7. 
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Com a taxa observada em 2010, o Brasil cumpre uma das metas dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, segundo a qual a mortalidade infantil no 

País deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil nascidos vivos em 2015. 

 

Quadro 5 – Situação barbosense quanto à longevidade, mortalidade e fecundidade 
Longevidade, Mortalidade e Fecundidade  

1991 
 

2000 
 

2010 
 
Esperança de vida ao nascer (em anos) 
 

 
69,5 

 
74,2 

 
75,1 

 
Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos 
vivos) 
 

 
20,2 

 
15,1 

 
13,5 

 
Mortalidade até 5 anos de idade (por mil nascidos 
vivos) 
 

 
23,6 

 
17,6 

 
15,8 

 
Taxa de fecundidade total (filhos por mulher) 
 

 
2,0 

 
2,0 

 
1,3 

Fonte: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/carlos-barbosa_rs>.  Acesso em: 04 fev. 2015 

 

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

Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM. No Município, a 

expectativa de vida ao nascer cresceu 0,9 anos na última década, passando de 74,2 anos em 

2000, para 75,1 anos em 2010. Em 1991 era de 69,5 anos. No Brasil, a expectativa de vida ao 

nascer era de 73,9 anos em 2010, de 68,6 anos em 2000, e de 64,7 anos em 1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

                           

                      ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
                  Município de Carlos Barbosa 
 

35 

 

3.4.2 Indicadores de Habitação/Vulnerabilidade/Família/Renda e Trabalho/Moradia 

 

Quadro 6 – Indicadores de habitação – Carlos Barbosa - RS 
 
Indicadores de Habitação - Carlos Barbosa – RS 
 

 
1991 

 
2000 

 
2010 

 
% da população em domicílios com água encanada 
 

 
97,93 

 
97,25 

 
95,65 

 
% da população em domicílios com energia elétrica 
 

 
99,78 

 
99,81 

 
100,00 

 
% da população em domicílios com coleta de lixo 
*Somente para população urbana  
 

 
92,69 

 
98,03 

 
99,62 

Fonte: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/carlos-barbosa_rs>.  Acesso em: 04 fev. 2015 

 

Quadro 7 – Vulnerabilidade social – Carlos Barbosa - RS 
 
Vulnerabilidade Social – Carlos Barbosa – RS 
 

 
1991 

 
2000 

 
2010 

 
Mortalidade infantil 
 

 
20,16 

 
15,10 

 
13,50 

 
% de crianças de 0 a 5 anos fora da escola 
 

 
- 

 
70,54 

 
51,00 

 
% de crianças de 6 a 14 fora da escola 
 

 
13,43 

 
0,84 

 
1,26 

 
% de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não 
trabalham e são vulneráveis, na população dessa faixa 
 

 
- 

 
1,13 

 
0,58 

 
% de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos 
 

 
0,84 

 
1,58 

 
1,56 

 
Taxa de atividade – 10 a 14 anos 
 

 
- 

 
9,89 

 
12,68 

Fonte: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/carlos-barbosa_rs>.  Acesso em: 04 fev. 2015 
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Quadro 8 – Família – Carlos Barbosa - RS 
Família – Carlos Barbosa - RS 
 

 
1991 

 
2000 

 
2010 

 
% de mães chefes de família sem Ensino Fundamental e 
com filho menor, no total de mães chefes de família 
 

 
3,33 

 
7,21 

 
5,08 

 
% de vulneráveis e dependentes de idosos 
 

 
2,19 

 
0,54 

 
0,36 

 
% de crianças com até 14 anos de idade que têm renda 
domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 70,00 mensais 
 

 
1,40 

 
1,89 

 
- 

Fonte: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/carlos-barbosa_rs>.  Acesso em: 04 fev. 2015 

 

Quadro 9 – Trabalho e renda – Carlos Barbosa - RS 
 
Trabalho e Renda – Carlos Barbosa - RS 
 

 
1991 

 
2000 

 
2010 

 
% de vulneráveis à pobreza 
 

 
24,75 

 
7,66 

 
1,97 

 
% de pessoas de 18 anos ou mais sem Ensino Fundamental 
completo e em ocupação informal 
 

 
- 

 
33,29 

 
25,20 

Fonte: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/carlos-barbosa_rs>.  Acesso em: 04 fev. 2015 

 

Quadro 10 – Condições de moradia – Carlos Barbosa - RS 
 
Condições de moradia – Carlos Barbosa - RS 
 

 
1991 

 
2000 

 
2010 

 
% da população em domicílios com banheiro e água 
encanada 
 

 
91,22 

 
98,49 

 
99,47 

Fonte: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/carlos-barbosa_rs>.  Acesso em: 04 fev. 2015 
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3.4.3 Educação 

 

Atualmente, Carlos Barbosa possui a seguinte estrutura institucional para formação de 

crianças e adolescentes na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e no Ensino Médio: 

 

Quadro 11 – Número de escolas do Município 
Escola Especial 01 

Escolas de Educação Infantil  14 

Escolas de Ensino Fundamental 12 

Escola de Ensino Fundamental de Tempo Integral 01 

Escola de Ensino Fundamental e Médio 03 

Centro Ocupacional 01 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação 2014/2 
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Quadro 12 – Número de alunos nas escolas do Município 
 Educação Infantil 

 
Rede municipal 

 
Rede estadual 

 
Rede particular 

 
Pré-escola (0 a 4 anos): 320 
Pré-escola (4 anos): 263 
Pré-escola (5 anos): 205 
 

Pré-escola (4 anos): 10 
Pré-escola (5 anos): 13 
 
 

Pré-escola (0 a 6 anos): 138 
Pré-escola (4 anos): 58 
Pré-escola (5 anos): 42 
 

Total: 1.049 alunos 
 

 Ensino Fundamental 
 

Rede municipal 
 

Rede estadual 
 

Rede particular 
 

1.124 
 

1.247 228 

Total: 2.599 alunos 
 

 Ensino Médio 
 

Rede municipal 
 

Rede estadual 
 

Rede particular 
 

- 781 69 
 

Total: 850 alunos 
 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação 2014/2 

 

Visando a melhoria da qualidade de vida da população de Carlos Barbosa e uma 

educação de qualidade, são transportados diariamente alunos da Educação Infantil ao Ensino 

Superior, totalmente subsidiado pela Administração Municipal. 
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O quadro abaixo mostra os números do transporte escolar: 

 

Quadro 13 – Número de estudantes que utilizam o transporte escolar 
Transporte Escolar 

 
Educação 
Infantil 

 
Rede municipal 

 
Rede estadual 

 
Rede particular 

Transporte 
Universitário, 

cursos Técnicos e 
Profissionalizantes 

 

346 alunos 

 

655 alunos 

 

596 alunos 

 

13 alunos 

 

2.144 alunos 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação/Setor de Transportes – 2014/2 

 

Em relação ao nível superior, o Município conta com 13 associações de graduação e 

pós-graduação, que comportam 1.385 alunos. 

 

É disponibilizado ainda o transporte gratuito para os cursos do Serviço Social da 

Indústria - SESI, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, do Serviço 

Social do Comércio - SESC, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC e do 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE com sede nos 

Municípios de Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Farroupilha. 

 

 A especialização e a profissionalização também são buscadas em outras áreas, como 

em cursos de idiomas e de informática, oferecidos no Município, e em estudos e treinamentos 

desenvolvidos internamente pelas empresas locais. 

 

 

3.5 CARACTERÍSTICAS GERAIS DO MUNICÍPIO 

 

O Município de Carlos Barbosa tem alcançado projeção através de sua indústria de 

transformação do aço, dos excelentes índices de produtividade da agropecuária, especialmente 

leite e batata e de produtos da agroindústria. 
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Quadro 14 – Caracterização do território 
 

Área 
229,9 km² 

 
IDHM 2010 

0,796 
 

 
Faixa do IDHM 

Alto (IDHM entre 
0,700 e 0,799) 

 
População (Censo 

2010) 
25.192 hab. 

 
 

Densidade 
demográfica 

110,17 hab/km² 
(2010) 

 

 
Ano de instalação 

1959 

 
Microrregião 
Caxias do Sul 

 
Mesorregião 
Nordeste Rio-

Grandense 

Fonte: <http://www.carlosbarbosa.rs.gov.br/paginas/perfil-da-cidade/1>. Acesso em: 04 fev. 2015 

 

 

3.5.1 Poderes Municipais 

 

Os poderes municipais dividem-se em três, como em todo o Brasil. São eles: 

executivo, legislativo e judiciário.  

 

O Poder Executivo é responsável por governar e administrar os interesses públicos 

levando em conta as prerrogativas constitucionais. O Poder Legislativo é o órgão fiscalizador 

dos atos do Poder Executivo e tem como função elaborar normas, de sua competência, sendo 

representado pela Câmara de Vereadores. O Poder Judiciário é aquele que tem a capacidade 

de exercer julgamentos das diversas lides, fundamentado nas regras constitucionais. 

 

Os três poderes, no Município de Carlos Barbosa, configuram-se da seguinte forma: 

 

Poder Executivo 

PREFEITO MUNICIPAL - Fernando Xavier da Silva 

VICE-PREFEITO - Evandro Zibetti 

 

Poder Legislativo 

VEREADORES 

Ari Otávio Battisti - PP 

            David Bampi – PDT 
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Denir Gedoz - PMDB 

Éverson Kirch - PP 

Lourdes Schafer Rojas - PMDB 

Luciano Baroni - PMDB 

Maria Rosalia Freitag Cousseau – PDT 

Mateus Chies Guerra -PP 

Miguel Alberto Stanislososki - DEM 

Rafael Dalcin – PDT 

Valmir Danieli – PP 

 

Poder Judiciário 

JUIZA - Drª Cristina Margarete Junqueira 

PROMOTORA - Melissa Marchi Juchen 

 

 

3.5.2 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM 

 

3.5.2.1 Componentes 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM de Carlos Barbosa é 0,796 

em 2010, o que coloca o Município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 

0,700 e 0,799). O fator que mais contribui para o IDHM do Município é a Renda, com índice 

de 0,835, seguida de Longevidade, com índice de 0,835, e de Educação, com índice de 

0,724. 
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Quadro 15 – IDHM e componentes 
 

IDHM e componentes 
 

 
1991 

 
2000 

 
2010 

 
IDHM Educação 
 

 
0,332 

 
0,612 

 
0,724 

 
% de 18 anos ou mais com Ensino Fundamental 
completo 
 

 
23,37 

 
42,52 

 
58,80 

 
% de 5 a 6 anos frequentando a escola 
 

 
41,85 

 
88,49 

 
91,86 

 
% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do 
Ensino Fundamental 
 

 
69,62 

 
85,97 

 
92,63 

 
% de 15 a 17 anos com Ensino Fundamental 
completo 
 

 
33,52 

 
70,17 

 
77,72 

 
% de 18 a 20 anos com Ensino Médio completo 
 

 
12,90 

 
49,48 

 
58,90 

 
IDHM Longevidade 
 

 
0,742 

 
0,820 

 
0,835 

 
Esperança de vida ao nascer (em anos) 
 

 
69,53 

 
74,18 

 
75,07 

 
IDHM Renda 
 

 
0,688 

 
0,756 

 
0,835 

 
Renda per capita (em R$) 
 

 
579,97 

 
881,52 

 
1.446,56 

Fonte: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/carlos-barbosa_rs>.  Acesso em: 04 fev. 2015 
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3.5.2.2 Evolução 

 

Entre 2000 e 2010 

 

O IDHM passou de 0,724 em 2000 para 0,796 em 2010 - uma taxa de crescimento de 

9,94%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do Município 

e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 73,91% entre 2000 e 2010. 

Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi 

Educação, com crescimento de 0,112, seguida por Renda e por Longevidade. 

 

Entre 1991 e 2000 

 

O IDHM passou de 0,553 em 1991 para 0,724 em 2000 - uma taxa de crescimento de 

30,92%. O hiato de desenvolvimento humano foi reduzido em 61,74% entre 1991 e 2000. 

Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi 

Educação, com crescimento de 0,280, seguida por Longevidade e por Renda. 

 

Entre 1991 e 2010 

 

De 1991 a 2010, o IDHM do Município passou de 0,553, em 1991, para 0,796, em 

2010, enquanto o IDHM do Estado passou de 0,493 para 0,727. Isso implica em uma taxa de 

crescimento de 43,94% para o Município e 47% para o Estado, e em uma taxa de redução do 

hiato de desenvolvimento humano de 45,64% para o Município e 53,85% para o Estado. No 

Município, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação, com 

crescimento de 0,392, seguida por Renda e por Longevidade. No Estado, por sua vez, a 

dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação, com crescimento de 

0,358, seguida por Longevidade e por Renda. 
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Gráfico 2 – Evolução do IDHM – Carlos Barbosa - RS 

Fonte: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/carlos-barbosa_rs>.  Acesso em: 04 fev. 2015 
 

Carlos Barbosa ocupa a 53ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros segundo o 

IDHM. Nesse ranking, o maior IDHM é 0,862 no Município de São Caetano do Sul, em São 

Paulo  e o menor é 0,418 no Município de Melgaço, no Pará. 

 

 

3.5.3 Índice de Desenvolvimento Socioeconômico - IDESE 

 

O Município de Carlos Barbosa permanece em primeiro lugar no ranking do Índice de 

Desenvolvimento Socioeconômico - IDESE, do Estado do Rio Grande do Sul, mensurado 

pela Fundação de Economia e Estatística - FEE. Este é o terceiro ano consecutivo que o 

Município conquista esta colocação. O índice alcançado, com base em dados de 2012, é de 

0,871. 

 

O destaque continua com o Bloco Renda, com 0,900. No Bloco Educação a pontuação 

atingiu 0,821 e no Bloco Saúde 0,892.  

 

Entre os Municípios com população compreendida entre 20 mil e 100 mil habitantes, 

outros dois serranos obtiveram destaque, sendo Garibaldi em segundo e Veranópolis em 

terceiro. Já entre todos os Municípios com mais de 100 mil habitantes, a primeira colocação 
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foi conquistada por Bento Gonçalves. O Conselho Regional de Desenvolvimento da Serra - 

COREDE Serra, continua na liderança do ranking dos COREDEs gaúchos no IDESE. O 

índice atingido foi de 0,804 em 2011 e de 0,812 em 2012. 

 

 

3.5.4 Pontos Turísticos 

 

Parque da Estação 

 

Localizado no coração da cidade, o Parque abriga o prédio da antiga Estação 

Ferroviária, tombado pelo Patrimônio Histórico Municipal. Construído em 1908 e restaurado 

em 2000, é um dos mais belos cartões postais de Carlos Barbosa. Atualmente, abriga a 

Secretaria Municipal de Turismo, Indústria, Comércio e Serviços e o único cinema da cidade. 

 

Estação Ferroviária 

Fonte: http://www.carlosbarbosa.rs.gov.br/paginas/pontos-turisticos/32 
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Calçadão 

 

Um espaço totalmente humanizado, primando pelo lazer e pela convivência, o 

Calçadão de Carlos Barbosa, localizado na área central do Município, foi totalmente 

reformulado em 1995 para favorecer os pedestres. Comporta parte do comércio local e presta 

uma homenagem ao Dr. Carlos Barbosa Gonçalves, que dá nome ao Município, ao ex-

governador Leonel Brizola, à Comissão Emancipacionista de Carlos Barbosa e à Carta 

Testamento de Getúlio Vargas. 

 

Calçadão 

Fonte: http://www.carlosbarbosa.rs.gov.br/paginas/pontos-turisticos/32 
 

 

Igreja Matriz Nossa Senhora Mãe de Deus 

 

A Igreja Matriz Nossa Senhora Mãe de Deus foi construída em 1943, com o apoio de 

toda a comunidade, possuindo uma torre com quatro sinos confeccionados com metais 

também doados pela população. Ainda é tradição os sinos badalarem de hora em hora, quando 

de anúncios fúnebres e nos horários de início das missas. 
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Igreja Matriz 
 

Fonte: http://www.carlosbarbosa.rs.gov.br/paginas/pontos-turisticos/32 
 

 

Moinho São José 

 

Construído pelo imigrante David Tieppo em 1887, o moinho está localizado a 3 Km 

da cidade, em meio a um belo cenário natural. Tombado pelo Patrimônio Histórico Municipal, 

era utilizado para a moagem do trigo, servindo como principal fonte de renda familiar. 

 

Moinho São José 

Fonte: http://www.serragaucha.com/pt/informacoes-turisticas/atrativos-turisticos/moinho-sao-jose/ 
 



                              

                           

                      ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
                  Município de Carlos Barbosa 
 

48 

 

Morro Calvário 

 

Abrigando anualmente as cenas finais e mais emocionantes da encenação da Paixão e 

Morte de Cristo, do alto de seus 720 metros, o Morro Calvário possibilita uma deslumbrante 

visão do Município. Além da Igreja Nossa Senhora das Dores, que fica no topo do morro, o 

percurso de acesso possui as 14 estações da Via Sacra. 

 
Morro Calvário 

 
Fonte: http://www.carlosbarbosa.rs.gov.br/paginas/pontos-turisticos/32 
 

 

Morro do Diabo 

 

Considerada como uma das melhores rampas para a prática do voo livre do Estado, 

este atrativo possui 665m de altura. Além disso, conta com infraestrutura turística para 

receber atletas e visitantes. O local abriga diversas competições do gênero durante o ano. 
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Morro do Diabo 

 
Fonte: http://www.carlosbarbosa.rs.gov.br/paginas/pontos-turisticos/32 
 

 

Maria Fumaça 

 

Percorrendo 23 Km entre as cidades de Carlos Barbosa e Bento Gonçalves, o trem a 

vapor proporciona uma viagem de duas horas com resgate ao passado e à natureza. Com 

atrações típicas italianas e gaúchas, o passeio é uma festa alegre que traduz o jeito de ser dos 

imigrantes italianos. 
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Maria Fumaça 

 
Fonte: http://www.carlosbarbosa.rs.gov.br/paginas/passeio-maria-fumaca/154 
 

 

3.5.5 Gastronomia 

 

Começar um grande projeto sempre exige coragem, determinação e apoio. Coragem 

para assumir compromissos, determinação para cumpri-los e apoio para fazer algo realmente 

especial. Neste contexto, somente o trabalho em equipe é capaz de fazer um projeto evoluir 

para um grande evento e adquirir reconhecimento nacional. Assim nasceu o Festiqueijo. 

 

A história deste evento é marcada por muito trabalho e dedicação. O festival aconteceu 

pela primeira vez em 1987, com o nome de 1º Festival Estadual do Queijo, no intuito de 

oferecer uma opção a mais aos visitantes da 4ª Festa do Leite, que já era tradicional em Carlos 

Barbosa. 
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Em 1988, os organizadores optaram por realizar a 2º edição do evento já com o nome 

de Festiqueijo, em Porto Alegre, em uma tentativa de descentralizar o evento, levando a 

culinária italiana para a região metropolitana. Sem alcançar o sucesso esperado na capital, em 

1991, paralelamente à Felatte, aconteceu a 3ª edição do Festiqueijo, novamente em Carlos 

Barbosa. 

 

A partir do ano de 1993, o Festiqueijo tornou-se o principal evento de Carlos Barbosa 

e passou a acontecer anualmente, tornando julho reconhecido como o MÊS DO 

FESTIQUEIJO. 

 

Fonte: http://www.carlosbarbosa.rs.gov.br/noticias/as-delicias-do-festiqueijo-2007/50 
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3.5.6 Eventos Culturais 

 

Paixão de Cristo 

 

Trata-se de um dos maiores eventos religiosos realizados no Município. O evento 

inicia com a Celebração Campal em frente à Igreja Matriz. Após, na Praça da Matriz, dá-se 

início à encenação com a Ressurreição de Lázaro. No Parque da Estação é realizado o Sermão 

da Montanha e a entrada triunfal em Jerusalém. Dando continuidade, Jesus expulsa os 

vendilhões do Templo e, após é realizada a cena da Última Ceia. A caminhada prossegue pela 

Rua Buarque de Macedo, quando próximo ao bairro Ponte Seca, é realizada a cena da Traição 

de Judas e Prisão de Jesus. A Condenação de Jesus acontece no Capitel São Roque, no bairro 

Ponte Seca. Ao lado do mesmo Capitel ocorre a cena da Flagelação de Jesus. Seguindo a 

caminhada, em outra cena, Verônica enxuga o rosto de Jesus. Subindo o Morro do Calvário, 

Jesus cai por terra. Já no topo do Morro, encerrando a encenação, ocorre a Crucificação e 

Ressurreição de Jesus. O evento representa a passagem de Cristo pela Terra, sendo uma forma 

de reflexão e fortalecimento da fé. 

 

Fonte: http://www.turismogaucho.rs.gov.br/portal/index.php?q=galeria&cid=74&g=19 
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Corpus Christi 

 

As celebrações de Corpus Christi são realizadas no centro de Carlos Barbosa e sempre 

são acompanhadas por milhares de pessoas. As procissões emocionam pela fé e encantam 

pela beleza dos tapetes confeccionados pelas comunidades, feitos com toneladas de serragem, 

além de outros materiais como cascas de pinhão, flores, raspas de plástico, cristais e folhas 

utilizados para dar mais vida e cor aos tapetes que retrataram temas religiosos, a importância 

da fé e da paz mundial. 

 

 
Fonte: http://www.carlosbarbosa.rs.gov.br/noticias/tapetes-encantam-na-procissao-de-corpus-christi/3496 
 

 

Terno de Reis 

 

Os grupos que visitam as famílias levando alegria, amizade e desejos de um ano cheio 

de paz, saúde e esperança, quebram o silêncio das noites com a sua original chama: “Oh, 

Senhor dono da casa, faz favor de abrir a porta”, aguardando as portas serem abertas e a luzes 

serem acesas, enquanto a cantoria continua. 
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Foto: http://www.carlosbarbosa.rs.gov.br/noticias/terno-de-reis-emociona-comunidade/7556 
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4 DIAGNÓSTICO/DEMANDAS DE ESCOLARIZAÇÃO 

 

 

4.1 DIAGNÓSTICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A extensão da Educação Infantil no Brasil é muito restrita. Dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE mostram que, no ano de 2012, o atendimento em 

creches atingia cerca de 21,2% das crianças e na pré-escola o índice era de 78,2%. 

 

No Rio Grande do Sul, conforme dados do Tribunal de Contas do Estado do Rio 

Grande do Sul – TCE-RS, edição janeiro de 2015 com dados relativos a 2013, o atendimento 

da população de crianças de 0 a 3 anos de idade alcançou 29,55% e da população de crianças 

da faixa etária de 4 e 5 anos de idade chegou a 67,66%, ficando abaixo da taxa de matrículas 

do País. Segundo o TCE-RS, no ano de 2013, dos 497 Municípios do Estado, Carlos Barbosa 

ocupava a 172ª posição. Frente aos dados do ano de 2014, os números mostram avanço. Em 

Carlos Barbosa, a Educação Infantil atendeu, em 2014, 44,21% crianças em creches de 0 a 3 

anos e 111,72% crianças na pré-escola de 4 e 5 anos. 

 

                          Quadro 16 – Percentual de atendimentos na Educação Infantil 
Taxa de Atendimento (alunos matriculados) 

Extensão Creche - população de 0 - 3 
anos 

Pré-Escola - população de 4 e 
5  anos 

Brasil* 24,36% 85,77% 

Rio Grande do Sul* 27,70% 69,43% 

Carlos Barbosa** 44,21% 111,72% 

Fonte: *Radiografia da Educação Infantil no Estado do Rio Grande do Sul em 2013, TCE-RS 2015 
**Secretaria Municipal de Educação de Carlos Barbosa – 2014/2 e Secretaria Municipal de Saúde 
(SIPNI/DATASUS/MS/SINASC) – 2014/2 
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O Gráfico 3 mostra o número

Município de Carlos Barbosa na faixa etária de 0

 

 Gráfico 3 – Percentual de m

                Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Carlos Barbosa 
                da Saúde (SIPNI/DATASUS/MS/SINA

 

Segue informações sobre a população atual estimada, de 0 a 3 anos 

 

Quadro 17 – População barb
Município 

Carlos Barbosa 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação
(SIPNI/DATASUS/MS/SINASC) 
 

Segundo dados fornecidos pela Secre

número de alunos matriculados na Educação Infant

1.049, considerando as três redes de ensino.

 

A rede municipal possui

atendendo 532 crianças, na modalidade creche e 

que atende 139 crianças, na modalidade 

Educação Infantil atende 117

são atendidas um total de 788

POPULAÇÃO DE 0 A 3 ANOS 
MATRICULADA NA CRECHE 

DO RIO GRANDE DO SUL 
Município de Carlos Barbosa 

mostra o número de crianças matriculadas e não 

unicípio de Carlos Barbosa na faixa etária de 0 a 3 anos. 

Percentual de matrículas de crianças de 0 a 3 anos de idade

Secretaria Municipal de Educação de Carlos Barbosa – 2014/2 e Secretaria Municipal 
SIPNI/DATASUS/MS/SINASC) – 2014/2 

Segue informações sobre a população atual estimada, de 0 a 3 anos 

População barbosense atual estimada em idade de Educação Infantil 
População de 

0 a 3 anos 
População de 

4 e 5 anos 
1.036 crianças 529 crianças 

Secretaria Municipal de Educação de Carlos Barbosa – 2014/2 e Secretaria Municipal de Saúde 
DATASUS/MS/SINASC) – 2014/2 

Segundo dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação do M

número de alunos matriculados na Educação Infantil, no segundo semestre de 2014

três redes de ensino. 

possui um total de 8 escolas de Educação Infantil

, na modalidade creche e pré-escola, e 1 escola

crianças, na modalidade pré-escola. Nas escolas de Ensino Fundamental, a 

Educação Infantil atende 117 crianças na modalidade pré-escola, nível B. Portanto, nesta red

788 crianças.  

Matriculada 
458 crianças

44%
Não matriculada  

578 crianças
56%

POPULAÇÃO DE 0 A 3 ANOS 
MATRICULADA NA CRECHE 

56 

de crianças matriculadas e não matriculadas no 

atrículas de crianças de 0 a 3 anos de idade 

 
e Secretaria Municipal  

Segue informações sobre a população atual estimada, de 0 a 3 anos e de 4 e 5 anos:  

osense atual estimada em idade de Educação Infantil  
 Total 

 1.565 crianças 

Secretaria Municipal de Saúde 

taria Municipal de Educação do Município, o 

no segundo semestre de 2014, foi de 

8 escolas de Educação Infantil em tempo integral, 

1 escola de Educação Infantil 

escolas de Ensino Fundamental, a 

, nível B. Portanto, nesta rede, 
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Na rede estadual são atendidas 23 crianças em 1 escola na modalidade pré-escola, 

nível B. 

 

Na rede particular são atendidas 117 crianças em 4  escolas, na modalidade creche e 

pré-escola, tendo ainda 1 escola que atende 46 crianças, apenas na modalidade pré-escola, 1 

escola onde são atendidas 26 crianças na modalidade creche e 1 escola especial que atende 1 

criança, na modalidade pré-escola (nível B), totalizando 190 crianças. 

 

O Município também compra vagas da rede particular para atender 48 crianças, na 

modalidade creche. 
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Quadro 18 – Matrículas por escola - Educação Infantil 

Escola Creche 
0 a 3 anos 

Pré-escola 
4 anos 

Pré-escola 
5 anos 

Total 

EMEI Aquarela 42 19 0 61 

EMEI Arco-Íris 28 20 0 48 

EMEI Aurora 38 46 0 84 

EMEI Carinha de Anjo 19 9 0 28 

EMEI Toquinho de Gente 37 38 0 75 

EMEI Gotinhas de Amor 58 21 0 79 

EMEI Criança Feliz 55 40 0 95 

EMEI Vitória 43 19 0 62 

EMEI Recanto 0 51 88 139 

EMEF Aberto Pasqualini 0 0 1 1 

EMEF Nossa Senhora Aparecida 0 0 37 37 

EMEF Padre Pedro Piccoli 0 0 29 29 

EMEF Prefeito José Chies 0 0 35 35 

EMEF Salvador Bordini 0 0 2 2 

EMEF de Tempo Integral Santa Luzia 0 0 13 13 

EEEF Antônio Adriano Guerra 0 0 0 0 

EEEF Cardeal Arcoverde 0 0 0 0 

EEEF Carlos Barbosa 0 0 0 0 

EEEF Dom Vital 0 10 13 23 

EEEM São Roque 0 0 0 0 

EEE Elisa Tramontina 0 0 0 0 

EEI Clarabela 17 19 0 36 

EEI Mundo Fantástico 31 7 2 40 

EE Recanto do amor(APAE) 0 0 1 1 

Colégio Santa Rosa 0 20 26 46 

EEI Sapinho Colorido 26 0 0 26 

Casa da Criança – Oficina Pedagógica 1 9 10 20 

EEI Castelinho da alegria (particular) 15 3 3 - 

EEI Castelinho da Alegria (pública) 48 0 0 69 

Total 458 331 260 1049 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação - 2014/02 
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O quadro a seguir mostra a evolução das matrículas na creche e na pré-escola em 

Carlos Barbosa. 

 
Quadro 19 – Evolução das matrículas na Educação Infantil 

Ano 
Creche Pré-Escola 

Total Municipal Estadual Privada Total Municipal Estadual Privada 

2009* 235 185 0 50 402 335 15 52 

2010* 251 196  0 55 429 360 12 57 

2011* 307 229  0 78 440 378 17 45 

2012* 334 253  0 81 457 388 14 55 

2013* 347 268  0 79 504 404 19 81 

2014** 458 368  0 90 591 468 23 100 
Fonte: *Radiografia da Educação Infantil no Estado do Rio Grande do Sul em 2013, TCE-RS 2015 
**Secretaria Municipal de Educação de Carlos Barbosa – 2014/2 e Secretaria Municipal de Saúde 
(SIPNI/DATASUS/MS/SINASC) – 2014/2 
 

  O Município de Carlos Barbosa, por meio das redes de ensino, precisa continuar 

ampliando os seus indicadores de atendimento na Educação Infantil. Nota-se que a meta de 

universalizar a matrícula na pré-escola foi atingida, porém torna-se necessário o aumento da 

taxa de matrículas entre as crianças na faixa etária de 0 a 3 anos para 50%, em consonância 

com o Plano Nacional de Educação. 

 

 

4.2 DIAGNÓSTICO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Para o alinhamento com as metas do PNE e PEE, se faz necessário a análise 

situacional de vários indicadores de qualidade da educação no Município.  

 

Dentre os indicadores, o acesso é condição imprescindível para o alcance da 

universalização, bem como a garantia de uma trajetória de sucesso na aprendizagem de todos, 

a qual se revela a partir das taxas de distorção idade-série e a evasão escolar. 

 

Seguem informações sobre o número de alunos, menores e maiores de 14 anos no ano 

de 2014, que frequentam atualmente o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), nas três redes de 

ensino do Município: 
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Quadro 20 – Idade dos alunos matriculados no Município – Ensino Fundamental 
 

Escolas do município (1º ao 9ºano) 
  

- Nº de alunos - 
6 a 14 anos 

 

- Nº de alunos - 
mais de 14 anos 

 

Colégio Santa Rosa 227 01 

EEEF Antônio Adriano Guerra 65 01 

EEEF Cardeal Arcoverde 109 06 

EEEF Carlos Barbosa 330 59 

EEEF Dom Vital 104 06 

EEEM Elisa Tramontina 299 27 

EEEM São Roque 222 19 

EMEF Alberto Pasqualini 11 0 

EMEF Nossa Senhora Aparecida 177 17 

EMEF Padre Pedro Piccoli 242 10 

EMEF Prefeito José Chies 443 24 

EMEF Salvador Bordini 64 03 

EMEF de Tempo Integral Santa Luzia 111 22 

Total 2.404 *195 

Fonte: Escolas do Município com Ensino Fundamental / novembro de 2014 
*Este total não significa necessariamente o número exato de alunos em distorção idade-série. 
 

O total de alunos que frequentam as escolas do Município, no Ensino Fundamental 

regular é de 2.599 estudantes. Destes 2.404 têm de 6 a 14 anos e 195 estão acima de 14 anos. 

 

 Este diagnóstico levou em conta o que pretende o Plano Nacional de Educação, ou 

seja, que no mínimo 95% dos alunos concluam o Ensino Fundamental dentro da idade 

recomendada, ou seja, dos 6 aos 14 anos. Porém, verifica-se que nos estabelecimentos de 

ensino do Município muitos dos alunos matriculados na 8ª série/9º ano, nunca reprovaram, 

mas já completaram 15 anos de idade. Isto acontece em virtude da data de ingresso e mês de 

aniversário de cada estudante. Assim, pode-se concluir que sair do Ensino Fundamental com 

15 anos não significa que exista distorção idade-série. 
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  Gráfico 4 – Percentual
  anos e acima dos 14 anos
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: Escolas do Município com Ensino Fundamental 

 

Levando em consideração a

de ingresso muitos alunos concluem o En

segue diagnóstico desconsiderando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDADE DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM  
O ENSINO FUNDAMENTAL  (1º ao 9º ano) 

DE 06 A 14 ANOS 

DO RIO GRANDE DO SUL 
Município de Carlos Barbosa 

Percentual  de  matrículas no  Ensino  Fundamental  entre  6 e 14 
anos e acima dos 14 anos 

unicípio com Ensino Fundamental – 2014/2 

Levando em consideração a realidade municipal e na certeza de que em virtude da data 

ingresso muitos alunos concluem o Ensino Fundamental com 15 anos, se

diagnóstico desconsiderando as 8as séries/9os anos. 

92%

8%

IDADE DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM  
O ENSINO FUNDAMENTAL  (1º ao 9º ano) 

DE 06 A 14 ANOS - 2.404 alunos ACIMA DE 14 ANOS - 195 alunos

61 

Ensino  Fundamental  entre  6 e 14  

de que em virtude da data 

anos, sem repetências, 

IDADE DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM  
O ENSINO FUNDAMENTAL  (1º ao 9º ano) 

195 alunos
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Quadro 21 – Idade dos alunos matriculados no Município do 1º ao 8º ano 
 

Escolas do município (1º ao 8ºano) 
(Não foi considerado o 9º ano) 

 

- Nº de alunos - 
6 a 14 anos 

 

- Nº de alunos - 
mais de 14 anos 

 

Colégio Santa Rosa 198 - 

EEEF Antônio Adriano Guerra 58 - 

EEEF Cardeal Arcoverde 102 3 

EEEF Carlos Barbosa 330 26 

EEEF Dom Vital 96 02 

EEEM Elisa Tramontina 274 02 

EEEM São Roque 203 04 

EMEF Alberto Pasqualini 11 - 

EMEF Nossa Senhora Aparecida 160 06 

EMEF Padre Pedro Piccoli 235 05 

EMEF Prefeito José Chies 403 16 

EMEF Salvador Bordini 60 02 

EMEF de Tempo Integral Santa Luzia 106 13 

Total 2.236 79 

Fonte: Escolas do Município com Ensino Fundamental / novembro de 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              

                           

                      ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
                  Município de Carlos Barbosa
 

 

  Gráfico 5 – Percentual 
  14 anos considerando
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              
                 Fonte: Escolas do Município com Ensino Fundamental 

 

Observa-se que para um diagnó

matriculado no Ensino Fundamental com mais de 

idade-série. 

 

Além do índice de

educadores e responsáveis pela

abandono dos estudos. Há muitos 

necessidade de entrar no mercado de trabalho, a falta de interesse pela esc

aprendizagem - que podem acontecer no

transporte escolar, falta de incentivo dos pais, mudanças

movimentos migratórios, de

 

Dados do ano de 2014, fornecidos pelo Conselho

dos 2.599 alunos matriculados no Ensino Fundamental, nas três

foram encaminhados ao Con

FICAI. 

 

IDADE DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM  
O ENSINO FUNDAMENTAL  (1º ao 8º ano) 

DE 06 A 14 ANOS 

ACIMA DE 14 ANOS 

DO RIO GRANDE DO SUL 
Município de Carlos Barbosa 

Percentual  de  matrículas de alunos entre  6 e 14 anos e acima de
14 anos considerando as turmas do 1º ao 8º ano 

unicípio com Ensino Fundamental – 2014/2 

para um diagnóstico mais preciso faz-se necessário

matriculado no Ensino Fundamental com mais de 15 anos, para então verificar 

de distorção idade-série, que vem causando preocupação entre

educadores e responsáveis pelas políticas públicas, há também a questão d

Há muitos motivos que levam o aluno a deixar de estudar

necessidade de entrar no mercado de trabalho, a falta de interesse pela esc

que podem acontecer no percurso escolar - doenças crônicas, deficiências no 

transporte escolar, falta de incentivo dos pais, mudanças constantes de endereço

entre outros.  

Dados do ano de 2014, fornecidos pelo Conselho Tutelar do M

alunos matriculados no Ensino Fundamental, nas três redes do M

foram encaminhados ao Conselho Tutelar através Ficha de Controle de Alunos Infrequentes 

97%

3%

IDADE DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM  
O ENSINO FUNDAMENTAL  (1º ao 8º ano) 

DE 06 A 14 ANOS - 2.236 alunos

ACIMA DE 14 ANOS - 79 alunos

63 

de  matrículas de alunos entre  6 e 14 anos e acima de 

se necessário analisar cada aluno 

, para então verificar a distorção 

, que vem causando preocupação entre 

também a questão da evasão escolar e o 

motivos que levam o aluno a deixar de estudar, como a 

necessidade de entrar no mercado de trabalho, a falta de interesse pela escola, dificuldades de 

doenças crônicas, deficiências no 

de endereço devido aos 

Tutelar do Município, indicam que 

redes do Município, 2%  

ntrole de Alunos Infrequentes – 

IDADE DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM  
O ENSINO FUNDAMENTAL  (1º ao 8º ano) 
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Gráfico 6 – Alunos infrequentes no Ensino Fundamental em 2014

   Fonte: Conselho Tutelar 
 

A garantia do acesso e permanência depende

os quais se destacam os ligados à

casos, falta de zelo da própria família. Parcerias entre escolas, Conselho Tutelar, Secretarias 

da Assistência Social e Saúde podem contribuir na busca de alternativas para solucionar o 

tema em questão. 

 

 

4.2.1 Alfabetização 

 

A taxa de alfabetização das crianças

de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios

houve um crescimento significativo,

Grande do Sul (97,2%, 

relativamente pequeno para atingir quantitati

Educação, que propõe a alfabetização de todas as crianças até o final do 3° ano do Ensino 

Fundamental. 

 

O Município de Carlos 

número de alfabetizados até os 8 anos de idade

processo de letramento qualificado. O gráfico

ENSINO FUNDAMENTAL 

Nº de alunos no Munícipio 

DO RIO GRANDE DO SUL 
Município de Carlos Barbosa 

Alunos infrequentes no Ensino Fundamental em 2014

Fonte: Conselho Tutelar – FICAI/2014 

do acesso e permanência depende da solução de problemas variados

s quais se destacam os ligados à repetência, desigualdades sociais, baixa renda e

falta de zelo da própria família. Parcerias entre escolas, Conselho Tutelar, Secretarias 

da Assistência Social e Saúde podem contribuir na busca de alternativas para solucionar o 

A taxa de alfabetização das crianças que concluíram o 3º ano do Ensino Fundamental, 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 

e um crescimento significativo, tanto em termos de País quanto na Região Sul e n

, 99,5% e 99,4% respectivamente), faltando um percentual 

relativamente pequeno para atingir quantitativamente a meta 5 do Plano Nacional de 

que propõe a alfabetização de todas as crianças até o final do 3° ano do Ensino 

Carlos Barbosa também segue esta tendência

até os 8 anos de idade, porém cabe ressaltar a importância do 

tramento qualificado. O gráfico apresentado a seguir mostra o crescimento da 

98%

2%

ENSINO FUNDAMENTAL - FREQUÊNCIA  
ESCOLAR

Nº de alunos no Munícipio - 2.548 alunos Infrequência - 51 alunos

64 

Alunos infrequentes no Ensino Fundamental em 2014 

 

da solução de problemas variados, dentre 

ia, desigualdades sociais, baixa renda e, em muitos 

falta de zelo da própria família. Parcerias entre escolas, Conselho Tutelar, Secretarias 

da Assistência Social e Saúde podem contribuir na busca de alternativas para solucionar o 

que concluíram o 3º ano do Ensino Fundamental, 

PNAD - 2012, indica que 

quanto na Região Sul e no Rio 

,4% respectivamente), faltando um percentual 

do Plano Nacional de 

que propõe a alfabetização de todas as crianças até o final do 3° ano do Ensino 

tendência de crescimento no 

, porém cabe ressaltar a importância do 

apresentado a seguir mostra o crescimento da 

FREQUÊNCIA  

51 alunos



                              

                           

                      ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
                  Município de Carlos Barbosa
 

 

taxa de alfabetização de crianças qu

redes do Município, no decorrer dos últimos quatro anos.

 

              Gráfico 7 – Histórico
              Ensino Fundamental

                 Fonte: Escolas do Município
 

Um dos caminhos para alfabetiz

Fundamental, é a estruturação de processos ped

profissionais da educação, sendo

a formação continuada. 

 

 

4.3 DIAGNÓSTICO DO ENSINO MÉDIO

 

No Rio Grande do Sul o Ensino Médio

participação majoritária da rede estadual de

em 2013, embora tenha havido nos últimos anos uma expansão da rede federal. No período de 

2010 a 2013 houve expansão de 44

estadual o crescimento foi de 27 e

 

 

280
290
300

N
º D

E
 A

L
U

N
O

S

REPROVADOS

APROVADOS

RESULTADO FINAL DO RENDIMENTO 

DO RIO GRANDE DO SUL 
Município de Carlos Barbosa 

crianças que concluíram o 3º ano do Ensino F

unicípio, no decorrer dos últimos quatro anos. 

Histórico de aprovação  e  reprovação ao final do terceiro ano do 
Ensino Fundamental 

unicípio – 2014/2 

Um dos caminhos para alfabetizar todas as crianças no máximo 

estruturação de processos pedagógicos e a qualificaç

, sendo primordial a articulação da formação inicial do docente com 

DIAGNÓSTICO DO ENSINO MÉDIO 

No Rio Grande do Sul o Ensino Médio é ofertado em 1.475 estabelecimentos, com a 

participação majoritária da rede estadual de ensino, em percentual de 84,8%

em 2013, embora tenha havido nos últimos anos uma expansão da rede federal. No período de 

10 a 2013 houve expansão de 44 estabelecimentos de Ensino Médio, sendo que na rede 

nto foi de 27 estabelecimentos. 

260
270
280
290
300

2010 2011
2012

2013

2010 2011 2012

14 8 7

283 285 284

RESULTADO FINAL DO RENDIMENTO 
ESCOLAR DO 3º ANO

65 

ano do Ensino Fundamental, nas três 

reprovação ao final do terceiro ano do  

 

 até o 3º ano do Ensino 

a qualificação e valorização dos 

primordial a articulação da formação inicial do docente com 

estabelecimentos, com a 

ensino, em percentual de 84,8% das matrículas 

em 2013, embora tenha havido nos últimos anos uma expansão da rede federal. No período de 

estabelecimentos de Ensino Médio, sendo que na rede 

2013

2

275

RESULTADO FINAL DO RENDIMENTO 
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Quadro 22 – Estabelecimentos e matrículas do Ensino Médio no Estado
Escolas de Ensino Médio do E

Rede 

Estadual  

Municipal  

Federal  

Particular  

Fonte: INEP – Censo Escolar 2013

 

O Ensino Médio no M

estadual, que atendem 78

totalizando 850 alunos atendi

dentro da faixa etária de 15 a 17

 

  Gráfico 8 – Faixa etária dos alunos do Ensino Médio na rede regular 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: Escolas de Ensino Médio do 

 

Como grande desafio

Ensino Médio, tanto para a

idade que não tiveram oportunidade de estudar na idade recomendada. Há de

guardadas a diversidade e modalidades necessárias ao atendimento das demandas, a 

FAIXA ETÁRIA DOS ALUNOS DO ENSINO 

14 anos ( 7 alunos)

DO RIO GRANDE DO SUL 
Município de Carlos Barbosa 

Estabelecimentos e matrículas do Ensino Médio no Estado 
colas de Ensino Médio do Estado do Rio Grande do Sul

Estabelecimentos Matrículas

1.080 336.435

24 5.725

30 9.814

341 44.060

scolar 2013 

O Ensino Médio no Município de Carlos Barbosa é oferecido 

781 alunos, e 1 escola da rede particular que atende 

alunos atendidos em todo Município. Deste total, 86% dos alunos

dentro da faixa etária de 15 a 17 anos. 

Faixa etária dos alunos do Ensino Médio na rede regular 

Fonte: Escolas de Ensino Médio do Município – 2014/2 

grande desafio para esta meta pode-se citar a universalização

para a população em idade própria como para jovens e adultos de mais 

de que não tiveram oportunidade de estudar na idade recomendada. Há de

dadas a diversidade e modalidades necessárias ao atendimento das demandas, a 

1%

86%

13%

FAIXA ETÁRIA DOS ALUNOS DO ENSINO 
MÉDIO 

14 anos ( 7 alunos) 15 a 17 anos (728 alunos) 18 anos (115 alunos)

66 

 
io Grande do Sul 

Matrículas 

336.435 

5.725 

9.814 

44.060 

 por 2 escolas da rede 

que atende 69 alunos, 

unicípio. Deste total, 86% dos alunos estão 

Faixa etária dos alunos do Ensino Médio na rede regular  

universalização do acesso ao  

população em idade própria como para jovens e adultos de mais 

de que não tiveram oportunidade de estudar na idade recomendada. Há de se superar, 

dadas a diversidade e modalidades necessárias ao atendimento das demandas, a 

FAIXA ETÁRIA DOS ALUNOS DO ENSINO 

18 anos (115 alunos)
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67 

 

desigualdade na oferta em termos de qualidade. As taxas de reprovação e abandono também 

se constituem em obstáculos a serem superados. 

 

 

4.4 DIAGNÓSTICO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

O direito à inclusão está assegurado na Constituição Federal de 1988, ou seja, sendo 

garantido o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino. Destaca-se que há um esforço conjunto para 

garantir o acesso à educação a todos os alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento, transtornos do espectro autista e altas habilidades ou superdotação 

atendidos em classes comuns do ensino regular, concentrando-se especialmente na rede 

pública. 

 

A meta 4  do PNE visa universalizar, para a população de 4  a 17 anos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, transtornos do espectro autista 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.  

 

Conforme levantamento realizado nas escolas das três redes de ensino do Município, 

estão matriculados 55 alunos inclusos na rede regular de ensino. Destes, 72% são atendidos 

pela rede estadual. 
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Gráfico 9 – Número de alunos inclusos na rede regular de ensino

              Fonte: Escolas do Município 
    

O atendimento aos alunos inclusos do M

regular é intermediado pel

dos atendimentos oferecidos

as salas de recursos multifuncionai

 

O gráfico abaixo mostra a número 

cada um frequenta. 
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DO RIO GRANDE DO SUL 
Município de Carlos Barbosa 

Número de alunos inclusos na rede regular de ensino

unicípio – 2014/2 
   

dimento aos alunos inclusos do Município, matriculados nas

pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

tendimentos oferecidos, estes alunos, dependendo da necessidade, também frequentam 

as salas de recursos multifuncionais das escolas e realizam atendimentos particulares.

O gráfico abaixo mostra a número de alunos inclusos e os tipos de ate

Municipal Estadual Particular

10

40

5

SITUAÇÃO DA INCLUSÃO ESCOLAR NAS 
CLASSES DE ENSINO COMUNS DO MUNICÍPIO 

68 

Número de alunos inclusos na rede regular de ensino 

 

matriculados nas classes do ensino 

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE. Além 

dependendo da necessidade, também frequentam 

das escolas e realizam atendimentos particulares. 

e os tipos de atendimentos que 

SITUAÇÃO DA INCLUSÃO ESCOLAR NAS 
CLASSES DE ENSINO COMUNS DO MUNICÍPIO 
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 Gráfico 10 – Atendimentos complementares 

              
                 Fonte: Escolas do Município de
  

No Município de Carlos Barbosa não há escolas 

atendimento à demanda do autismo

dados levantados junto à Secretaria Municipal de Assistê

Município com a Associaç

parceria com a Associação Educ

deficientes visuais, há uma parceira com a Associação de Pais e 

Visuais - APADEV, de Caxias do Sul. 

conforme sua necessidade. Exis

turnos, subsidiados pela Administração Municipal

 

 

4.5 DIAGNÓSTICO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL

 

O Município de Carlos Barbosa possui 9

atendem 671 crianças em

Fundamental, a Educação I

municipais e 1 estadual. 

0
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ATENDIMENTOS COMPLEMENTARES DE  
ALUNOS INCLUSOS NA REDE REGULAR DE 

DO RIO GRANDE DO SUL 
Município de Carlos Barbosa 

Atendimentos complementares – alunos inclusos 

unicípio de Carlos Barbosa – 2014/2 

unicípio de Carlos Barbosa não há escolas especializadas que ofereça

demanda do autismo e deficiências auditiva e visual. Porém, de acordo com os 

dados levantados junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, há um convênio do 

unicípio com a Associação de Pais e Amigos do Autista - AMAFA

parceria com a Associação Educacional Helen Keller de Caxias do Sul. Também, para 

deficientes visuais, há uma parceira com a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes 

, de Caxias do Sul. Crianças e jovens são atendidos por especialistas, 

conforme sua necessidade. Existem roteiros de transporte específicos para cada um 

Administração Municipal. 

DIAGNÓSTICO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 

pio de Carlos Barbosa possui 9 escolas públicas de Educação Infantil

em creches e pré-escolas. Nos estabelecimentos de Ensino 

Fundamental, a Educação Infantil atende 140 crianças, em 7  escolas públicas, sendo 

15
13

11

2

6
8

ATENDIMENTOS COMPLEMENTARES DE  
ALUNOS INCLUSOS NA REDE REGULAR DE 

ENSINO DE CARLOS BARBOSA

69 

 

especializadas que ofereçam 

. Porém, de acordo com os 

ncia Social, há um convênio do 

AMAFA de Farroupilha e 

acional Helen Keller de Caxias do Sul. Também, para 

Amigos dos Deficientes 

Crianças e jovens são atendidos por especialistas, 

tem roteiros de transporte específicos para cada um e nos três 

de Educação Infantil que 

Nos estabelecimentos de Ensino 

scolas públicas, sendo estas 6  

ATENDIMENTOS COMPLEMENTARES DE  
ALUNOS INCLUSOS NA REDE REGULAR DE 



                              

                           

                      ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
                  Município de Carlos Barbosa
 

 

Nos anos iniciais e 

atendidos por 12 escolas, sendo 6 da rede estadual e 6

 

O Ensino Médio público de Carlos Barbosa atende

 

O Município também conta com a

155 alunos em duas escolas, sendo uma de Ensino F

 

No 2º semestre de 2014, o M

ensino, 4.081 alunos, sendo que 

18%. Em tempo não integra

82%. 

 

   Gráfico 11 – Matrículas em escolas de tempo integral e não integral

              
                 Fonte: Secretaria Municipal de Educação
 

O número de escolas públicas do M

tempo integral. Isto significa que 

propõe aos Municípios que pelo menos 50%

integral. 

 

 

 

18%

ALUNOS MATRICULADOS NA REDE 

DO RIO GRANDE DO SUL 
Município de Carlos Barbosa 

 nos anos finais do Ensino Fundamental público, 2.371

, sendo 6 da rede estadual e 6 da rede municipal.

Ensino Médio público de Carlos Barbosa atende 781 alunos em 2 

unicípio também conta com a Educação de Jovens e Adultos

s escolas, sendo uma de Ensino Fundamental e outra de Ensino M

No 2º semestre de 2014, o Município de Carlos Barbosa totaliza

alunos, sendo que destes, apenas 744 estudavam em tempo integral, totalizando 

m tempo não integral havia 3.337 alunos matriculados, alcançando o percentual d

Matrículas em escolas de tempo integral e não integral

Fonte: Secretaria Municipal de Educação – matrículas 2014/2 

número de escolas públicas do Município é de 21, sendo que destas, 10

tempo integral. Isto significa que se está muito próximo do alcance d

unicípios que pelo menos 50% de suas instituições escolares atendam em te

82%

18%

ALUNOS MATRICULADOS NA REDE 
PÚBLICA  

TEMPO NÃO INTEGRAL

TEMPO INTEGRAL

70 

público, 2.371 alunos são 

da rede municipal. 

781 alunos em 2  escolas estaduais. 

Jovens e Adultos - EJA, atendendo 

undamental e outra de Ensino Médio. 

unicípio de Carlos Barbosa totalizava, na rede pública de 

em tempo integral, totalizando 

alcançando o percentual de 

Matrículas em escolas de tempo integral e não integral 

 

unicípio é de 21, sendo que destas, 10 atendem em 

ce da meta nacional que 

de suas instituições escolares atendam em tempo 

ALUNOS MATRICULADOS NA REDE 

TEMPO NÃO INTEGRAL

TEMPO INTEGRAL
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   Gráfico 12 – Percentual de escolas que atendem em tempo integral

                  Fonte: Secretaria Municipal de Educação
 

Muito mais do que a reunião de esforços p

deve buscar empenho na qualidade da Educação Integral

bem durante o tempo em que passa na escola e refletir assim em uma aprendizagem 

significativa. 

 

 

4.6 DIAGNÓSTICO DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

IDEB 

 

O Índice de Desenv

o País, o Estado e o Município sempre ultrapassaram as metas previstas para os anos iniciais 

(1º ao 5º ano) do Ensino Fundamental. 

 

Quadro 23 – Histórico do IDEB nos anos iniciais
IDEB

ANO 2007

 Resultado 

Brasil  4.2 

Rio Grande do 
Sul 

4.6 

Carlos Barbosa    5.1 

Fonte: <http://ideb.inep.gov.br/> Acesso em: março 2015 

Nº DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA  

ATENDEM EM TEMPO NÃO INTEGRAL 

ATENDEM EM TEMPO  INTEGRAL 

DO RIO GRANDE DO SUL 
Município de Carlos Barbosa 

Percentual de escolas que atendem em tempo integral

Fonte: Secretaria Municipal de Educação – matrículas 2014/2 

Muito mais do que a reunião de esforços para atender a meta nacional, o M

buscar empenho na qualidade da Educação Integral, para que o aluno possa se sentir 

bem durante o tempo em que passa na escola e refletir assim em uma aprendizagem 

DIAGNÓSTICO DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

dice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB de 2007 a 2013 mostra que 

unicípio sempre ultrapassaram as metas previstas para os anos iniciais 

(1º ao 5º ano) do Ensino Fundamental.  

Histórico do IDEB nos anos iniciais do Ensino Fundamental
IDEB – Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

2007 2009 2011 

Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado

3.9 4.6 4.2 5.0 4.6 

4.3 4.9 4.7 5.1 5.1 

4.7 5.7 5.0 6.3 5.4 

> Acesso em: março 2015  

52%
48%

Nº DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA  
ANO 2014

ATENDEM EM TEMPO NÃO INTEGRAL - 11 escolas

ATENDEM EM TEMPO  INTEGRAL -10 escolas

71 

Percentual de escolas que atendem em tempo integral 

 

ara atender a meta nacional, o Município 

para que o aluno possa se sentir 

bem durante o tempo em que passa na escola e refletir assim em uma aprendizagem 

DIAGNÓSTICO DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 

de 2007 a 2013 mostra que 

unicípio sempre ultrapassaram as metas previstas para os anos iniciais 

do Ensino Fundamental 
 

2013 2021 

Resultado Meta Meta 

5.2 4.9 6.0 

5.6 5.3 6.4 

6.5 5.7 6.7 

Nº DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA  

11 escolas
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Ao observar os resultados do IDEB nos anos finais do Ensino Fundamental, verifica-

se que o Brasil não alcançou a meta projetada somente no ano de 2013. No território estadual, 

a meta foi atingida em 2007 e 2009. O Município mantém o mesmo índice desde 2009, tendo 

atingido a meta nos anos de 2009 e 2011. 

 

Quadro 24 - Histórico do IDEB nos anos finais do Ensino Fundamental 
IDEB – Anos Finais do Ensino Fundamental 

ANO 2007 2009 2011 2013 2021 

 Resultado Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado Meta Meta 

Brasil  3.8 3.5 4.0 3.7 4.1 3.9 4.2 4.4 5.5 

Rio Grande do 
Sul 

3.9 3.9 4.1 4.0 4.1 4.3 4.2 4.7 5.8 

Carlos Barbosa  4.3 4.5 5.0 4.7 5.0 5.0 5.0 5.3 6.4 

Fonte: <http://ideb.inep.gov.br/> Acesso em: novembro de 2014 

 

O quadro a seguir mostra os resultados do Ensino Médio, lembrando que neste nível 

de ensino a Prova Brasil é amostral e por isso não se tem nota específica do Município. 

 

Quadro 25 – Histórico do IDEB no Ensino Médio 
IDEB – Ensino Médio 

ANO 2007 2009 2011 2013 2021 

 Resultado Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado Meta Meta 

Brasil  3.5 3.4 3.6 3.5 3.7 3.7 3.7 3.9 5.2 

Rio Grande do 
Sul 

3.4 3.5 3.6 3.6 3.4 3.7 3.7 4.0 5.3 

Fonte: <http://ideb.inep.gov.br/> Acesso em: novembro de 2014 

 

Em relação ao Município, as redes municipal e estadual de Ensino Fundamental 

evidenciam diferenças de índice, exceto nos anos iniciais de 2013, onde ambos atingiram o 

resultado de 6.5. 
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Quadro 26 – Histórico do IDEB considerando as redes estadual e municipal de ensino 
IDEB – Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

REDE 2005 2007 2009 2011 2013 

Municipal 4.4 4.9 4.9 6.0 6.5 

Estadual 4.8 5.3 6.3 6.3 6.5 

 IDEB – Anos Finais do Ensino Fundamental 

REDE 2005 2007 2009 2011 2013 

Municipal 4.5 4.2 4.9 4.9 4.9 

Estadual 4.6 4.3 5.1 5.2 5.1 

Fonte: <http://ideb.inep.gov.br/> Acesso em: novembro de 2014 

 

O Município necessita equiparar e elevar o índice entre as redes de ensino municipal e 

estadual. Para tanto, são necessárias estratégias e ações conjuntas que incrementem a 

qualidade da aprendizagem das escolas. 

 

 

4.7 DIAGNÓSTICO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

A Educação Profissional, concomitante e subsequente ao Ensino Médio, cresceu 7,4% 

no Brasil nos últimos cinco anos de acordo com os dados do Censo da Educação Básica. Esta 

modalidade de educação está sendo oferecida em estabelecimentos públicos e privados que se 

caracterizam como escolas técnicas, agrotécnicas, centros de formação profissional, 

associações, escolas, dentre outros. De acordo com o Censo a participação da rede pública 

tem crescido anualmente e já representa 52,5% das matrículas.  

 

O Município de Carlos Barbosa não oferece nas suas redes de ensino Educação 

Profissionalizante, porém, oportuniza aos interessados o acesso, através do transporte gratuito, 

às instituições dos municípios da região. 
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4.8 DIAGNÓSTICO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA 

 

O Plano Nacional de Educação admite a necessidade de trabalhar com as diferenças 

em todos os níveis e modalidades do ensino, de reconhecer e valorizar a diversidade, de 

transformar os sistemas educacionais e de difundir conhecimento entre os grupos menos 

privilegiados e àqueles que não tiveram oportunidade de estudar na idade recomendada. 

 

O PNE também visa elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de 

modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo até o final do decênio, considerando 

principalmente as populações do campo, comunidades indígenas, comunidades quilombolas e 

dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros, com vistas à 

superação da desigualdade educacional. 

 

No Município de Carlos Barbosa não há comunidades indígenas e quilombolas. As 

oportunidades educacionais são igualmente ofertadas a negros e não negros, bem como aos 

munícipes de baixa renda. Com relação às populações do campo, o Município conta com 

escolas no interior, tanto da rede municipal quanto da rede estadual, tendo boas condições de 

infraestrutura. Também é ofertado aos alunos transporte escolar gratuito para o deslocamento 

à cidade objetivando continuidade dos estudos, como também às instituições de Ensino 

Superior e cursos técnicos em Municípios da região. 

 

O gráfico a seguir demonstra os anos de escolaridade média nesta faixa etária, em 

nível de Brasil, região e Município: 
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Gráfico 13 – Escolaridade média da população de 18 a 19 anos 

 
               Fonte:<http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php> Acesso em 20 de fevereiro de 2015. 

 

O PNE também estabelece a elevação da taxa de alfabetização da população com 15 

anos ou mais para 93,5% até 2015 e, até o final do decênio, a erradicação do analfabetismo 

absoluto e redução em 50% da taxa de analfabetismo funcional. 

 

Conforme dados fornecidos pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC, o 

Município de Carlos Barbosa tem 97,5% da população mencionada alfabetizada, restando 

apenas 2,5% para a erradicação do analfabetismo absoluto. 
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Gráfico 14 – Taxa de 

               Fonte:<http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php
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Gráfico 15 – Matrículas EJA
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dos 155 alunos matriculados na EJA, apenas 9 estão integrados à Educação Profissional, 2 da 

modalidade EJA/Ensino Médio e 7 da modalidade EJA/Ensino Fundamental. 

 

 Os dados do Censo Escolar/INEP 2013 indicam percentuais muito baixos estando 

ainda muito longe o alcance da meta do PNE que estabelece integrar 25% das matrículas na 

modalidade EJA à Educação Profissional.  

 
 Gráfico 16 – Percentual  de  matrículas da  Educação de Jovens e Adultos na 
 forma integrada à Educação Profissional 

 
Fonte: *<http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php> Acesso em 20 de fevereiro de 2015 

              **Escolas Estaduais de Carlos Barbosa que oferecem a modalidade EJA – 2014/2 
 

 
Apesar do Município não ter Educação Profissional, a população recebe transporte 

gratuito para frequentar escolas de municípios vizinhos, porém há baixa procura de matrículas 

no Ensino Profissionalizante pelos alunos da EJA, tanto do Ensino Médio quanto no Ensino 

Fundamental. 

 

Sabe-se que o Brasil tem avançado muito em programas na superação das 

desigualdades historicamente estabelecidas na educação, mas ainda é preciso um 

fortalecimento maior para alcançar a equidade e o acesso pleno, de todos, à educação de 

qualidade. 
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4.9 DIAGNÓSTICO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

Carlos Barbosa, com uma população estimada de 27.279 habitantes, é um Município 

em constante crescimento, que acredita que o conhecimento é a base do desenvolvimento 

econômico e social, o que se conquista com educação de qualidade em todas as fases, 

conforme AGENDA CARLOS BARBOSA 2030. Para tanto, é preciso traçar metas e buscar 

sempre alternativas e apoio para que as mesmas se concretizem. 

 

Segundo o Índice do Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE 2010, 2011 e 2012) 

Carlos Barbosa ocupa a 1ª colocação no Estado pelo 3º ano consecutivo, caracterizando-se por 

oferecer boa escolarização e qualidade de vida.  

 

O principal objetivo do Ministério da Educação no eixo da Educação Superior – ES, é 

ampliar e democratizar o acesso à Educação Superior de qualidade a partir do reconhecimento 

do papel estratégico das instituições para o desenvolvimento econômico e social do País. As 

metas propostas no Plano Nacional de Educação visam o aumento da procura da população 

neste nível de ensino e sua qualificação através da pós-graduação. 

 

Os dados para o levantamento do diagnóstico do Município foram obtidos no Centro 

Municipal de Saúde, no Tribunal Superior Eleitoral, nas escolas de Ensino Médio do 

Município e no cadastro do transporte universitário. 

 

Segundo dados obtidos no Centro Municipal de Saúde, o número de pessoas que 

realizaram o Cadastro Único de Saúde foi de 21.216. Destas, 2.212 possuem idade entre 18 e 

24 anos. Utilizando como parâmetro este resultado, da população estimada e distribuição da 

mesma de acordo com o sexo, segundo os grupos de idade de Carlos Barbosa (IBGE, 2014), 

estima-se que na faixa etária entre 18 e 24 anos a população atual seja de 2.844 pessoas. 

Porém, o dado utilizado para o cálculo da taxa bruta e líquida de matrículas no Ensino 

Superior da população de 18 a 24 anos foi de 2.644 pessoas, obtido na Estatística do 

Eleitorado por sexo e faixa etária do Tribunal Superior Eleitoral (TSE, 2014). 
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O gráfico abaixo mostra

            

               Gráfico 18 – Idade dos

              
                 Fonte: Cadastro do Tra
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Quadro 27 – Alunos concluintes do Ensino Médio 
Alunos concluintes do Ensino Médio – Carlos Barbosa 

Instituição 2012 2013 Total 

EEEM Elisa Tramontina 227 172 399 

EEEM São Roque 52 53 105 

Colégio Santa Rosa 19 18 37 

TOTAL 298 243 541 

Fonte: Instituições de Ensino Médio de Carlos Barbosa – 2014/2 

 

Entre os cursos mais procurados pelos alunos do Município matriculados no Ensino 

Superior, de acordo com o levantamento realizado com o Setor de Transportes da SME, estão: 

Administração de Empresas, Direito, Ciências Contábeis, Gestão de Recursos Humanos, 

Psicologia, Engenharia Mecânica e Administração Comércio Exterior. Quanto aos cursos de 

Licenciatura, o mais procurado é o de Educação Física, seguido da Pedagogia e Ciências 

Biológicas. Observou-se ainda que os cursos de Licenciatura são pouco procurados, 

totalizando menos de 8% dos alunos matriculados. Cabe ressaltar que há um número 

significativo de alunos que cursam Licenciatura a distância, porém este dado não foi 

considerado por ser de difícil aferição. 

 

A Meta 12 do PNE projeta uma elevação da taxa bruta de matrículas no Ensino 

Superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos de idade. Quanto à 

taxa bruta de matrículas nesta faixa etária, o Município apresenta um índice de 52,38%, 

superior ao do Brasil (28,7%) e do Rio Grande do Sul (36,7%), conforme dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD (2012). Como o índice do Município é superior 

à meta do Plano Nacional de Educação (50%), é possível uma perspectiva mais elevada na 

meta municipal, elevando para 5 pontos percentuais, definindo um índice de 55%. Em relação 

à taxa líquida, o Município apresenta um índice de 30,25%. Da mesma forma, como a taxa 

municipal é superior a nacional (18,7%) e a estadual (22.6%) e está acima do que pretende o 

Plano Nacional de Educação (33%), é possível projetar um índice mais elevado, em 5 pontos 

percentuais, alcançando 38%. 
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Em relação às metas 13 e 14, é necessário um investimento maior das instituições de 

Ensino Superior no que tange a qualidade desta modalidade de ensino, propondo um debate 

em torno da reforma dos currículos, comprometimentos com a sustentabilidade, os desafios 

globais e os valores presentes na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Outra 

estratégia é também a oferta de mais bolsas, tanto em graduação quanto em pós-graduação 

oportunizando àqueles menos favorecidos o direito à qualificação através da educação. 

 

 

4.10 DIAGNÓSTICO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

Após um breve balanço da situação que diz respeito à valorização e formação dos 

professores destinados à Educação Básica no Brasil, verifica-se a prioridade de tornar a 

profissão docente mais atrativa e valorizada, para que realmente ocorra o desenvolvimento de 

uma educação de qualidade para todos. 

 

Diante deste cenário, a meta 15 do PNE propõe garantir, em regime de colaboração 

entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, uma política nacional de 

formação dos profissionais da educação, assegurando que todos os professores da Educação 

Básica possuam formação específica de nível superior. 

 

De acordo com o levantamento realizado nas três redes de ensino, o Município de 

Carlos Barbosa conta com 300 professores em exercício, sendo 173 na rede estadual, 101 na 

rede municipal e 26 na rede particular. Destes, 57,67% tem formação em nível superior e 

somente 5% possuem o Normal Médio/Magistério. 
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Gráfico 19 – Escolaridade do

 Fonte: Secretaria Muni
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   Gráfico 20 – Taxa de professores pós

  
   Fonte: Secretaria Municipal de E
   

As metas 17 e 18 

redes públicas de Educação B

carreira tanto para profissionais da Educação B

 

Abaixo, o histórico do Piso Naci

 

Quadro 28 – Histórico do Piso Nacional Salarial do Magistério (40 horas semanais)
Histórico do Piso Nacional Salarial do Magistério

2009 2010 

 

R$950,00 

 

R$1.024,67 

Fonte: <http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/01/piso
r-191778.html> Acesso em fevereiro de 2015
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 do PNE tem como princípio a valorização dos profi

redes públicas de Educação Básica, através da melhoria do Piso Salarial

ra tanto para profissionais da Educação Básica como Superior. 

o histórico do Piso Nacional Salarial do Magistério desde a sua criação:

Histórico do Piso Nacional Salarial do Magistério (40 horas semanais)
Histórico do Piso Nacional Salarial do Magistério

2011 2012 2013 

 

R$1.187,14 

 

R$1.451,00 

 

R$1.567,00 R$1.697,39

http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/01/piso-salarial-de-professores-tera
> Acesso em fevereiro de 2015 

iso reflete a variação ocorrida no valor anual mínimo 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação - FUNDEB. O maior reajuste do piso foi de 22,22%

Na rede estadual de ensino, apesar de índices significativos de reposição salarial nos 

últimos anos, ainda não foi alcançado o Piso na forma da lei, dada a defasagem salarial 

Estadual Municipal Privada

23,13%

57,43%
53,85%

TAXA DE PROFESSORES COM PÓS-GRADUAÇÃO 
DAS REDES DE ENSINO DE CARLOS BARBOSA
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valorização dos profissionais das 

alarial e de planos de 

onal Salarial do Magistério desde a sua criação: 

Histórico do Piso Nacional Salarial do Magistério (40 horas semanais) 
Histórico do Piso Nacional Salarial do Magistério 

2014 2015 

 

R$1.697,39 

 

R$1.917,78 

tera-aumento-de-1301-e-ira-

iso reflete a variação ocorrida no valor anual mínimo por aluno 

o e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

piso foi de 22,22% no ano de 

Na rede estadual de ensino, apesar de índices significativos de reposição salarial nos 

ei, dada a defasagem salarial 

53,85%

GRADUAÇÃO 
DAS REDES DE ENSINO DE CARLOS BARBOSA
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histórica desta rede. Por sua vez, a rede municipal de Carlos Barbosa assegura aos seus 

profissionais da Educação Básica um Piso Salarial superior ao Piso Salarial definido em lei 

federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal. Em fevereiro de 2015 o 

Piso Nacional Salarial é de R$ 1.917,78 para 40 horas semanais de trabalho. Já o salário de 

um professor municipal de Carlos Barbosa, nível 1 (Magistério ou Normal/Ensino Médio), 

para 40 horas, é de R$ 2.370,13. 

 

Quanto ao plano de carreira, este está consolidado na rede estadual e também na rede 

municipal, prevendo valorização da formação inicial e continuada, progressão funcional e 

valorização do tempo de serviço. 

 

 

4.11 DIAGNÓSTICO DO PRINCÍPIO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA NO ÂMBITO DAS 

ESCOLAS PÚBLICAS 

 

O diagnóstico da situação do Município de Carlos Barbosa quanto à Gestão 

Democrática nas instituições escolares baseou-se na atuação dos Círculos de Pais e Mestres -  

CPMs, Conselhos Escolares e demais conselhos articulados à educação, Grêmios Estudantis, 

processos decisórios e autonomia financeira. 

 

O quadro abaixo apresenta, de maneira suscinta, a participação democrática nas 

instituições de ensino do Município: 
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Quadro 29 – Participação democrática no âmbito das escolas públicas 

Escola CPM Conselho 
Escolar 

Grêmio 
Estudantil 

Quem participa da 
elaboração do PPP 

EMEI Aquarela Sim Não Não Direção, monitoras e/ou 
professores 

EMEI Arco-Íris Sim Não Não Direção, monitoras e/ou 
professores 

EMEI Aurora Sim Não Não Direção, monitoras e/ou 
professores 

EMEI Carinha de Anjo Sim Não Não Direção, monitoras e/ou 
professores e pais 

(questionários) 

EMEI Toquinho de Gente Sim Não Não Direção, monitoras e/ou 
professores 

EMEI Gotinhas de Amor Sim Não Não Direção, monitoras e/ou 
professores 

EMEI Criança Feliz Sim Não Não Direção, monitoras e/ou 
professores 

EMEI Vitória Sim Não 
 

Não Direção, monitoras e/ou 
professores 

EMEI Recanto Sim Não Não Direção e professores 

EMEF Aberto Pasqualini Sim Não Não Direção e professores 

EMEF Nª Senhora Aparecida Sim Sim Não Direção e professores 

EMEF Padre Pedro Piccoli Sim Sim Não Direção e professores 

EMEF Prefeito José Chies Sim Sim Não Direção e professores 

EMEF Salvador Bordini Sim Sim Não Direção e professores 

EMEF de Tempo Integral Santa 
Luzia 

Sim Sim Não Direção e professores 

EEEF Antônio Adriano Guerra Sim Sim Não Direção, professores e pais 
(questionários) 

EEEF Cardeal Arcoverde Sim Sim Não Direção, professores e pais 
(questionários) 

EEEF Carlos Barbosa Sim Sim Não Direção, professores e 
Conselho Escolar 

EEEF Dom Vital Sim Sim Sim Direção, professores e pais 
(questionários) 

EEEM São Roque Sim Sim Sim Direção, professores, pais 
(questionário escrito) 

Assembléia Geral para 
aprovação 

EEE Elisa Tramontina Sim Sim Não Direção, professores e pais 
(questionários) 

Fonte: Escolas Públicas do Município de Carlos Barbosa – 2014/2. Dados referentes à elaboração do último PPP 
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A partir deste quadro verifica-se que todas as escolas públicas do Município possuem 

CPM e que o Conselho Escolar somente não está instituído nas escolas de Educação Infantil. 

Quanto ao Grêmio Estudantil, ainda há um longo caminho pela frente, tornando-se necessário 

incentivo para que as escolas busquem a sua constituição, bem como formação aos gestores e 

aos professores para auxiliar os alunos quanto ao estatuto e a função do Grêmio no ambiente 

escolar.  

 

Todas as escolas elaboram o seu Projeto Político Pedagógico, o qual tem por objetivo 

definir a identidade da instituição e buscar caminhos para desenvolver uma educação de 

qualidade. Porém, ainda é necessário envolver mais os pais neste processo, uma vez que nem 

todas as instituições contam com a participação destes na elaboração do documento. 

 

As escolas das duas redes públicas de ensino possuem autonomia pedagógica e 

transferência de recursos financeiros geridos pela unidade escolar.  

 

Carlos Barbosa possui o Conselho Municipal de Educação, criado pela Lei Municipal 

nº 1.176, de 04 de dezembro de 1997, o qual abrange as três redes de ensino, além de outros 

segmentos da sociedade em geral. As reuniões acontecem mensalmente, em local designado 

para os conselhos do Município. Por não constituir sistema, o Município segue as regras do 

Conselho Estadual de Educação. 

 

Segundo dados do Caderno Temático I para elaboração do PEE (2014, p.13), 

elaborado pelo Fórum Estadual de Educação, a União Nacional de Conselhos Municipais de 

Educação do Rio Grande do Sul – UNCME-RS divulgou que dos 487 Municípios 

cadastrados, 439 possuem Conselhos Municipais de Educação e que somente 270 

constituíram Sistemas Municipais de Ensino.  

 

Os demais conselhos ligados à educação, quais sejam Conselho da Alimentação 

Escolar e Conselho de Controle Social do FUNDEB, também possuem local adequado para 

funcionamento e autonomia, bem como transporte quando desejam visitar as escolas. 
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4.12 DIAGNÓSTICO DO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 

 

O PNE estabelece 20 metas a serem cumpridas nos próximos dez anos. Entre as 

diretrizes estão a erradicação do analfabetismo, o aumento de vagas em creches, no Ensino 

Médio, no Ensino Profissionalizante e nas universidades públicas, a universalização do 

atendimento escolar para crianças de 4 e 5 anos e a oferta de ensino em tempo integral para, 

pelo menos, 25% dos alunos da Educação Básica. 

 

Segundo o Plano, o investimento em educação crescerá paulatinamente até 2024, 

atingindo o equivalente a 10% do Produto Interno Bruto - PIB ao ano — quase o dobro do 

praticado (5,3%, recorte direto). Em 2019, no quinto ano de vigência do Plano, o valor já 

deve estar em 7% e no décimo ano, 10%. Atualmente, segundo o Ministério da Educação, são 

investidos 6,4% incluindo o total de gasto em escolas e universidades da rede pública, 

subsídio do financiamento estudantil e outros gastos com programas educacionais como 

o Ciência sem Fronteira e o Programa Universidade para todos – PROUNI. 

 

O PIB é caracterizado pelo total de valores contabilizados a partir dos bens e serviços 

finais produzidos por regiões, sendo Município, Estado ou País, em certo período, que pode 

ser anual, mensal ou trimestral. É um indicador bastante difundido e aplicado nas análises 

socioeconômicas com o fim de mensurar o nível de desenvolvimento e economia de 

determinadas localidades.  

 

No quadro a seguir observa-se a supressão da vinculação mínima da Constituição 

Federal para todos os entes federados desde o ano de 1934. 
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Quadro 30 – Percentual de vinculação mínima da Constituição Federal, em Educação, 
considerando os entes federados 

 

Ano 

 

Disposição Legal 

Esfera de Vinculação 

União Estados e Distrito 
Federal 

Municípios 

1934 Constituição Federal de 1934 10% 20% 10% 

1937 Constituição Federal de 1937 - - - 

1942 Decreto Lei 4.958/42 - 15% a 20% 10% a 15% 

1946 Constituição Federal de 1946 10% 20% 20% 

1961 Decreto Lei 4.024 12% 20% 20% 

1967 Constituição Federal de 1967 - - - 

1969 Emenda Constitucional I - - 20% 

1971 Lei Federal 5692 - - 20% 

1983 Emenda Constitucional 14/83 13% 25% 25% 

1988 Constituição Federal de 1988 18% 25% 25% 

Fonte: Caderno Temático para debate VI - Plano Estadual de Educação do Rio Grande do Sul – outubro/2014 

 

“Não se faz educação de qualidade sem dinheiro”.  Essa foi uma das principais 

conclusões da Conferência Nacional de Educação, 2010. As centenas de propostas aprovadas 

nas deliberações da CONAE serviram para nortear os rumos da educação no País para os 

próximos dez anos.  

 

Para garantir maior contribuição do governo federal, a CONAE aprovou o aumento 

dos percentuais mínimos de investimento dos três entes federados na área. Segundo as 

deliberações da CONAE, a União precisa aumentar também a sua participação no FUNDEB 

dos atuais 0,2% do PIB para 1%. 

 

Outra previsão de novas fontes são os recursos advindos da exploração da camada do 

Pré-Sal. A partir de uma campanha liderada pela União Nacional dos Estudantes - UNE, os 

delegados decidiram que 50% dos valores que compõem o Fundo Social do Pré-Sal e 75%  

dos royalties do petróleo devem ser gastos em educação.  

 

Dentre as principais propostas aprovadas no eixo financiamento da CONAE 2010 está 

a vinculação dos 10% do PIB para a educação. Como a conferência aconteceu em 2010, esta 

previa a elevação para 7% até 2011 e para 10% em 2014. Ante o atraso na aprovação do PNE, 
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atualmente prorrogaram-se os prazos, sendo que o investimento mínino no patamar de 7% 

ficou para o 5º ano de vigência do PNE e o equivalente a 10% até 2024.  

 

Novas alíquotas para os entes federados também foram abordadas. Estados e 

Municípios passariam a investir 30% do que recebem em impostos, ao contrário dos 25% 

atuais; a União passaria dos atuais 18% para 25%. A proposta também pede que se incluam na 

cota todas as contribuições arrecadadas. Hoje os investimentos se restringem aos impostos. 

Ainda, seria criada uma Lei de Responsabilidade Educacional, nos moldes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, definindo que governos das três esferas que não investissem 

corretamente os recursos na área poderiam ser punidos. O mesmo valeria para os que não 

atingissem metas de acesso e qualidade. 

 

Outra proposta refere-se à implantação do Custo Aluno-Qualidade. A intenção desse 

mecanismo é estabelecer um valor mínimo que deve ser investido por aluno em cada etapa e 

modalidade de ensino, considerando insumos como a capacitação dos professores, a 

infraestrutura e outras variáveis que influenciam na qualidade do ensino. Quem não atingisse 

esse valor receberia complementação da União.  

 

Abordou-se também autonomia dos gestores educacionais para administrar o 

orçamento. Segundo a proposta aprovada, os recursos da área deverão ser administrados pelos 

gestores da educação. Em muitos Municípios a Secretaria de Educação não possui conta 

própria e nenhum controle sobre seu orçamento, que muitas vezes é administrado pela 

Secretaria da Fazenda. 

 

Quanto aos recursos do Pré-Sal para a educação, estabeleceu-se que 50% dos valores 

que compõem o Fundo Social do Pré-Sal devem ser gastos em educação, sendo 70% deste 

total na Educação Básica e 30% no Ensino Superior e Profissionalizante.  
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5 METAS E ESTRATÉGIAS 

 

 

Educação Infantil (Meta 1 – Eixo II – Educação Básica) 

 

A Educação Infantil vive um momento significativo em sua história. Resultados de 

estudos e pesquisas vêm atestando a sua importância, tanto para os processos de escolarização 

que se sucedem como para a formação dos indivíduos em uma perspectiva mais global. Desde 

1996, com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,  a Educação Infantil 

passou a integrar a Educação Básica, juntamente com o Ensino Fundamental e o Ensino 

Médio.  

 

Segundo a LDB, em seu artigo 29: 

 

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 
comunidade. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 
 

 

Seu grande desafio é possibilitar que as crianças de 0 a 5 anos tenham acesso à 

educação de qualidade e possam frequentar as instituições de Educação Infantil, com a 

garantia de que encontrarão um espaço adequado para atender suas necessidades e interesses, 

tendo respeitadas, dentro do coletivo, suas individualidades. 

 

A infância é compreendida no presente Plano Municipal de Educação, como uma 

categoria social e, portanto, inserida em seu contexto histórico-cultural. A criança, como 

sujeito desta categoria, é possuidora de todos os direitos sociais e políticos que lhe são 

assegurados pela Constituição Federal Brasileira de 1988 e legislação em vigor, 
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fundamentam-se na indissociabilidade entre o cuidar e o educar e na valorização do brincar 

como meio de expressão e de crescimento da criança. 

 

O artigo 30 da Lei nº 9.394/96 define que a Educação Infantil deverá ser ofertada em 

creches para crianças de 0 a 3 anos e pré-escolas para crianças de 4 a 6  anos. A Lei nº 

11.274/06 que altera a redação dos artigos 29, 30, 32 e 87 da Lei nº 9.394/96, dispõe sobre a 

duração de 9 anos para o Ensino Fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 anos 

de idade. Sendo assim, a Educação Infantil deverá atender as crianças de 0 a 3 anos em 

creches e 4 a 5 anos e 11  meses, em pré-escolas.  

 

O atendimento em creches e pré-escolas, como dever do Estado, está assegurado na 

Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu artigo 208, inciso IV. Esse atendimento deve 

ser ofertado pelos Municípios, em regime de cooperação técnica e financeira com o Estado e a 

União, sendo prioritário juntamente com o Ensino Fundamental. 

 

Uma das conquistas de maior relevância para este segmento foi a elaboração das 

Diretrizes Curriculares (2010). Essas diretrizes, segundo o Conselho Nacional de Educação - 

CNE, orientam as instituições de Educação Infantil do País no que se refere à organização, 

articulação, desenvolvimento e avaliação de suas propostas pedagógicas. 

 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais, creches e pré-escolas constituem-se em 

estabelecimentos educacionais públicos ou privados, que educam e cuidam de crianças de 0 a 

5 anos de idade por meio de profissionais com a formação específica, legalmente 

determinada. Superam-se, assim, as funções de caráter de cunho unicamente de assistência 

social. 

 

De caráter mandatário, as referidas Diretrizes apontam princípios fundamentais para a 

organização do trabalho pedagógico nas instituições de Educação Infantil: 

 

a) princípios éticos: valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e 

do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e 

singularidades; 
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b) princípios políticos: direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à 

ordem democrática; 

 

c) princípios estéticos: valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da 

diversidade de manifestações artísticas e culturais. 

 

Na perspectiva da gestão democrática, as instituições de Educação Infantil devem 

assegurar, em seu Projeto Político Pedagógico, espaços e tempos para participação, diálogo e 

escuta das famílias e responsáveis. Assim, cria-se uma relação de respeito entre os adultos que 

educam e cuidam das crianças. 

 

A educação constitui-se como uma das políticas para a Primeira Infância que tanto a 

sociedade civil quanto o Estado devem assumir. Ofertar Educação Infantil de qualidade é um 

dos caminhos para construir, cotidianamente, um mundo melhor. Segundo o artigo 30 da Lei 

12.796 de 2013 “A educação infantil será oferecida em: I – creches, ou entidades 

equivalentes, para crianças de até 3 anos de idade; II – pré-escolas, para as crianças de 4 a 5 

anos de idade.” 

 
 

Diferente dos demais níveis da educação, a Educação Infantil não tem currículo 

formal. Desde 1998 segue o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, um 

documento equivalente aos Parâmetros Curriculares Nacionais que embasa os demais 

segmentos da Educação Básica. 

 

Segundo os Referenciais, o papel da Educação Infantil é o “cuidar” da criança em 

espaço formal, contemplando a alimentação, a limpeza e o lazer. Também é seu papel 

“educar”, sempre respeitando o caráter lúdico das atividades, com ênfase no desenvolvimento 

integral da criança. 

 

Não cabe à Educação Infantil alfabetizar a criança. Nessa fase ela não tem maturidade 

neural para isso, salvo os casos em que a alfabetização é espontânea. 

 

Segundo os Referenciais, devem ser trabalhados os seguintes eixos com as crianças: 
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movimento, música, artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade e 

matemática. 

 

O objetivo é o de desenvolver algumas capacidades, como ampliar relações sociais na  

interação com outras crianças e adultos, conhecer seu próprio corpo, brincar e se expressar 

das mais variadas formas, utilizar diferentes linguagens para se comunicar, entre outros. 

 

A ênfase da Educação Infantil é estimular as diferentes áreas de desenvolvimento da 

criança, aguçar sua curiosidade, sendo que, para isto, é imprescindível que a criança esteja 

feliz no espaço escolar. 

 

 

META 1: Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 
4 e 5 anos de idade e ampliar a oferta de Educação Infantil em creches de forma a 
atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste PME. 
 

ESTRATÉGIAS 

 

1.1 Definir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, metas de expansão das respectivas redes públicas de Educação Infantil segundo 

padrão nacional de qualidade, considerando as peculiaridades locais, fiscalizando com maior 

frequência e liberando com maior rapidez a documentação das escolas junto ao Conselho 

Estadual de Educação. 

 

1.2 Garantir que ao final da vigência deste PME, seja inferior a 10% a diferença entre as taxas 

de frequência à Educação Infantil das crianças de até 3 anos oriundas do quinto de renda 

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

exigido conforme a Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013 o percentual de 60%  de frequência. 

 

1.3 Realizar, periodicamente, em regime de colaboração, levantamento da demanda por 

creche para a população de até 3 anos, como forma de planejar a oferta e verificar o 

atendimento da demanda manifesta, verificando junto ao cartório a quantidade de crianças 

nascidas no Município. 
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1.4 Estabelecer, no primeiro ano de vigência do PME, normas, procedimentos e prazos para 

definição de mecanismos de consulta da demanda das famílias por creches, através das 

carteirinhas de vacinação. 

 

1.5 Aderir, em regime de colaboração e respeitadas as normas de acessibilidade, ao programa 

nacional de construção e reestruturação de escolas, bem como de aquisição de equipamentos, 

visando a expansão e a melhoria da rede física de escolas públicas de Educação Infantil. 

 

1.6 Avaliar bienalmente, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a infraestrutura 

física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de 

acessibilidade, entre outros indicadores relevantes. 

 

1.7 Articular a oferta de matrículas gratuitas em creches certificadas como entidades 

beneficentes de assistência social na área de educação, com a expansão da oferta na rede 

escolar pública, como escolas filantrópicas. 

 

1.8 Promover a formação inicial e continuada dos profissionais da Educação Infantil e 

gradativamente ampliar o atendimento por profissionais com formação superior. 

 

1.9 Estimular a articulação entre pós-graduação 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 e aprendizagem e às 

teorias educacionais no atendimento da população de 0 a 5 anos. 

 

1.10 Promover o atendimento das populações do campo e das comunidades indígenas na 

Educação Infantil, nas respectivas comunidades, por meio da oferta de transporte para o 

deslocamento de crianças, de forma a atender às especificidades dessas comunidades, 

conforme demanda.  
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1.11 Capacitar os profissionais para o atendimento educacional especializado complementar e 

suplementar aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, transtornos 

do espectro autista e altas habilidades ou superdotação, assegurando parcerias que viabilizem  

a educação bilíngue para crianças surdas e a transversalidade da educação especial nesta etapa 

da Educação Básica. 

 

1.12 Manter parceria com programas de orientação e apoio às famílias, por meio da 

articulação das áreas de educação, saúde e assistência social, com foco no desenvolvimento 

integral das crianças de até 3 anos de idade. 

 

1.13 Preservar as especificidades da Educação Infantil na organização das redes escolares, 

garantindo o atendimento da criança de 0 a 5 anos em estabelecimentos que atendam aos 

parâmetros nacionais de qualidade e a articulação com a etapa escolar seguinte, visando ao 

ingresso do  aluno  de 6 anos de idade no Ensino Fundamental. 

 

1.14 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 órgãos públicos de assistência social, saúde e 

proteção à infância. 

 

1.15 Promover a busca ativa de crianças 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 matrículas das crianças de até 3 anos. 

 

1.16 Colaborar com a União e o Estado, por meio do Censo Escolar realizado anualmente, 

através do levantando a demanda manifesta da Educação Infantil em creches e pré-escolas, 

como forma de planejar e verificar o atendimento. 

 

1.17 Estimular o acesso à Educação Infantil em tempo integral, para todas as crianças de 0 a 3  

anos, conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 
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1.18 Desenvolver projetos e atividades que abordem a riqueza da diversidade cultural e a 

história e cultura afro-brasileira e indígena. 

 

 

Ensino Fundamental (Meta 2 – Eixo II – Educação Básica) 

 

No passado, o Ensino Fundamental era conhecido através dos termos “primário” e 

“primeiro grau”, carregando uma visão hierárquica e propedêutica, ou seja, fundamentada em 

conhecimentos mínimos.   A mudança para Ensino Fundamental surgiu na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional de 1996, mudando o sentido do conceito. O novo termo 

“fundamental” é apropriado dentro da Educação Básica, pois traz um sentido de etapa 

indispensável.   

 

A Lei 9.394/96 - LDB, não proporcionou apenas mudança conceitual ao Ensino 

Fundamental, mas estabeleceu também normas gerais para cada ente federado, conferindo 

maior organicidade às políticas educacionais. Dentre as atribuições específicas da União, 

Estados e Municípios , aponta-se o artigo 10, inciso II que atribui ao Estado: 

 

Definir, com os municípios, formas de colaboração na oferta do Ensino 
Fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das 
responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos 
financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do Poder Público. 

 

Uma mudança significativa no Ensino Fundamental, através da Lei 11.274/ 2006 

artigo 32, foi a alteração na LDB passando o Ensino Fundamental obrigatório de oito anos 

para nove anos, iniciando-se aos seis anos de idade.  

 

Diz a Lei: 

 

Art. 32 O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na 
escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação 
básica do cidadão, mediante: 
I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 
domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, 
das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 
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III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição 
de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 
IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e 
de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

 

   A inclusão das crianças de 6 anos no Ensino Fundamental deve se dar em 

consonância com a universalização do atendimento  na faixa etária de 7  a 14 anos. O objetivo 

desta Lei, que dispõe sobre a duração de 9 anos para o Ensino Fundamental, com matrícula 

obrigatória a partir dos 6 anos de idade, foi assegurar a todos um tempo mais prolongado de 

permanência na escola, oferecendo maiores oportunidades de aprendizagem, de modo que os 

alunos prossigam nos seus estudos e concluam, com qualidade, a Educação Básica. Para tanto, 

faz-se necessário o estabelecimento de uma política de expansão do Ensino Fundamental, 

visando à sua universalização.  

 

Além da LDB, o Ensino Fundamental é regrado por outros documentos, como as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, o Plano Nacional de Educação, 

os pareceres e resoluções do Conselho Nacional de Educação e as legislações de cada sistema 

de ensino. 

 

Um dos grandes desafios da educação brasileira, em âmbito federal, estadual e 

municipal é garantir o acesso e a permanência com sucesso do educando na escola, 

proporcionando a ele condições necessárias para que obtenha êxito, sem discriminação de 

qualquer natureza. 

 

 

META 2: Universalizar o Ensino Fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 
14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade 
recomendada, até o último ano de vigência deste PME. 
 

ESTRATÉGIAS 

 

2.1 Assegurar o direito à educação, matrícula e permanência dos estudantes, cumprindo a 

Constituição Federal, artigo 208, no que se refere à obrigatoriedade da conclusão do Ensino 

Fundamental, envolvendo o Município e o Estado, demandando o apoio técnico e financeiro 

da União. 
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2.2 Criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos alunos do Ensino 

Fundamental, fortalecendo o monitoramento do acesso, da permanência e avaliando o 

aproveitamento escolar dos estudantes. 

 

2.3 Fornecer apoio pedagógico, programas de aceleração da aprendizagem, recuperação 

concomitante ao longo do curso e recursos humanos e materiais que garantam aprendizagem 

de qualidade e reduzam as taxas de repetência, evasão escolar e distorção idade-série. 

 

2.4 Monitorar a aprendizagem dos estudantes a partir das dimensões e indicadores que 

considerem as Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental de nove anos, visando o 

alcance da meta em cada escola. 

 

2.5 Organizar, permanentemente, o Projeto Político Pedagógico das instituições educacionais, 

visando qualificar o processo de desenvolvimento e aprendizagem de todas as crianças e 

jovens do Ensino Fundamental. 

 

2.6 Promover a aproximação entre propostas pedagógicas da rede municipal, estadual e 

particular de ensino, visando o alcance da meta. 

 

2.7 Garantir permanentemente às instituições escolares, por parte das respectivas 

mantenedoras, recursos financeiros que possam suprir as necessidades pedagógicas, os 

recursos humanos e a manutenção dos espaços criados, garantindo a permanência e a 

aprendizagem efetiva de todos os educandos. 

 

2.8 Mapear e promover, de forma sistemática, a busca ativa de crianças e adolescentes fora da 

escola, fortalecendo parcerias com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à 

infância, adolescência e juventude, para diminuir os índices de evasão e abandono em todas as 

etapas do Ensino Fundamental. 

 

2.9 Possibilitar o acesso à escola, através do transporte escolar gratuito para todos os 

estudantes que necessitarem, com a colaboração financeira do Estado e do Município, visando 

reduzir a evasão escolar. 
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2.10 Atender, no âmbito dos sistemas de ensino, os requisitos de infraestrutura definidos pelas 

legislações nacional, estadual e municipal. 

 

2.11 Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades 

escolares dos filhos, por meio do estreitamento das relações entre as escolas e as famílias, 

fortalecendo os Conselhos Escolares com a presença das comunidades nas gestões escolares, 

bem como prevendo ações nos Projetos Político Pedagógicos e Regimentos Escolares das 

instituições de ensino. 

 

2.12 Priorizar a alfabetização como um processo ao longo de todo o Ensino Fundamental, por 

meio de propostas e ações pedagógicas, tendo em vista o compromisso de todas as áreas do 

conhecimento. 

 

2.13 Planejar políticas de acessibilidade e de inclusão nos sistemas de ensino regular, quando 

possível, promovendo as adaptações físicas, de comunicação e de currículo, ampliando os 

serviços de atendimento educacional especializado necessário ao acesso e à permanência de 

todos os estudantes, segundo a legislação vigente, para a Educação Especial na perspectiva da 

inclusão. 

 

2.14 Possibilitar gradativamente, por parte de suas respectivas mantenedoras, que todos os 

estabelecimentos de ensino do Município tenham laboratório de informática, laboratório de 

ciências, equipamentos multimídias, bibliotecas, videotecas e outros. 

 

2.15 Investir na formação continuada dos profissionais do Ensino Fundamental, atendendo as 

peculiaridades locais, com apoio técnico e financeiro da União, através dos programas de 

formação. 

 

2.16 Oportunizar a inclusão sociodigital a alunos e professores, por meio do acesso a novas 

tecnologias. 
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2.17 Oportunizar, entre todos os estabelecimentos de ensino do Município, formação 

continuada de políticas educacionais de inclusão no Ensino Fundamental, como grupos de 

estudo, encontros e seminários. 

 

2.18 Diferenciar formas e instrumentos avaliativos nos sistemas de ensino, com vistas a 

qualificar o processo de avaliação dos alunos em suas instituições de ensino, considerando 

sempre as especificidades de cada educando. 

 

2.19 Contemplar as diferenças étnico-culturais e temas transversais, através de ações e 

propostas pedagógicas. 

 

2.20 Promover a relação das escolas com as instituições e movimentos culturais, sob 

coordenação da Secretaria Municipal de Educação, a fim de garantir a oferta regular de 

atividades culturais dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se 

tornem pólos de criação e difusão cultural. 

 

2.21 Desenvolver formas de oferta do Ensino Fundamental, sob responsabilidade dos órgãos 

gestores dos sistemas de ensino, administradores e normatizadores, garantida a qualidade, 

para atender aos filhos e filhas de trabalhadores que se dedicam a atividades de caráter 

itinerante. 

 

2.22 Promover e incentivar atividades esportivas nas escolas do Município, em parceria com a 

Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude, como forma de integração e estímulo às 

habilidades esportivas. 

 

 

Ensino Médio (Meta 3 – Eixo II – Educação Básica) 

 

A organização do Ensino Médio tem como quadro histórico sua contribuição quanto às 

desigualdades sociais, pois inicialmente era restrito a uma parcela pequena da população, 

tendo como função preparar para o ingresso dos jovens no nível superior de ensino e uma 
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proposta direcionada às camadas populares, tardiamente implementada de preparação para o 

mercado de trabalho. 

 

O Ensino Médio carece adequar as inovações deste mundo moderno às práticas 

efetivas em sala de aula. Nessa pós-modernidade, o Ensino Médio necessita dimensionar a 

formação para a qualificação profissional e o exercício da cidadania. 

 

   Constitui-se o Ensino Médio, segundo a LDB, como a última etapa da Educação 

Básica estabelecida como direito. A Emenda Constitucional n° 59/2009, ao tornar obrigatória 

a escolaridade dos 04 aos 17 anos de idade, articulada às ações de correção do fluxo, 

estabelece a obrigatoriedade desta etapa de forma progressiva para a população em idade 

consonante à escolaridade adequada.  

 

Considerando o grande número de alunos oriundos das escolas do Ensino 

Fundamental, foi constatado que embora existam vagas nas escolas de Ensino Médio o acesso 

não é garantido a todos os alunos. Pelo caráter que assumiu na história educacional de quase 

todos os países, a Educação Média é particularmente vulnerável à desigualdade social. 

 

Na disputa permanente entre orientações profissionalizantes ou acadêmicas, entre 

objetivos humanistas ou econômicos, atenção expressa nos privilégios e nas exclusões decorre 

da origem social. Em vista disto, o Ensino Médio proposto neste Plano deverá enfrentar o 

desafio dessa dualidade com oferta de escola média de qualidade à população como um todo. 

Uma educação que propicie aprendizagem de competências de caráter geral, forma pessoas 

mais aptas a assimilar mudanças, mais autônomas em suas escolhas, que respeitem as 

diferenças e superem a segmentação social. 

 

Na esfera nacional, no contexto do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE, foi 

lançado, em 2013, um documento orientador, o Programa Ensino Médio Inovador – ProEMI. 

Seu objetivo é fortalecer o desenvolvimento de propostas curriculares inovadoras nas escolas 

de Ensino Médio, ampliando o tempo dos estudantes na escola e buscando garantir a 

formação integral com a inserção de atividades que tornem o currículo mais dinâmico, 

atendendo também as expectativas dos estudantes do Ensino Médio e as demandas da 
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sociedade contemporânea. Também é importante mencionar o Pacto Nacional pelo 

Fortalecimento do Ensino Médio - PNEM, que, em regime de colaboração, traz o apoio 

técnico e financeiro da União para a formação docente e materiais pedagógicos para as 

escolas das redes públicas de ensino. 

 

Preparando jovens e adultos, o Ensino Médio deverá permitir a aquisição de 

competências relacionadas ao pleno exercício da cidadania e da inserção produtiva, como 

autoaprendizagem, percepção da dinâmica social e capacidade paralela de intervir, 

compreensão dos processos produtivos, capacidade de observar, interpretar e tomar decisões, 

domínio das aptidões básicas de linguagens, comunicação e abstração e habilidades para 

incorporar valores éticos de solidariedade, cooperação e respeito às individualidades. 

 

Como desafios para esta etapa, pode-se citar sua universalização, tanto para a 

população em idade própria como para jovens e adultos de mais idade que a ela não tiveram 

acesso. Há de se superar, guardadas as diversidades e modalidades necessárias ao atendimento 

das demandas, a desigualdade na oferta, em termos de qualidade. As taxas de reprovação e 

abandono também se constituem em obstáculos. 

 

 

META 3: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 
17 anos e elevar, até o final do período de vigência deste PME, a taxa líquida de 
matrículas no Ensino Médio para 87%. 
 

ESTRATÉGIAS 

 

3.1 Fortalecer e aprimorar, por ações do Estado e do Município, os mecanismos que garantam 

o acesso e a frequência dos jovens à escola, através das redes de atendimento, Conselho 

Tutelar, políticas de assistência e apoio aos jovens e suas famílias, a partir da vigência deste 

Plano. 

 

3.2 Articular, junto à Secretaria da Educação do Estado do Rio Grande do Sul - SEDUC-RS, 

progressivamente, política de gestão da infraestrutura no Ensino Médio que assegure:  
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a) o atendimento da totalidade dos egressos do Ensino Fundamental e a inclusão dos 

alunos com defasagem de idade e dos estudantes com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento, transtornos do espectro autista e altas habilidades ou 

superdotação, no prazo de dois anos, a contar da vigência deste Plano e 

 

b) a expansão gradual do número de matrículas no Ensino Médio de acordo com a 

demanda de vagas necessárias à universalização desta etapa. 

 

3.3 Manter e ampliar, a partir da aprovação do Plano, programas e ações de correção de fluxo 

do Ensino Médio, por meio do acompanhamento individualizado do estudante com 

rendimento escolar defasado e pela adoção de práticas como apoio pedagógico, estudos de 

recuperação e oferta de palestras e encontros de motivação que enfatize a importância da 

formação tanto para a vida como para o futuro profissional. 

 

3.4 Estruturar e fortalecer, no prazo de um ano a partir da aprovação deste Plano, o 

acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência dos jovens beneficiários de 

programas de transferência de renda no Ensino Médio, por meio de ações da Secretaria de 

Educação e escolas, atentando-se à frequência, ao aproveitamento escolar e à interação com o 

coletivo da escola, em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência 

social, saúde e proteção à adolescência e juventude. 

 

3.5 Redimensionar no Sistema de Ensino Estadual, por competência, a oferta de Ensino 

Médio nos turnos diurno e noturno, ampliando as matrículas para Educação de Jovens e 

Adultos - EJA.  

 

3.6 Disponibilizar os espaços escolares à comunidade, para o desenvolvimento de atividades 

culturais, esportivas, recreativas e de qualificação, criando a cultura da participação e do 

cuidado solidário e com o patrimônio público. 

 

3.7 Adaptar prédios escolares para o atendimento a alunos com deficiência, a contar da 

vigência deste Plano, autorizando o funcionamento, somente, de novas instituições de ensino 
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que estejam dentro dos padrões normativos vigentes previstos em lei, por meio de ações das 

administradoras dos sistemas de ensino. 

 

3.8 Apoiar programas de educação e de cultura para a população jovem da zona urbana e do 

campo, na faixa etária de 15 a 17 anos, com o foco na qualificação social e profissional para 

aqueles que estejam com defasagem no fluxo escolar ou os que estão afastados da escola, 

estimulando a participação dos adolescentes e jovens nos cursos das áreas tecnológicas, 

científicas e artístico-culturais. 

 

3.9 Implementar, sob coordenação dos órgãos gestores dos sistemas de ensino, 

administradores e normatizadores, políticas de prevenção à evasão motivada por preconceitos 

ou quaisquer forma de discriminação às identidades étnico-raciais, à orientação sexual, à 

identidade de gênero, fortalecendo redes e ações de proteção contra formas associadas de 

exclusão, articulando práticas solidárias na resolução de conflitos. 

 

3.10 Expandir, sob responsabilidade dos órgãos gestores dos sistemas de ensino, 

administradores e normatizadores, o atendimento do Ensino Médio gratuito com qualidade 

social para as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, transtorno do 

espectro autista e altas habilidades ou superdotação, a fim de atender a demanda. 

 

3.11 Expandir o atendimento do Ensino Médio gratuito com qualidade social para as 

populações do campo, para as comunidades indígenas, respeitando as suas características, 

interesses e necessidades. 

 

3.12 Garantir o transporte escolar aos alunos do Ensino Médio, do meio rural, respeitadas as 

competências de cada ente federado, de forma a favorecer a sua escolarização, através da 

parceria entre União, Estado e Município. 

 

3.13 Aprimorar e aprofundar, a partir da aprovação deste Plano, a reorganização do Ensino 

Médio noturno, de forma a adequá-lo cada vez mais às características e necessidades dos 

estudantes trabalhadores, sem prejuízo da qualidade social de ensino, por meio das ações da 

SEDUC-RS e Conselho Estadual de Educação - CEE. 
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3.14 Promover atividades de integração entre família e escola. 

 

3.15 Promover encontros de formação continuada para os professores com o objetivo de 

interagir diante da solução dos problemas, na aceitação do novo e das mudanças que forem 

necessárias, através de leituras, da troca de experiências e de um trabalho mais integrado. 

 

3.16 Promover palestras para alunos, pais e professores em diferentes áreas, conforme o 

interesse de cada grupo. 

 

3.17 Promover entre professores, alunos e pais a interação acerca dos resultados de avaliações 

internas e externas com o propósito de melhorar estes índices e de fazer com que o aluno veja 

a importância do seu desempenho. 

 

3.18 Promover atividades e projetos disciplinares e multidisciplinares que atinjam todas as 

áreas do conhecimento. 

 

3.19 Enfatizar a recuperação paralela através de metodologia diferenciada que proporcione ao 

aluno um melhor aprendizado onde houve lacunas durante  o processo educativo. 

 

3.20 Organizar momentos de acompanhamento da aprendizagem dos alunos com professores, 

pais e alunos. 

 

3.21 Melhorar o canal de comunicação entre direção, funcionários e professores, para que 

todos tenham conhecimento dos acontecimentos da escola e possam falar a mesma linguagem. 

 

3.22 Criar mecanismos para sensibilizar os órgãos competentes quanto à falta de recursos 

humanos para atender não somente o aluno, mas setores importantes da escola.  

 

3.23 Revisar, sempre que necessário, a proposta pedagógica da escola e propor alterações.  

 

3.24 Garantir o acesso e promover a permanência de adolescentes, jovens e adultos no Ensino 

Médio, oferecendo condições de atendimento à demanda com qualidade. 
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3.25 Compreender o conhecimento como forma de desenvolver o pensamento complexo, que 

implementa e potencializa a capacidade humana de contextualizar, possibilitando a 

capacidade de argumentação para que o educando possa interagir e intervir na sociedade, 

exercendo sua cidadania. 

 

3.26 Desenvolver, nas escolas de Ensino Médio, através do currículo, os conhecimentos, as 

habilidades e competências dos alunos, como forma de possibilitar níveis satisfatórios de 

desempenho definidos pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB, pelo 

Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM e pelos sistemas de avaliação que venham a ser 

implantados no Estado. 

 

3.27 Revisar, através da mantenedora, o Projeto Político Pedagógico e os Planos de Estudo 

das escolas, para a efetivação de uma educação humanizadora, incluindo disciplinas e/ou 

temas que tratam de filosofia, ética, estética, ecologia, educação ambiental, psicologia, 

sociologia, história e cultura afro-brasileira e indígena, política e outros. 

 

3.28 Proceder à reorganização didático-pedagógico-administrativa do ensino noturno, de 

forma a adequá-lo às características e necessidades do aluno trabalhador, sem prejuízo à 

qualidade de ensino. 

 

3.29 Elaborar projetos em parceria entre o governo federal, estadual, municipal e instituições 

privadas, que incentivem a prática de atividades artístico-culturais, esportivas, recreativas, 

com recursos para a construção de espaço físico e para a execução dos mesmos. 

 

3.30 Garantir, através de suas respectivas mantenedoras, a realização de concursos públicos 

periódicos e de um plano de carreira atualizado e qualificado, para o ingresso e a valorização 

de profissionais habilitados, bem como os recursos humanos e materiais para todos os 

componentes curriculares, em todas as áreas do conhecimento, conforme a legislação em 

vigência. 

 

3.31 Atualizar, permanentemente, o processo de ensino e aprendizagem através da 

qualificação dos professores, subsidiada pelas mantenedoras. 
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3.32 Disponibilizar cursos de formação gratuitos e com horários que viabilizem a formação 

continuada dos professores. 

 

3.33 Adotar e ampliar medidas para a universalização progressiva das vias de comunicação 

entre os diferentes agentes que fazem parte da escola, visando à melhoria do processo de 

ensino e aprendizagem. 

 

3.34 Adotar medidas que contribuam para a universalização progressiva da rede de 

informatização nas escolas, ajudando assim, a qualificar o processo de ensino e aprendizagem. 

 

3.35 Oferecer, em parceria entre as mantenedoras, programas eficazes de qualificação para a 

equipe gestora das instituições de Ensino Médio. 

 

3.36 Estabelecer parcerias com instituições de Ensino Superior, visando à adequação dos 

currículos acadêmicos ao atendimento da pluralidade do Ensino Médio. 

 

3.37 Criar mecanismos de redução dos índices de evasão e de reprovação, principalmente nos 

cursos noturnos. 

 

3.38 Apoiar as organizações representativas dos segmentos da comunidade escolar, Círculos 

de Pais e Mestres, Conselhos Escolares, Grêmios Estudantis e outros, como espaços de 

participação e exercício da cidadania. 

 

3.39 Formular e implementar, progressivamente, pela mantenedora, uma política de gestão da 

infraestrutura na Educação Básica pública que assegure a expansão gradual do número de 

escolas públicas de Ensino Médio, de acordo com a demanda de vagas. 

 

3.40 Propor parcerias com escolas técnicas, públicas ou privadas, visando atender demandas 

pontuais ante as peculiaridades e necessidades locais. 
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Educação Especial (Meta 4 – Eixo IV – Educação e Diversidade) 

 

“[...] temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o 
direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a 
necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que 
não produza, alimente ou reproduza as desigualdades”. Boaventura de Souza Santos 

 

A Educação Especial é modalidade presente em todos os níveis de ensino, desde a 

Educação Infantil até o Ensino Superior. A lei garante o atendimento especializado das 

pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, transtornos do espectro 

autista, altas habilidades ou superdotação, a partir de políticas públicas que consideram as 

diferenças e peculiaridades de cada um. 

 

A inclusão é um direito do ser humano, não podendo ser negado ou negligenciado 

pelos governos e pela sociedade de modo geral. A Declaração de Salamanca, a Convenção 

Interamericana para Eliminação de Todas as formas de Discriminação contra a Pessoa 

Portadora de Deficiência (Convenção da Guatemala) e a Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência defendem o atendimento destes estudantes na rede regular de ensino. 

 

A Constituição Federal também garante a matrícula das pessoas com deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino, na perspectiva de uma educação realmente 

inclusiva. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional reitera esta ideia: 

 

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de 
educação escolar a oferecida preferencialmentena rede regular de ensino, para 
educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 
Parágrafo 1º) Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola 
regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. 
Parágrafo 2º) O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 
especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for 
possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. 
Parágrafo 3º) A oferta de educação especial, dever constitucional do estado, tem 
início na faixa de zero a seis anos, durante a educação infantil. 
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: 
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 
I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para 
atender às suas necessidades; 
II – terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido 
para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e 
aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados; 
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III – professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 
atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados 
para a integração desses educandos nas classes comuns; 
IV – educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida da 
sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de 
inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, 
bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, 
intelectual ou psicomotora; 
V – acesso igualitário aos beneficiários dos programas sociais suplementares 
disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. 
 

 

A política nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva 

evidencia claramente a preferência de matrícula destes alunos nas classes comuns. Para tanto, 

evidencia-se a necessidade de readequar currículos e rever práticas educativas. O Plano visa 

implementar ações voltadas à inclusão escolar seguindo a legislação vigente e propondo 

parcerias entre professores, APAE e equipes multifuncionais para que realmente aconteça 

uma inclusão escolar sadia e de qualidade. 

 

 

META 4: Universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento, transtornos do espectro autista 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. 
 

ESTRTÉGIAS 

 

4.1 Promover permanentemente, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação 

em parceria com a SEDUC-RS, o atendimento escolar a todas as crianças e adolescentes com 

deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, transtornos do espectro autista e altas 

habilidades ou superdotação, observado o que dispõe a LDB. 

 

4.2 Considerar, para fins de cálculo do valor por estudante no Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - 

FUNDEB, as matrículas efetivadas na APAE, conforme o censo escolar mais atualizado, na 

educação especial oferecida em instituições comunitárias ou filantrópicas sem fins lucrativos, 
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conveniadas com o poder público e com atuação exclusiva na modalidade, nos termos da Lei 

n° 11.494, de 20 de junho de 2007. 

 

4.3 Ampliar, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação em parceria com a  

SEDUC-RS, a implantação de salas de recursos multifuncionais, fomentando a formação 

inicial e continuada de professores  para o atendimento educacional especializado na 

perspectiva da educação inclusiva. 

 

4.4 Garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, 

classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, nas formas 

complementar e suplementar, a todos os estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento, transtornos do espectro autista e altas habilidades ou superdotação, 

matriculados no sistema de Educação Básica, conforme necessidades identificadas por meio 

de avaliação, conforme relatos dos professores, das famílias e dos estudantes, sob 

responsabilidade das mantenedoras das redes públicas e privadas. 

 

4.5 Estimular parcerias com instituições de Ensino Superior para a criação de centros 

multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, articulados com instituições acadêmicas e 

integrados por profissionais das áreas de saúde, assistência social, ciências humanas e sociais, 

para apoiar o trabalho dos professores da Educação Básica com os estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, transtornos do espectro autista e altas 

habilidades ou superdotação. 

 

4.6 Manter e ampliar programas suplementares de educação que promovam a acessibilidade 

nas instituições públicas e privadas, garantindo, a partir do acesso, a permanência com 

aprendizagem dos estudantes com deficiências, por meio das adequações arquitetônicas, da 

oferta de transporte acessível, da disponibilidade de materiais didáticos próprios e de recursos 

de tecnologia assistiva, com profissionais habilitados, assegurando a perspectiva da educação 

inclusiva no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e modalidades de ensino, sob 

responsabilidade das mantenedoras das instituições públicas e privadas. 
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4.7 Garantir a oferta de educação inclusiva, em regime de colaboração entre a Secretaria da 

Educação do Estado, Secretaria de Educação do Município e as redes de apoio ao sistema 

educacional, como a saúde e assistência social, para atender as pessoas com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento, transtornos do espectro autista e altas habilidades ou 

superdotação, promovendo a articulação pedagógica entre o ensino regular e o atendimento 

educacional especializado. 

 

4.8 Desenvolver parcerias com as instituições de Ensino Superior e Tecnológicas para 

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 a habilitação dos professores para o uso desses recursos e  melhoria 

das condições de acessibilidade dos estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento,  transtornos do espectro autista e altas habilidades ou superdotação. 

 

4.9 Promover, sob coordenação do Estado, do Município e instituições de Ensino Superior, a 

articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde, assistência social e direitos 

humanos, em parceria com as comunidades e famílias, a fim de desenvolver modelos voltados 

à continuidade escolar na Educação de Jovens e Adultos, das pessoas com deficiências, 

transtornos globais do desenvolvimento, transtornos do espectro autista e altas habilidades ou 

superdotação, com idade superior à faixa etária de escolarização obrigatória, de forma a 

assegurar a atenção integral ao longo da vida. 

 

4.10 Adequar os prédios escolares para possibilitar o acesso de pessoas com deficiências. 

 

4.11 Organizar currículos, metodologias de ensino, recursos didáticos e processos de 

avaliação, tornando-os adequados ao aluno com necessidades especiais de todas as ordens, em 

consonância com o Regimento Escolar e Projeto Político Pedagógico da escola. 

 

4.12 Assegurar a continuidade do apoio técnico e financeiro às instituições privadas sem fins 

econômicos, com atuação em Educação Especial, que promovam educação de qualidade. 
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4.13 Estabelecer mecanismos de cooperação entre órgãos governamentais e não 

governamentais para o desenvolvimento de programas de qualificação profissional, para 

alunos com necessidades especiais, promovendo sua inserção no mundo do trabalho. 

 

4.14 Organizar, em parceria com as áreas da saúde e assistência, programas destinados a 

diagnosticar precocemente as necessidades especiais, tais como o teste de acuidade visual e 

auditiva, e promover o atendimento de estimulação a partir da Educação Infantil. 

 

4.15 Oferecer cursos para a capacitação de professores da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental, para atendimento básico aos alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento, transtornos do espectro autista e  altas habilidades ou superdotação. 

 

4.16 Garantir recursos orçamentários para dotar as unidades escolares com equipamentos de 

informática e materiais didático-pedagógicos, como apoio à melhoria da aprendizagem dos 

alunos com necessidades especiais, incluindo bibliografia adequada. 

 

4.17 Assegurar, sob coordenação do Estado e do Município, a qualificação das ações de 

infraestrutura por meio de programas suplementares de transporte, alimentação, saúde e 

material didático específico, que facilitem e qualifiquem as condições de estudo aos alunos da 

educação de jovens e adultos com deficiência. 

 

4.18 Estimular a capacitação de professores, para atuar em Educação Especial no atendimento 

de alunos com necessidades especiais, em suas diferentes especificidades, através de 

convênios com instituições de Ensino Superior, Estado, Governo Federal e assessorias 

especializadas. 

 

4.19 Assegurar a atuação de monitor capacitado para atender no apoio de alunos com 

deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e transtornos do espectro autista, que 

apresentem dependência para o desenvolvimento das atividades do contexto escolar, 

auxiliando nas atividades pedagógicas, bem como no cuidado, higiene, alimentação e 

locomoção.  
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4.20 Garantir a oferta de educação inclusiva, promovendo a articulação pedagógica entre o 

ensino regular e o atendimento educacional especializado. 

 

4.21 Assegurar matrícula e frequência em Escola Especial aos alunos que apresentem 

necessidades educacionais especiais e requeiram atenção individualizada nas atividades da 

vida autônoma e social, apoios intensos e contínuos, recursos específicos, bem como 

adaptações curriculares significativas que a escola comum não consiga prover. 

 

 

Alfabetização (Meta 5 – Eixo II – Educação Básica) 

 
Estar alfabetizado significa ser capaz de interagir por meio de textos escritos em 

diferentes situações. A criança alfabetizada compreende o sistema alfabético de escrita, sendo 

capaz de ler e escrever, com autonomia, textos de circulação social que tratem de temáticas 

familiares ao aprendiz.  Tem-se a respeito a seguinte definição: 

 

O conceito de alfabetização também denota um conjunto de saberes sobre o código 
escrito da sua língua, que é mobilizado pelo indivíduo para participar das práticas 
letradas. Daí se dizer que um indivíduo é analfabeto, semi-analfabeto, semi-
alfabetizado para referir-se aos modos, graus ou níveis desses saberes que ele 
apresenta. (KLEIMAN, 2005, p.13) 
 

O analfabetismo funcional expressa dificuldades presentes no processo de 

escolarização, cuja sua origem é encontrada nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

evidenciando o distanciamento de adequados padrões de qualidade. Portanto, um dos grandes 

desafios da educação brasileira é garantir a “plena” alfabetização de todas as crianças, sem 

exceção, até o final do 3º ano do Ensino Fundamental, quando elas completam 8 anos de 

idade.  

 

A Resolução nº 07, de 14 de dezembro de 2010, que fixa as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos, estabelece, em seu artigo 30, que os três 

anos iniciais do Ensino  Fundamental  devem assegurar a alfabetização e o letramento  e 

também  o desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o aprendizado da 

língua portuguesa, da literatura, da música e demais artes, da educação física, assim como o 

aprendizado da matemática, da ciência, da história e da geografia.  Estabelece ainda que haja 
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a continuidade da aprendizagem, levando em conta a complexidade do processo de 

alfabetização e os prejuízos que a repetência pode causar no Ensino Fundamental como um 

todo e, particularmente, na passagem do primeiro para o segundo ano de escolaridade e deste 

para o terceiro. 

 

Idealiza-se que o tempo de 200 dias letivos é um período necessário para que seja 

assegurado a cada criança o direito às aprendizagens básicas da apropriação da leitura e da 

escrita; necessário, também, à consolidação de saberes essenciais dessa apropriação ao 

desenvolvimento das diversas expressões e ao aprendizado de outros saberes fundamentais 

das áreas e componentes curriculares, obrigatórios, estabelecidos nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental de Nove Anos. 

 

O Ministério da Educação, no ano de 2012, lançou o Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, com o objetivo de alfabetizar em língua portuguesa e 

matemática todas as crianças até os 8 anos de idade, ao final do 3º ano do Ensino 

Fundamental. O programa apoia as escolas públicas em diferentes necessidades: formação 

continuada de professores alfabetizadores, com curso presenciais, bolsas de estudo, materiais 

didáticos e pedagógicos específicos para alfabetização, obras literárias, além de outras 

tecnologias educacionais, como jogos.      

 

Para avaliar a qualidade do aprendizado, o Ministério da Educação criou a Avaliação 

Nacional da Alfabetização – ANA, com o objetivo de produzir índices sobre o conhecimento 

dos alunos e ajudar no cumprimento das metas do PNAIC. A Avaliação é anual e censitária 

para crianças que terminam o ciclo de alfabetização do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental 

em escolas públicas. 

 

Outra avaliação ligada à alfabetização é a Provinha Brasil, que é aplicada aos alunos 

do 2º ano do Ensino Fundamental em duas etapas, no início e ao final do ano letivo. Porém, é 

uma prova amostral e diagnóstica e não censitária, como a ANA. O objetivo é diagnosticar as 

dificuldades da turma e buscar estratégias para a superação das mesmas. 
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O sucesso da plena alfabetização depende de muito trabalho, dedicação, cuidado, 

atenção, carinho e investimentos dos governos, das escolas, professores, famílias e a 

mobilização vigilante de toda a sociedade. 

 
 

 
META 5: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do Ensino 
Fundamental, no prazo da vigência deste PME. 
 

ESTRATÉGIAS 

 

5.1 Apoiar a elaboração de diagnóstico e plano de ação considerando dados da alfabetização 

até o 3º ano do Ensino Fundamental, formação docente dos professores e práticas pedagógicas 

e de avaliação. 

 

5.2 Estruturar o Ensino Fundamental de 9 anos com foco no ciclo de alfabetização nos três 

primeiros anos, seguindo a Legislação Federal. 

 

5.3 Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação 

e valorização dos professores alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a fim de 

garantir a alfabetização plena de todas as crianças. 

 

5.4 Aplicar instrumentos de avaliação da aprendizagem, periódicos e específicos, 

contemplando sistemas e redes de ensino, para aferir a alfabetização das crianças, com 

respectivos instrumentos de avaliação e monitoramento. 

 

5.5 Garantir, fazendo constar nas propostas político-pedagógicas das escolas, a dimensão da 

ludicidade e do brincar nos currículos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, respeitando 

as características da faixa etária dos estudantes. 

 

5.6 Desenvolver, no âmbito de cada sistema de ensino e na articulação entre os mesmos, 

tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a alfabetização e 
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favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos alunos, consideradas as diversas 

abordagens metodológicas e sua efetividade. 

 

5.7 Promover a alfabetização de crianças do campo e de populações itinerantes, agregando 

parceria entre Estado e Município, com organização curricular e produção de materiais 

didáticos específicos, se necessário. 

 

5.8 Promover e estimular a formação inicial e continuada de professores para a alfabetização 

de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas 

inovadoras, estimulando a articulação entre programas de pós-graduação latu sensu e stricto 

sensu e ações de formação continuada de professores para a alfabetização, em regime de 

colaboração entre União, Estado e Município e em parceria com as instituições de Ensino 

Superior. 

 

5.9 Estimular, através de ações, a alfabetização das pessoas com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento, transtorno do espectro autista e altas habilidades e superdotação, 

considerando as suas especificidades, sem estabelecimento de terminalidade temporal. 

 

5.10 Garantir, no âmbito de cada sistema de ensino, infraestrutura e política de recursos 

humanos e materiais que viabilizem o apoio necessário para a alfabetização de todos os 

estudantes até o 3º ano do Ensino Fundamental.  

 

 

Educação Integral (Meta 6  – Eixo II – Educação Básica) 

 

A Educação Integral é uma nova proposta para a melhoria da qualidade do ensino, 

com o objetivo de oferecer às crianças e jovens das escolas públicas mais contato com a arte, 

cultura e o conhecimento em geral. Tem como objetivo desenvolver atividades 

socioeducativas, na perspectiva de ampliar e melhorar a qualidade da educação dos alunos. 

Vem sendo introduzida como um modelo e uma forma de reinventar e repensar a escola.  

 

Nesse contexto, a Educação Integral compreende o sujeito multidimensional, com 
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capacidades variadas de desenvolvimento de suas habilidades e promoção para a vida social 

amparados numa formação de qualidade, reflexiva e crítica. Por conceito funcional, tem-se o 

seguinte reflexo: 

 

A prática de educar de modo integral proporciona a realização das potencialidades 
de cada criança para que possa evoluir plenamente, conectando suas diversas 
dimensões (cognitiva, afetiva, ética, social, lúdica, estética, física e biológica) 
(SEB/MEC, 2011, p.37) 

 

Para dar conta dessas mudanças, professores precisam repensar suas práticas e 

desenvolver as capacidades requeridas para desempenhar suas novas funções, as quais 

consistem em dialogar sobre a formação existente e a formação dos profissionais para a 

educação em tempo integral.  

 

O professor educador, nesta fase, é a peça mais experiente e sua função é garantir um 

ambiente tranquilo, prazeroso e alegre, livre de qualquer forma de preconceito ou 

discriminação.  

 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional da Educação, tem-se a seguinte 

definição:  

 

Educar significa criar situações de cuidado, brincadeiras e aprendizagem orientadas 
de forma que possam contribuir para o desenvolvimento infantil e também de 
relação interpessoal de ser e estar com os outros em uma atitude única e básica de 
aceitação, respeito e confiança (1998, p. 23, v. 2) 
 

Enfim, na atualidade, vivenciamos constantes transformações. E não distante dessa 

realidade, a escola precisa se inovar e oferecer o ensino que atenda de forma integral e 

integradora seus sujeitos e suas necessidades. 
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META 6:   Oferecer Educação em Tempo Integral em, no mínimo, 50% das escolas 
públicas, de forma a atender  pelo menos 25% dos  alunos  da Educação Básica. 
 

ESTRATÉGIAS 

 

6.1 Garantir, em regime de colaboração, a oferta de Educação Básica pública em tempo 

integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, 

inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos alunos na escola, 

ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 horas diárias durante todo o ano 

letivo, com a ampliação progressiva da jornada de professores em uma única escola. 

 

6.2 Aderir, em regime de colaboração, aos programas 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 Manter, em regime de colaboração, programa nacional de ampliação e reestruturação das 

escolas públicas, por meio da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de 

informática, espaços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, 

banheiros e outros equipamentos, bem como produção de material didático e formação de 

recursos humanos para a Educação em Tempo Integral. 

 

6.4 Otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola, direcionando a expansão da 

jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com atividades recreativas, esportivas e 

culturais.  

 

6.5 Proporcionar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e 

esportivos e com equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas, praças, 

parques, museus, teatros e cinemas.  

 

6.6 Estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de alunos 

matriculados nas escolas da rede pública de Educação Básica por parte das entidades privadas 

de serviço social de forma concomitante e em articulação com a rede pública de ensino. 
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6.7 Orientar a aplicação da gratuidade de que trata o artigo 13 da Lei no 12.101, de 27 de 

novembro de 2009, em atividades de ampliação da jornada escolar de alunos das escolas da 

rede pública de Educação Básica, de forma concomitante e em articulação com a rede pública 

de ensino. 

 

6.8 Oferecer a Educação em Tempo Integral para pessoas com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento, transtornos de espectro autista e altas habilidades ou superdotação na 

faixa etária de 4 a 17 anos, assegurando atendimento educacional especializado complementar 

e suplementar ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria escola ou em 

instituições especializadas. 

 

 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB (Meta 7 – Eixo II – Educação 

Básica) 

 

A qualidade da educação está vinculada a múltiplos fatores que interferem nos 

resultados educativos. Ao discutir esta temática, Dourado, Oliveira e Santos (2007) asseveram 

que: 

 
A qualidade da educação é um fenômeno complexo, abrangente, que envolve 
múltiplas dimensões, não podendo ser apreendido apenas por um reconhecimento da 
variedade e das quantidades mínimas de insumos indispensáveis ao 
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem; nem, muito menos, pode ser 
apreendido sem tais insumos. Em outros termos, a qualidade da educação envolve 
dimensões extra e intraescolares e, nessa ótica, devem se considerar os diferentes 
atores, a dinâmica pedagógica, ou seja, os processos de ensino-aprendizagem, os 
currículos, as expectativas de aprendizagem, bem como os diferentes fatores 
extraescolares que interferem direta ou indiretamente nos resultados educativos. 

  
 

Não faz sentido falar em “qualidade” se não possuirmos um conjunto de instrumentos 

que permita medi-la. Quer isto dizer que falar em “qualidade em educação” exige que a 

meçamos em relação a uma qualidade padrão.  

 

Até a década de 80, o Brasil era ainda pouco afeito a aferir a qualidade da educação, 

limitando-se a números produzidos a cada dez anos por meio dos censos. Sobre as escolas 

brasileiras, sabia-se que eram assoladas por taxas de repetência similares à de países 
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africanos. Apenas em 1990 surgiu o primeiro mediador no País para aferir a qualidade da 

educação, o Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB, seguido de uma leva de 

avaliações que permitiu, enfim, enxergar com precisão as deficiências em sala de aula em 

todos os níveis de ensino. 

 

O medidor mais recente, criado pelo INEP em 2007, é o Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica - IDEB, sendo considerado uma iniciativa pioneira, pois em um só 

indicador reúne dois conceitos importantes para a qualidade da educação: fluxo escolar e 

média de desempenho nas avaliações.  

 

O IDEB nasceu como condutor de política pública para melhoria da qualidade da 

educação, tanto no âmbito nacional, como nos Estados, Municípios e escolas. Sua composição 

possibilita não apenas um diagnóstico atualizado da educação em todas as esferas, mas 

também a projeção de metas individuais intermediárias rumo ao acréscimo da qualidade do 

ensino. 

 

As metas são o caminho traçado de evolução individual dos índices, para que o Brasil 

atinja o patamar educacional que têm hoje a média dos países da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE. As metas são diferenciadas para cada 

rede e escola e são apresentadas bienalmente de 2007 a 2021. Estados, Municípios e escolas 

deverão melhorar seus índices e contribuir, em conjunto, para que o Brasil chegue à meta 6,0 

em 2022.  

 

 

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 
municipais para o IDEB: 
 

Quadro 31 – Metas para o IDEB municipal 
IDEB 2015 2017 2019 2021 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 6.6 6.7 6.8 6.9 
Anos Finais do Ensino Fundamental 5.1 5.3 5.6 5.8 
Ensino Médio 4.6 5.1 5.3 5.5 
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ESTRATÉGIAS 

 

7.1 Elaborar plano de ação focado ao alcance das metas do IDEB, escalonando índices 

periódicos articulados aos definidos no PME. 

 

7.2 Formalizar e executar os Planos de Ações Articuladas – PAR, do Estado e do Município, 

dando cumprimento às metas de qualidade estabelecidas para a Educação Básica pública e às 

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

formação de professores e profissionais de serviços e apoio escolar, à ampliação e ao 

desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura física da 

rede escolar. 

 

7.3 Orientar, em regime de colaboração, as políticas das redes e sistemas de ensino, de forma 

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

a média municipal, garantindo equidade da aprendizagem e reduzindo as diferenças entre as 

médias dos índices das redes estadual e municipal.  

 

7.4 Acompanhar, analisar e divulgar bienalmente os resultados pedagógicos dos indicadores 

do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica e do IDEB, relativo às escolas de 

Educação Básica do Município. 

 

7.5 Incentivar o desenvolvimento, selecionar e divulgar tecnologias educacionais para a 

Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio e incentivar práticas pedagógicas 

inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem. 

 

7.6 Garantir transporte gratuito para todos os estudantes que dele necessitem, na faixa etária 

da educação escolar obrigatória, visando reduzir a evasão escolar e o tempo médio de 

deslocamento a partir de cada situação local, com colaboração financeira do Município, do 

Estado e da União. 
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7.7 Promover e estimular a utilização pedagógica das tecnologias da informação e da 

comunicação, provendo formação continuada neste campo a todos os professores, em regime 

de colaboração. 

 

7.8 Ampliar os programas e ações de atendimento aos estudantes em todas as etapas da 

Educação Básica, com programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde, por meio de ações articuladas entre os sistemas de ensino e 

órgãos afins. 

 

7.9 Prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no 

ambiente escolar a todas as escolas públicas da Educação Básica do Município, sob 

responsabilidade das suas respectivas mantenedoras. 

 

7.10 Aderir às políticas e desenvolver ações de combate à violência na escola, em parceria 

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

juventude. 

 

7.11 Garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e a cultura afro-brasileira e 

indígena e implementar ações educacionais, nos termos da Lei 10.639, de 9 de janeiro de 

2003 e da Lei 11.645, de 10 de março de 2008. 

 

7.12 Consolidar a educação escolar no campo de populações tradicionais, de populações 

itinerantes, respeitando a articulação entre os ambientes escolares e comunitários e garantindo 

o desenvolvimento sustentável e preservação da identidade cultural. 

 

7.13 Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação formal com 

experiências de educação popular e cidadã, com os propósitos de que a educação seja 

assumida como responsabilidade de todos e de ampliar o controle social sobre o cumprimento 

das políticas públicas educacionais. 

 

7.14 Promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito local e nacional, 

com os de outras áreas, como saúde, trabalho e emprego, assistência social, esporte e cultura, 
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possibilitando a criação de rede de apoio integral às famílias, como condição para a melhoria 

da qualidade educacional, em regime de colaboração com o Município, o Estado e a União. 

 

7.15 Incentivar ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, prevenção, atenção 

e atendimento à saúde e a integridade física, mental e emocional dos profissionais de 

educação, como condição para a melhoria da qualidade educacional. 

 

7.16 Universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e 

da educação, o atendimento aos estudantes da rede escolar pública de Educação Básica por 

meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. 

 

7.17 Promover, em consonância com as diretrizes do Plano Nacional do Livro e da Leitura, a 

formação de leitores, de acordo com a especificidade das diferentes etapas do 

desenvolvimento e da aprendizagem. 

 

 

Educação de Jovens e Adultos – EJA (Metas 8, 9 e 10 – Eixo IV – Educação e 

Diversidade) 

 

A Educação de Jovens e Adultos - EJA, é um direito de todos aqueles que, por 

motivos diversos, não tiveram acesso aos estudos na idade própria sendo garantido pela 

Constituição Federal em seu artigo 208, inciso I. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (1996, artigos 37 e 38) também reitera este direito.  

 

A Educação de Jovens e Adultos que constitui o capítulo da Educação Básica coloca o 

seguinte: 

 

Art. 37. A Educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram 
acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. 
Parágrafo 1º) Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos 
adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades 
educacionais apropriadas, consideradas as características do alunada, seus interesses, 
condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 
Parágrafo 2º) O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 
trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 
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Parágrafo 3º) A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, 
com a educação profissional, na forma do regulamento. (Incluído pela Lei nº 
11.741, de 2008). 
Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que 
compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento 
de estudos em caráter regular. 
Parágrafo 1º) Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 
I – no nível de conclusão de ensino fundamental, para maiores de quinze anos; 
II – no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. 
Parágrafo 2º) Os conhecimentos e habilidades adquiridas pelos educandos por meios 
informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. 

 

No Município já existe a Educação de Jovens e Adultos tanto para a o Ensino 

Fundamental quanto para o Ensino Médio. Os grandes desafios estão relacionados com a 

concomitância a cursos profissionalizantes e a adequação de currículos e metodologias que 

levem em consideração as características dos estudantes, para que desta forma, estes, possam 

enfim concluir seus estudos com a qualidade desejada, contribuindo para a busca da 

superação das desigualdades sociais e valorização quanto à diversidade do alunado.  

 

O documento final da CONAE (2010 p.126) fala do direito do acesso e permanência 

dos grupos excluídos em instituições de ensino e a correção das desigualdades através das 

ações afirmativas. Vejamos: 

 

As ações afirmativas são políticas e práticas públicas e privadas que visam correção 
de desigualdades e injustiças históricas face a determinados grupos sociais 
(mulheres/homens, população LGBT – lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 
transexuais – negros/as, indígenas, pessoas com deficiência, ciganos). São políticas 
emergenciais transitórias e passíveis de avaliação sistemática. Ao serem 
implementadas poderão ser extintas no futuro, desde que comprovada a superação 
da desigualdade original. Elas implicam uma mudança cultural, pedagógica e 
política. Na educação, dizem respeito ao direito ao acesso e permanência na 
instituição escolar aos grupos dela excluídos, em todos os níveis e modalidades de 
educação. 
 

Nesta perspectiva, evidencia-se a importância da reunião de esforços, incluindo as 

áreas da educação, da assistência social e da saúde na tentativa da democratização do acesso a 

uma educação àqueles que não tiveram oportunidade de frequentar a escola na idade própria, 

nos mesmos padrões de qualidade do ensino regular, respeitando a diversidade cultural e 

financeira da clientela que procura pela EJA. 
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META 8 : Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a 
alcançar, no mínimo, 12 anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as 
populações do campo e dos 25% mais pobres e igualar a escolaridade média entre 
negros e não negros, com vistas à superação da desigualdade educacional. 
 

ESTRATÉGIAS 
 

8.1 Promover busca ativa da população jovem, fora da escola, em parceria com áreas da 

assistência social e saúde. 

 

8.2 Promover, através das reuniões mensais de Rede o acompanhamento e monitoramento do 

acesso à escolaridade dos segmentos populacionais considerados nesta meta. 

 

8.3 Buscar junto ao Centro de Referência da Assistência Social - CRAS e junto ao Centro de 

Referência Especializado da Assistência Social - CREAS a expansão das vagas de emprego 

para a população que necessita trabalhar e estudar concomitantemente, adequando horários 

para evitar o abandono dos estudos.  

 

8.4 Garantir, sob responsabilidade da mantenedora, a continuação do programa de Educação 

de Jovens e Adultos, tanto para o Ensino Fundamental como para o Ensino Médio, para 

segmentos populacionais que estejam com defasagem idade-série e fora da escola. 

 

8.5 Propiciar acesso a exames de certificação de conclusão dos Ensinos Fundamental e Médio. 

 

8.6 Garantir, em parceria entre os entes federados, o cumprimento do artigo 6º da Resolução 

CNE/CEB nº 1/2002, quanto às responsabilidades dos Poderes Públicos na oferta da 

Educação Básica às comunidades do campo. 

 

8.7 Assegurar, sob responsabilidade das respectivas mantenedoras, as mesmas condições de 

infraestrutura, bem como materiais pedagógicos, laboratórios e bibliotecas entre as escolas 

localizadas na cidade e no campo. 

 

8.8 Garantir autonomia pedagógica, bem como, a elaboração de propostas curriculares para as 

escolas do campo levando em consideração a realidade local e suas peculiaridades. 
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8.9 Assegurar, sob responsabilidade da SEDUC-RS e Secretaria Municipal de Educação que 

sejam cumpridos os termos das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana – 

Resolução 1/2004 do CNE.  

 

8.10 Desenvolver, a partir da aprovação deste Plano, espaços de discussão nas instituições de 

ensino acerca das etnias que fazem parte do cotidiano, buscando assim minimizar toda forma 

de exclusão e discriminação racial. 

 

 

META 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para  98% 
até 2016 e, até o final da vigência deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto e 
reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional.  
 

ESTRATÉGIAS 

 

9.1 Oportunizar a 100% dos jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de 

estudos no Ensino Fundamental na idade própria, a conclusão desta etapa de ensino. 

 

9.2 Realizar levantamento de dados sobre jovens e adultos não alfabetizados ou que não 

concluíram o Ensino Fundamental e não estão matriculados na rede pública de ensino ou em 

quaisquer outras instituições de Educação Básica, diagnosticando suas necessidades e 

planejando ações que as atendam dentro dos padrões de qualidade e considerando suas 

especificidades e diversidades. 

 

9.3 Garantir o acesso de 100% dos estudantes jovens e adultos nas escolas do Município. 

 

9.4 Assegurar o acesso dos estudantes da EJA aos laboratórios de informática da escola que 

estudam, possibilitando o acesso a novas tecnologias de informação e comunicação. 

 

9.5 Assegurar o transporte aos estudantes da EJA, bem como garantir acessibilidade aos 

estudantes com deficiência.  
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9.6 Garantir e monitorar o Programa Nacional de Alimentação Escolar, pela mantenedora, nas 

escolas da rede pública, atendendo as peculiaridades da Educação de Jovens e Adultos. 

 

9.7 Incentivar a criação de avaliação institucional e de aprendizagem da rede pública de 

educação no âmbito da EJA, de forma a diagnosticar as dificuldades, aperfeiçoando os 

mecanismos para o acompanhamento pedagógico dos estudantes, visando torná-la um 

instrumento efetivo de planejamento, intervenção, acompanhamento e gestão da política 

educacional. 

 

9.8 Fiscalizar as ações do Estado no que tange a oferta gratuita da Educação de Jovens e 

Adultos na modalidade da EJA, fortalecendo o compromisso com a universalização da 

alfabetização como política de Estado, que implica em viabilizar a continuidade dos estudos a 

todos os estudantes que não tiveram acesso à Educação Básica na idade própria. 

 

9.9 Realizar periodicamente, sob responsabilidade do sistema de ensino, chamadas públicas 

regulares para a Educação de Jovens e Adultos, com ampla divulgação e formas de busca 

ativa em regime de colaboração entre entes federados e em parceria com as organizações da 

sociedade civil. 

 

9.10 Incentivar as instituições de Educação Superior a oferecer cursos de extensão para prover 

as necessidades de educação continuada de adultos que tenham ou não formação de nível 

superior. 

 

9.11 Fiscalizar as ações do Estado quanto à qualificação da infraestrutura por meio de 

programas suplementares de transporte, alimentação e saúde, que facilitem e qualifiquem as 

condições de estudo aos alunos da Educação de Jovens e Adultos. 
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META 10: Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas da Educação de Jovens e Adultos, 
nos Ensinos Fundamental e Médio, na forma integrada à Educação Profissional. 
 

ESTRATÉGIAS 
 

10.1 Incentivar programas de educação para os trabalhadores, em parceria com as redes 

públicas federais, estaduais e municipais e instituições privadas de ensino, que permitam aos 

jovens e adultos uma educação integrada à Educação Profissional nos níveis Fundamental e 

Médio, oferecendo além do currículo básico, seminários e palestras a fim de contribuir para 

uma formação continuada. 

 

10.2 Garantir, a partir da aprovação deste Plano, sob responsabilidade do Sistema Estadual e 

em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, a oferta pública e gratuita de formação 

para trabalhadores, integrando formas da Educação Profissional com a Educação de Jovens e 

Adultos. 

 

10.3 Ampliar, em regime de colaboração entre União, Estado e Município, a adesão a 

programas nacionais de reestruturação e aquisição de equipamentos voltados à expansão e à 

melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na Educação de Jovens e Adultos 

integrada à Educação Profissional, garantindo acessibilidade às pessoas com deficiência, 

transtornos globais de desenvolvimento, transtornos do espectro autista, altas habilidades ou 

superdotação. 

 

10.4 Estimular, sob coordenação da SEDUC-RS e em parceria com o sistema de ensino, a 

diversificação curricular da Educação de Jovens e Adultos, articulando a formação básica e a 

preparação para o mundo do trabalho, com inter-relações entre teoria e prática, nos eixos das 

ciências, do trabalho, das tecnologias, da cultura e da cidadania, de forma a organizar os 

tempos e os espaços pedagógicos adequando-os às características desses estudantes. 

 

10.5 Implementar, sob responsabilidade  da SEDUC-RS e instituições de ensino públicas e 

privadas, cursos  técnicos profissionalizantes de nível Médio para formação especializada  de 

Jovens e Adultos, preferencialmente em âmbito municipal. 
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10.6 Viabilizar a ampliação de ofertas de vagas para cursos de Educação Profissional de 

Jovens e Adultos, incluindo estudantes com deficiências, transtornos globais do 

desenvolvimento, transtornos do espectro autista e altas habilidades ou superdotação. 

 

10.7 Promover, sob coordenação da SEDUC-RS, em parceria com a Secretaria Municipal de 

Educação e das instituições de Ensino Superior, a produção de materiais didáticos e o 

desenvolvimento de currículos e metodologias específicas, que garantam subsídios teóricos e 

práticos para a formação continuada de docentes das redes públicas que atuam na Educação 

de Jovens e Adultos articulada à Educação Profissional. 

 

10.8 Oferecer formação continuada e permanente aos professores que atuam na Educação de 

Jovens e Adultos, ampliando programas de produção e fornecimento de material didático-

pedagógico adequado aos estudos nessa modalidade em nível de Ensino Fundamental e 

Médio, sob responsabilidade da SEDUC-RS em parceria com a Secretaria Municipal de 

Educação e instituições de Ensino Superior. 

 

10.9 Viabilizar a adesão do Sistema de Educação Estadual ao programa nacional de 

assistência ao estudante, que compreende ações de assistência social, financeira e de apoio 

psicopedagógico, que contribuam para garantir o acesso, a permanência, as aprendizagens e a 

conclusão com êxito da Educação de Jovens e Adultos articulada à Educação Profissional. 

 

10.10 Propor políticas curriculares com foco no direito à diversidade e afirmação dos direitos 

humanos, implementando em todas as instituições de ensino do Município o estudo do 

Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8.069/1990, da história e cultura afro-brasileira e 

indígena - Lei 11.645/2008, dos direitos humanos - Parecer CNE/CP nº 08/2012 e Resolução 

nº CNE/CP 01/2012, das questões ambientais - Lei 9.795/1999, questões de gênero e 

sexualidade, fazendo constar nas propostas pedagógicas das escolas, sob responsabilidade da 

SEDUC-RS e em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições de Ensino 

Superior. 
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10.11 Ampliar as matrículas na Educação de Jovens e Adultos garantindo a oferta pública de 

Ensino Fundamental e Médio integrados à formação profissional, objetivando a elevação do 

nível de escolaridade e assegurando condições de permanência e conclusão de estudos. 

 

10.12 Divulgar semestralmente a oferta de vagas na EJA, através dos meios de comunicação 

locais para a população a partir de 15 anos para o Ensino Fundamental e aos 18 anos para o 

Ensino Médio para aqueles que necessitam iniciar ou concluir sua escolarização. 

 

 

Educação Profissional (Meta 11 – Eixo II – Educação Básica) 

 

A Educação Profissional é historicamente demarcada pela divisão social do trabalho, 

que na prática sempre justificou a existência de duas redes de Ensino Médio, uma de 

educação geral, destinada a um pequeno grupo privilegiado, e outra profissional, para os 

trabalhadores. A sua origem separa a propriedade dos meios de produção com a propriedade 

do trabalho. 

 

A Constituição Federal Brasileira de 1937 foi a primeira a tratar especificamente do 

Ensino Técnico, Profissional e Industrial, estabelecendo no artigo 129: 

 

O ensino pré-vocacional e profissional destinado às classes menos favorecidas é,em 
matéria de educação, o primeiro dever do Estado. Cumpre-lhe dar execução a 
essedever, fundando institutos de ensino profissional e subsidiando os de iniciativa 
dosEstados, dos Municípios e dos indivíduos ou associações particulares e 
profissionais.É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera de 
suaespecialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus operários ou 
de seusassociados. A lei regulará o cumprimento desse dever e os poderes que 
caberão aoEstado sobre essas escolas, bem como os auxílios, facilidades e subsídios 
a lhes seremconcedidos pelo poder público. 

 

Ao longo do século, a Educação Profissionalizante sofreu diversas mudanças. A Lei 

9.394/96 – LDB, dispõe sobre a Educação Profissional em um capítulo separado da Educação 

Básica, do artigo 39 ao 41, superando enfoques de assistencialismo e de preconceito social 

contido nas primeiras legislações de Educação Profissional do País, fazendo uma intervenção 

social crítica e qualificada para tornar-se um mecanismo que venha favorecer a inclusão social 

e a democratização dos bens sociais de uma sociedade. 
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Ao mesmo tempo em que a LDB acaba com a divisão social e prevê formas de 

articulação entre o Ensino Médio regular e a Educação Profissionalizante, o texto acaba sendo 

ambíguo quando  trata a  Educação Profissional em um capítulo separado da Educação 

Básica.   

 

O Decreto nº 5.154/ 04 e a Lei nº 11.741/2008 normatizaram a articulação da 

Educação Profissional com o Ensino Médio, nas formas integrada, concomitante ou 

subsequente, não podendo ser organizada em partes distintas e sim com proposta curricular 

única e com matrícula única. 

 

A Resolução CNE/CEB 2/2012, em seu artigo 7º, define Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio, apontando na organização curricular nacional uma base 

comum e uma parte diversificada, que não devem constituir blocos distintos, mas um todo 

integrado. O currículo da Educação Profissional integrada ao Ensino Médio deve assegurar 

ações que promovam a educação tecnológica básica, a compreensão do significado das 

ciências, das letras, das artes e da cultura, dos processos históricos e das transformações da 

sociedade e o estudo da língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao 

conhecimento e exercício da cidadania. As ações devem ser desenvolvidas como práticas 

educativas integradas, contínuas e permanentes. 

 

A Educação Profissional, portanto é um projeto desafiador a fim de promover o 

desenvolvimento social e econômico equilibrado, integrando o conjunto de ações que visam 

agregar qualidade social à educação e ao desenvolvimento das pessoas. 

 

 

META 11: Incentivar e oferecer acesso à Educação Profissional Técnica de nível Médio, 
assegurando a qualidade social da oferta.  
 

ESTRATÉGIAS 
 

11.1 Incentivar as escolas de Ensino Fundamental a oferecer aos alunos palestras, seminários, 

oficinas com profissionais de áreas técnicas para falarem sobre cursos técnicos e mercado de 

trabalho. 
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11.2 Disponibilizar e subsidiar o transporte, de forma total ou parcial, para o acesso aos 

cursos técnicos profissionalizantes oferecidos nas cidades próximas ou da região. 

 

11.3 Estabelecer parcerias com Institutos e Universidades Estaduais e Federais entre outras, 

no intuito de implementar cursos que tenham relação com as necessidades da região. 

 

11.4 Proporcionar aos concluintes do Ensino Fundamental visitações às instituições que 

oferecem o Ensino Técnico Profissionalizante de nível Médio, a fim de incentivar a procura 

desta modalidade. 

 

11.5 Articular, junto às Instituições Federais e entidades privadas de formação profissional e 

entidades sem fins lucrativos, a oferta de matrículas gratuitas de Educação Profissional 

Técnica de nível Médio às pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, 

transtornos do espectro autista e altas habilidades ou superdotação, com atuação exclusiva na 

modalidade.  

 

11.6 Incentivar políticas, visando à superação das desigualdades étnico-raciais e regionais no 

acesso e na permanência na Educação Profissional Técnica de nível Médio. 

 

 

Educação Superior (Metas 12, 13 e 14 – Eixo III) 

 

Considerando o princípio da Educação Superior, norteado pelos pilares de ensino, 

pesquisa e extensão, esse nível de ensino precisa garantir a formação de profissionais 

compromissados, críticos e competentes para o desenvolvimento do País (ROCHA, 2009). 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 43, determina 

finalidades, abrangência, controle acadêmico, credenciamento, avaliação, autonomia e 

estabelece como primeira finalidade do Ensino Superior estimular a criação cultural e o 

desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo, além da formação 

profissional e condições de inserção no processo de desenvolvimento da sociedade brasileira, 

incentivo à pesquisa e investigação científica, dentre outras.  
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Nos últimos dez anos, houve uma tendência crescente da taxa de pessoas frequentando 

o Ensino Superior, mas, com exceção da região Sul, verifica-se um menor percentual de 

pessoas que frequentam ou já concluíram a Educação Superior na faixa etária de “18 a 24 

anos” em relação à faixa de “25 a 34 anos”. De acordo com o Censo da Educação Superior 

2012, esse fato torna-se evidente em virtude da taxa de escolarização bruta ser 

substancialmente maior do que a taxa de escolarização líquida, indicando que muitas pessoas 

estão na Educação Superior em faixas etárias superiores à ideal (18 a 24 anos), em especial na 

faixa de “25 a 34 anos” (BRASIL/INEP, 2012).  

 

Percentualmente, os cursos tecnológicos registraram o maior crescimento entre 2009 e 

2012, com uma média anual de 11,6%. Quanto às matrículas em cursos de licenciatura, 

houve, em média, um aumento de pouco mais de 4% ao ano. Destaca-se, ainda, o crescimento 

verificado de 2011 para 2012 dos cursos de bacharelado, com variação positiva de 4,6%   

(BRASIL/INEP, 2012).  

 

Evidencia-se que um dos gargalos que limitam o acesso ao Ensino Superior é a 

deficiência dos Ensinos Fundamental e Médio.  

 

No Ensino Médio, é necessário ampliar o número de concluintes qualificados, em 

termos de equivalência entre anos de estudo e domínio do conhecimento. 

 

Um dos esforços do Brasil para sanar este problema é formar, valorizar e reciclar 

professores para esses níveis de ensino. Segundo Scheibe (2010), a avaliação da formação e 

da ação do quadro do magistério é fundamental para complementar o processo que visa a 

qualidade social da educação. 

 

Apesar de o Ensino Superior brasileiro ter alcançado uma fase de crescimento 

acelerado nos últimos anos, é necessário melhorar não somente o ingresso, mas também a 

permanência dos alunos nesta modalidade de ensino. 
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META 12: Elevar a taxa bruta de matrícula na Educação Superior para 55% e a taxa 
líquida para 38% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta. 
 

ESTRATÉGIAS 

 

12.1 Estimular mecanismos de incentivo aos alunos do Ensino Médio para que os mesmos 

prossigam em seus estudos a nível de graduação. 

 

12.2 Proporcionar aos alunos concluintes do Ensino Médio visitas a instituições de Ensino 

Superior da região como forma de incentivo na continuidade dos estudos. 

 

12.3 Incentivar as escolas de Ensino Médio a oferecer aos alunos concluintes palestras, 

seminários, oficinas, entre outros, com profissionais de diversas áreas para falarem sobre 

profissão e mercado de trabalho. 

 

12.4 Possibilitar o acesso da população menos favorecida, social e/ou economicamente, à 

informação sobre o ingresso às instituições federais de Ensino Superior e dos benefícios do 

Fundo de Incentivo ao Ensino Superior - FIES. 

 

12.5 Incentivar os alunos concluintes do Ensino Médio para realização do Exame Nacional do 

Ensino Médio - ENEM. 

 

12.6 Oportunizar aos estudantes de graduação ministrar palestras e cursos nas escolas que 

oferecem o Ensino Médio nas três redes de ensino. 

 

12.7 Realizar parceria entre o governo municipal e associações de estudantes para 

disponibilizar e subsidiar de forma total ou parcial o transporte escolar para o acesso às 

instituições do Ensino Superior da região, nos turnos diurno e noturno, respeitando a 

disponibilidade do aluno. 

 

12.8 Incentivar a população de 18 a 24 anos a buscar a formação em cursos de licenciatura, 

especialmente nas áreas que possuem déficit de profissionais e estimular, na região, a oferta 

de cursos de licenciatura plena nas áreas carentes de professores habilitados.  
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12.9 Ampliar as políticas de inclusão dirigidas aos alunos da Educação Superior de modo a 

reduzir as desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso e permanência na 

Educação Superior de alunos egressos da escola pública, afrodescendentes e indígenas e 

alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, transtornos do espectro 

autista e altas habilidades ou superdotação, apoiando seu sucesso acadêmico. 

 

12.10 Oportunizar a oferta de estágios de acadêmicos do Ensino Superior. 

 

12.11 Viabilizar o acesso ao Ensino Superior dos grupos historicamente desfavorecidos e 

populações do campo, egressos do Ensino Médio. 

 

12.12 Assegurar condições de acessibilidade no deslocamento à Instituição do Ensino 

Superior em que o aluno está matriculado. 

 

12.13 Articular um diálogo entre a Secretaria Municipal de Educação e direções das três redes 

de ensino para traçar estratégias para melhoria da qualidade da Educação Básica, facilitando o 

ingresso dos alunos no Ensino Superior. 

 

12.14 Articular, juntamente com a sociedade civil, órgãos governamentais e não 

governamentais e classe empresarial, um debate para discutir a implementação de uma 

extensão de instituição de Ensino Superior conceituada, com a oferta de cursos de interesse 

para o crescimento social, econômico e cultural do Município e da região. 

 

 

META 13: Elevar a qualidade da Educação Superior da população em geral, 
incentivando a ampliação da proporção de mestres e doutores do corpo docente em 
efetivo exercício no conjunto do sistema de Educação Superior, conforme meta nacional, 
para 75%, sendo, do total, no mínimo 35% doutores. 
 

ESTRATÉGIAS 

 

13.1 Divulgar aos estudantes concluintes do Ensino Médio do Município as avaliações dos 

cursos das instituições de Ensino Superior regionais, bem como, a qualificação do corpo 

docente, visando o incentivo de uma educação superior de qualidade. 
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13.2 Realizar parceria entre o governo municipal e associações de estudantes para 

disponibilizar e subsidiar, de forma total ou parcial, o transporte escolar para o acesso às 

instituições do Ensino Superior da região, nos turnos diurno e noturno, respeitando a 

disponibilidade do aluno. 

 

 
META 14: Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu. 
 

ESTRATÉGIAS 

 

14.1 Estimular a participação da população nos cursos de pós-graduação stricto sensu, 

objetivando aumentar qualitativa e quantitativamente o desempenho científico e tecnológico 

do Estado e, por conseguinte do Município, visando à melhoria das condições de vida da 

população. 

 

14.2 Realizar parceria entre o governo municipal e associações de estudantes para 

disponibilizar e subsidiar, de forma total ou parcial, o transporte escolar para o acesso às 

instituições do Ensino Superior da região que ofereçam cursos, em nível de mestrado e 

doutorado, nos turnos diurno e noturno, respeitando a disponibilidade do aluno. 

 

14.3 Estimular o acesso a programas de mestrado e doutorado aos grupos historicamente 

desfavorecidos, populações do campo e indígenas, bem como aos alunos com deficiência. 

 

 

Profissionais da Educação (Metas 15, 16, 17 e 18 – Eixo V) 

 

“Ai de nós, educadores, se deixarmos de sonhar sonhos possíveis. Os profetas são 
aqueles que se molham de tal forma nas águas da cultura e da história de seu povo, 
que conhecem o seu aqui e o seu agora e, por isso, podem prever o amanhã que eles, 
mais do que advinham, realizam.”  Paulo Freire 

 

Pensar a valorização dos profissionais da educação requer a discussão articulada entre 

formação, remuneração, carreira e condições de trabalho. 
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A qualidade da educação passa pela valorização dos profissionais que nela atuam. 

Valorização essa que precisa ser traduzida em processos que envolvam uma formação 

adequada ao projeto de sociedade expressa nos planos pedagógicos e de gestão das unidades 

escolares, abarcando tanto a formação inicial como a continuada. E, nesse sentido, engloba 

não só as escolas municipais, mas também as estaduais e instituições privadas, de maneira que 

esses órgãos precisem articular ações no sentido de promover uma formação que atenda aos 

anseios dos trabalhadores da educação e também contribua para a melhoria da qualidade da 

educação municipal. 

 

Além do aspecto da formação continuada e em serviço, outro fator fundamental a ser 

considerado em termos de valorização dos profissionais da educação são as condições de 

trabalho. 

 

Essas necessitam oferecer as possibilidades para que o processo educativo ocorra de 

maneira a propiciar a aprendizagem dos alunos e ao mesmo tempo se constitua em fator de 

desenvolvimento profissional, oferecendo condições de ampla participação nos processos 

decisórios e consolidando a prática da gestão democrática. 

 

A valorização dos profissionais da educação deve se refletir também na criação de 

planos de cargos e carreira que realmente estimule a permanência no exercício da função, 

propiciando uma remuneração condizente com a formação dos profissionais. A realização de 

concursos públicos para efetivação dos profissionais é outro fator que contribui tanto para a 

valorização, como para a qualidade da educação. Também deve ser considerada a jornada de 

trabalho do profissional da educação, 20 horas semanais, preferencialmente em uma única 

escola, e/ou 40 horas semanais para atendimento à Educação de Tempo Integral, com horários 

destinados ao planejamento das aulas e das ações escolares como um todo, atendimento aos 

alunos e familiares, bem como o envolvimento na gestão escolar de maneira geral. 

 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 67, observa-

se a seguinte redação: 

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da 
educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 
carreira do magistério público: 
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I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;  
II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 
remunerado para esse 
fim; 
III - piso salarial profissional; 
IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do 
desempenho; 
V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de 
trabalho; 
VI - condições adequadas de trabalho. 

 

META 15: Garantir, em regime de colaboração entre a União, o Estado e o Município, 
no prazo de um ano de vigência deste PME, política pública de formação dos 
profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do artigo 61 da Lei 
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os professores da Educação 
Básica possuam formação específica, preferencialmente 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 profissionais da educação e da capacidade de atendimento. 

 

15.2 Divulgar e incentivar programa permanente de iniciação à docência a estudantes 

matriculados em cursos de licenciatura, a fim de aprimorar a formação de profissionais para 

atuar no magistério da Educação Básica. 

 

15.3 Divulgar e incentivar plataformas eletrônicas para organizar a oferta e as matrículas em 

cursos de formação inicial e continuada de profissionais da educação, bem como para 

divulgar e atualizar seus currículos eletrônicos. 

 

15.4 Incentivar programas específicos para formação de profissionais da educação para as 

escolas do campo, escolas de Tempo Integral e para a Educação Especial. 

 

15.5 Valorizar as práticas de ensino e os estágios nos cursos de formação de nível Médio e 

Superior dos profissionais da educação, visando o trabalho sistemático de articulação entre a 

formação acadêmica e as demandas da Educação Básica. 
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15.6 Incentivar a prática de cursos e programas especiais de formação específica na Educação 

Superior, nas respectivas áreas de atuação e/ou área da educação, aos docentes com formação 

de nível Médio na modalidade Normal, não licenciados ou licenciados em áreas diversas da 

atuação docente. 

 

15.7 Incentivar a formação docente para a Educação de Tempo Integral que valorize a 

experiência prática, por meio da oferta, na rede municipal, de cursos voltados à 

complementação e certificação didático-pedagógica. 

 

 

META 16: Formar, em nível de pós-graduação, 50% dos professores da Educação 
Básica, até o último ano de vigência deste PME, e garantir a todos os profissionais da 
Educação Básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as 
necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. 
 

ESTRATÉGIAS 

 

16.1 Assegurar aos professores a carga horária em sala de aula conforme Lei 11738/08, de 16 

de julho de 2008, disponibilizando condições no que se refere à 1/3 de carga horária de 

trabalho para o planejamento, o desenvolvimento de pesquisa e projetos acadêmicos e 

pedagógicos, que garantam a formação contínua dos professores, até o final da vigência deste 

PME. 

 

16.2 Expandir programa de composição de acervo de obras didáticas, paradidáticas de 

literatura e de dicionários, de acesso a bens culturais, incluindo obras e materiais produzidos 

em Libras e em Braille, sem prejuízo de outros, a serem disponibilizados aos professores da 

rede pública de Educação Básica, favorecendo a construção do conhecimento e a valorização 

da cultura da investigação. 

 

16.3 Proporcionar e incentivar o acesso a portais eletrônicos para subsidiar a atuação dos 

professores da Educação Básica, disponibilizando materiais didáticos e pedagógicos 

suplementares, inclusive aqueles com formato acessível. 
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16.4 Fomentar, sob responsabilidade da SEDUC-RS, UNDIME e Secretaria Municipal de 

Educação, nas redes públicas de Educação Básica, o acompanhamento dos professores 

iniciantes, supervisionados por equipe de profissionais experientes, durante o estágio 

probatório, e oferecer nesse período cursos de aperfeiçoamento nas áreas de atuação dos 

professores, com destaque para os conteúdos que compõe a base curricular nacional, as 

temáticas transversais, as especificidades locais e as metodologias de ensino de cada campo 

do saber. 

 

16.5 Fortalecer a formação dos professores das escolas públicas de Educação Básica, por 

meio das ações do Plano Nacional do Livro e Leitura e da instituição de programa nacional de 

disponibilização de recursos para acesso a bens culturais pelo magistério público. 

 

16.6 Garantir a participação efetiva da rede de apoio (Assistência Social, CRAS, CREAS, 

Conselho Tutelar, Saúde e APAE) apoiando os profissionais da educação, para atender a 

demanda de alunos com dificuldades de aprendizagem, a partir do primeiro ano após a 

aprovação desde PME. 

 

16.7 Oferecer curso/treinamento no tempo de atuação aos profissionais das direção de escola. 

 

16.8 Garantir o número de matrículas por etapa e modalidade de ensino em sala de aula, 

conforme legislação nacional, dentro de uma relação adequada entre o número de estudantes 

por turma e por professor, como forma de valorizá-lo, possibilitando uma educação de 

qualidade. 

 

16.9 Socializar projetos, pesquisas e publicações desenvolvidos nas escolas do Município, na 

perspectiva de valorizar as produções dos profissionais. 
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META 17: Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de Educação 
Básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com 
escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PME. 
 

ESTRATÉGIAS 

 

17.1 Constituir comissão responsável pela análise de propostas em relação ao plano de 

carreira municipal para acompanhar a atualização progressiva em relação ao valor do Piso 

Salarial Nacional para os profissionais do magistério da rede pública municipal de Educação 

Básica, de acordo com a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, dentre outros interesses da 

classe. 

 

17.2 Fomentar diálogo entre rede estadual e Centro dos Professores do Estado do Rio Grande 

do Sul - CPERS, para cumprimento do Piso Salarial Nacional para os profissionais do 

magistério da rede pública estadual. 

 

17.3 Implementar, com acompanhamento do Conselho Municipal de Educação, planos de 

carreira para os profissionais da educação, equiparando os vencimentos dos profissionais de 

acordo com os níveis de formação requeridos para o exercício da profissão e implementando a 

jornada de trabalho, preferencialmente cumprida em um único estabelecimento escolar. 

 

17.4 Buscar melhorar/ampliar à assistência financeira específica da União, para 

implementação e complementação, quando for o caso, das políticas de valorização dos 

profissionais do magistério, em particular para assegurar a efetivação do Piso Salarial 

Nacional. 

 

17.5 Garantir, a partir da aprovação deste Plano, políticas salariais que assegurem a reposição 

dos índices de inflação e vinculem aumentos reais do valor dos vencimentos, garantida a 

ampliação das fontes de financiamento. 

 

17.6 Garantir as condições materiais, financeiras e humanas para implementação de uma 

política de formação continuada na rede pública municipal de ensino, de forma articulada, 

contemplando os diversos segmentos da escola, com foco nas dimensões pedagógicas, 
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administrativas, financeiras e relacionais assegurando as peculiaridades das escolas de tempo 

parcial e de tempo integral. 

 

 

META 18: Assegurar a existência de planos de carreira para os profissionais da 
Educação Básica pública e tomar como referência o Piso Salarial Nacional profissional, 
definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do artigo 206 da Constituição Federal. 
 

ESTRATÉGIAS 

 

18.1 Constituir grupo de trabalho com representantes do Conselho Municipal de Educação, 

CEPROM, SINDISPUB, CPERS e/ou representante da 16ª CRE e Sindicato dos Professores 

do Ensino privado - SINPRO, para proceder diagnóstico detalhado dos planos de carreira 

existentes, buscando, se necessário, um reordenamento comum e equânime, pautado pela 

especificidade do campo da educação. 

 

18.2 Estruturar as redes públicas de Educação Básica de modo que, até o início do último ano 

de vigência deste PME, 90% dos respectivos profissionais do magistério e 50%, dos 

respectivos profissionais da educação não docentes sejam ocupantes de cargos de provimento 

efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que se encontram vinculados. 

 

18.3 Estimular, a partir da aprovação desse Plano, a criação de comissões permanentes de 

estudos, formadas por profissionais da educação de todos os sistemas e redes de ensino no 

Município, para subsidiar os órgãos competentes na elaboração, reestruturação e 

implementação dos planos de carreira profissional. 

 

18.4 Garantir ao magistério público valorização e remuneração adequadas ao Piso Salarial 

próprio que esteja em acordo com a Lei nº 11.738/2008 e com as diretrizes estabelecidas pelo 

Conselho Nacional de Educação, assegurando a promoção funcional por mérito e antiguidade, 

incentivando a atualização e a especialização contínua dos profissionais da educação. 

 

18.5 Garantir, a partir da aprovação deste PME, nos planos de carreira dos profissionais da 

educação, condições para qualificação profissional em nível de pós-graduação. 



                              

                           

                      ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
                  Município de Carlos Barbosa 
 

144 

 

Gestão Democrática (Meta 19 – Eixo I) 

 

“Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre 
si mediatizados pelo mundo.”    Paulo Freire 

 

Avanços significativos vêm sendo observados quanto à gestão democrática do ensino 

público no que tange a política educacional das instituições escolares, porém, ainda é 

necessário um comprometimento maior, tanto dos órgãos governamentais quanto da 

sociedade civil em geral, no que se refere à promoção de mecanismos que propiciem espaços 

para debate acerca da gestão democrática efetiva. 

 

A gestão democrática implica em um contato direto maior entre os cidadãos e as 

instituições, refletindo, assim, a valorização dos interesses político-sociais da comunidade 

e/ou território. 

 

No âmbito legal a gestão democrática do ensino público já foi estabelecida pela 

Constituição Federal (1988) e reiterada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(1996). Ambas disciplinam que: 

 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
[...] 
VIII – gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos 
sistemas de ensino; 
[...] 
Art. 14 Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 
público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os 
seguintes princípios: 
I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico 
da escola; 
II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes. 
Art. 15 Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 
educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e 
administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito 
financeiro público. (LDB, 1996) 

 

O objetivo da participação popular é agir em favor do coletivo partindo de uma 

aproximação entre governo e sociedade, sendo que desta interação deve nascer a 

possibilidade, aos que participam, de intervir na vida pública através de diferentes canais. 
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As instituições de ensino, respeitando as normas da gestão democrática, devem 

considerar as peculiaridades locais, a participação de seus profissionais e Conselhos Escolares 

ou equivalentes, na elaboração de seus Projetos Políticos Pedagógicos e demais processos 

decisórios. Porém, precisamos compreender que a democracia na escola apenas terá sentido a 

partir da percepção social dos cidadãos. As instituições devem reunir esforços, por meio de 

reuniões, palestras, momentos de discussão entre outros, para o implemento dos fins de uma 

educação de qualidade partindo do princípio de que educar é um processo emancipatório que 

visa garantir a equidade de oportunidades e padrões mínimos de qualidade a todos os 

cidadãos. 

 

META 19: Assegurar condições, sob responsabilidade dos sistemas de ensino, durante a 
vigência deste Plano, para a efetivação da gestão democrática da educação pública e do 
regime de colaboração, através do fortalecimento dos conselhos de participação e 
controle social e da gestão democrática escolar, considerando no âmbito das escolas 
públicas: Conselhos Escolares, descentralização de recursos e progressivos mecanismos 
de autonomia financeira e administrativa, prevendo recursos e apoio técnico da União, 
bem como recursos próprios da esfera estadual e municipal. 
 

ESTRATÉGIAS 

 

19.1 Criar, no prazo de um ano de vigência deste Plano, Conselhos Escolares em todas as 

escolas públicas de Ensino Fundamental. 

 

19.2 Fortalecer os Conselhos Escolares como instrumento de participação consultiva e 

deliberativa na gestão escolar, sendo nas dimensões pedagógica, administrativa e financeira. 

 

19.3 Incentivar e apoiar a formação e capacitação de conselheiros, através de cursos, 

palestras, seminários e conferências e assegurar condições de funcionamento autônomo do 

Conselho. 

 

19.4 Traçar metas e planejamento e fiscalizar o cumprimento das ações estabelecidas na sua 

integralidade. 
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19.5 Fortalecer o Conselho de Educação garantindo condições de funcionamento, espaço 

físico adequado, equipamentos e transporte para verificação da rede escolar. 

 

19.6 Fortalecer o Conselho de Controle Social do FUNDEB e o Conselho da Alimentação 

Escolar, garantindo condições de funcionamento e espaço físico adequado. 

 

19.7 Fortalecer a Conferência Municipal de Educação, tendo como um de seus eixos 

principais o acompanhamento e execução do PME. 

 

19.8 Respeitar e incentivar a livre organização dos CPMs escolares. 

 

19.9 Incentivar a criação e livre organização dos Grêmios Estudantis, assegurando, sempre 

que possível, espaço adequado e condições de funcionamento. 

 

19.10 Estimular a participação de pais e alunos, juntamente com o Conselho Escolar, na 

formulação do Projeto Político Pedagógico das escolas, nos currículos escolares e nos planos 

de gestão escolar. 

 

19.11 Oportunizar políticas de formação continuada de professores. 

 

19.12 Desenvolver políticas de formação de gestores escolares, a fim de qualificar sua atuação 

na dimensão político-pedagógica e administrativa. 

 

19.13 Avaliar o currículo escolar a cada quinquênio, a fim de assegurar que o mesmo seja 

adequado aos temas do cotidiano. 

 

19.14 Manter o repasse financeiro existente para os gestores das escolas de maneira a 

favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira nos 

estabelecimentos de ensino. 

 

19.15 Garantir a qualidade nas estruturas físicas das escolas, sob a responsabilidade de suas 

respectivas mantenedoras. 
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19.16 Constituir, no prazo de dois anos, a partir da aprovação deste Plano, Fórum Permanente 

de Educação, com o intuito de coordenar as Conferências Municipais e efetuar o 

acompanhamento da execução do PME, bem como, a revisão do mesmo adequando-o às 

possíveis mudanças da legislação. 

 

 

Financiamento da Educação (Meta 20 – Eixo VI) 

 

Segundo a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 1996, a organização do sistema educacional brasileiro se caracteriza pela divisão 

de competências e responsabilidades entre a União, os Estados e os Municípios, o que se 

aplica também ao financiamento e à manutenção dos diferentes níveis, etapas e modalidades. 

 

A Constituição Federal determina que a União deva aplicar, no mínimo, 18% e os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 25% do total da receita resultante de impostos, 

incluídas as transferências constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino 

público. 

 

Diz o artigo 205 da Constituição Federal de 1988: 

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
 

Na Constituição Federal, o artigo 211 define que: “A União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino”. 

 

Na LDB, o artigo 68 determina as bases do financiamento público da educação, 

definindo como fontes de receita os impostos próprios das três esferas federativas, as 

transferências constitucionais e as outras transferências, receita do salário-educação, receita 

de incentivos fiscais e outros recursos previstos em lei. 
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O salário-educação, importante fonte de financiamento do Ensino Fundamental desde 

1964, e do Ensino Fundamental público desde a Constituição Federal de 1988, é vinculado a 

este nível de ensino e cobrado sobre a folha de salários das empresas. 

 

A aplicação de recursos financeiros também está regulamentada pelo Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação - FUNDEB, criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e regulamentado pela 

Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, em substituição ao Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, que 

vigorou de 1998 a 2006. 

 

O FUNDEB é um fundo especial, de natureza contábil e de âmbito estadual, formado, 

na quase totalidade, por recursos provenientes dos impostos e transferências dos Estados, 

Distrito Federal e Municípios, vinculados à educação por força do disposto no artigo 212 da 

Constituição Federal. Além desses recursos, ainda compõe o FUNDEB, a título de 

complementação, uma parcela de recursos federais, sempre que, no âmbito de cada Estado, 

seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente. Independentemente da 

origem, todo o recurso gerado é redistribuído para aplicação exclusiva na Educação Básica. 

 

 

META 20: Garantir o investimento público em educação pública, no limite da 
competência de cada ente federado, de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do 
Produto Interno Bruto – PIB - do País no 5º ano de vigência deste PME, e o equivalente 
a 10% do PIB ao final da sua vigência. 
 

ESTRATÉGIAS 

 

20.1 Elaborar, em regime de colaboração entre os entes federados, plano de investimentos 

relativos aos percentuais do PIB do Estado e do Município, com o objetivo de aportar os 

recursos necessários para a composição da meta nacional.  

 

20.2 Garantir, a partir da aprovação deste PME, em regime de colaboração, a formulação de 

políticas públicas federais, estaduais e municipais, que assegurem fontes de financiamento 
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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 artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e do § 1º e do artigo 75 da 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que tratam da capacidade de atendimento e do 

esforço fiscal de cada ente federado, com vistas a atender suas demandas educacionais em 

diálogo com o padrão de qualidade nacional.  

 

20.3 Destinar à manutenção e ao desenvolvimento do ensino os recursos oriundos do Fundo 

Estadual para o Desenvolvimento Social através das receitas recebidas da União e decorrentes 

da exploração de petróleo e gás natural, de acordo com a Emenda Constitucional 70 da 

Constituição Estadual do Rio Grande do Sul. 

 

20.4 Ampliar, a partir da aprovação deste Plano, os mecanismos e os instrumentos que 

possam assegurar a transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos 

aplicados em educação, especialmente a realização de audiências públicas, a utilização do 

portal eletrônico de transparência do Município e a capacitação dos membros do Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, em regime de colaboração entre a 

Secretaria Municipal de Educação e Controle Interno. 

 

20.5 Implantar, no prazo de um ano da vigência deste PME, normas para aplicação do inciso 

IX do artigo 4º da Lei nº 9.394/96, que trata dos padrões mínimos de qualidade de ensino para 

a Educação Básica pública, considerando como referencial no conjunto de padrões 

estabelecidos na legislação educacional e cujo financiamento será calculado com base nos 

respectivos insumos indispensáveis ao processo de ensino e aprendizagem prevendo-se 

mecanismos de sua atualização monetária a cada ano que considerem a correção inflacionária 

e o crescimento do PIB per capita.  

 

20.6 Implementar, a partir da regulação da esfera nacional, 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 e aprendizagem, sendo progressivamente reajustado até a implementação 

plena com Custo Aluno Qualidade – CAQ. 
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20.7 Implementar, a partir da regulamentação na esfera nacional, o CAQ, como parâmetro 

para o financiamento da educação em todas etapas e modalidades da Educação Básica no 

Município, a partir do cálculo e do acompanhamento regular dos indicadores de gastos 

educacionais e investimentos em qualificação e remuneração do pessoal docente e dos demais 

profissionais da educação pública, em aquisição, manutenção, construção e conservação de 

instalações e equipamentos necessários ao ensino, aquisição de material didático-escolar, 

alimentação, transporte escolar e investimentos em tecnologia da comunicação.  

 

20.8 Fortalecer a atuação dos conselheiros do FUNDEB no âmbito do Município, para que 

tenham uma atuação qualificada no acompanhamento, na avaliação e no controle fiscal dos 

recursos, provendo-lhes suporte técnico contábil e jurídico, afim de que exerçam com maior 

autonomia e segurança as suas funções.  

 

20.9 Garantir a transparência na aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério - FUNDEB, de tal 

forma que o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social possa acessar os 

dados e fiscalizar a aplicação desses recursos e, ainda, que se garanta que todas as escolas 

públicas do Município divulguem para a comunidade a origem e o destino dos recursos 

financeiros recebidos.  

 

20.10 Assegurar que a elaboração da proposta orçamentária anual da Secretaria Municipal de 

Educação seja feita com base no levantamento das principais necessidades das redes 

escolares, tomando o CAQ como referência em termos de recursos para todas as escolas 

públicas de Educação Básica, assegurando insumos para a reestruturação e aquisição de 

equipamentos, tendo em vista a equalização regional das oportunidades educacionais. 

 

20.11 Garantir que se aplique o mínimo estabelecido na Constituição Estadual e na Lei 

Orgânica Municipal da receita líquida de impostos e transferências em despesas de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE, garantindo a referida vinculação na lei 

orçamentária anual, a ser aprovada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo.  
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20.12 Promover, sob responsabilidade dos Fóruns Estadual e Municipal de Educação, debates 

públicos sobre o término do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização do Magistério - FUNDEB, agindo em regime de colaboração para a aprovação 

de uma nova emenda constitucional que garanta a continuidade e aperfeiçoamento do 

financiamento da educação.  

 

20.13 Fortalecer, por meio de ações da Secretaria Municipal de Educação - SME, a autonomia 

financeira das escolas, provendo os investimentos públicos necessários à gestão 

administrativo-pedagógica, por meio da descentralização de recursos financeiros.  

 

20.14 Propor, através de Fóruns, a discussão quanto à incompatibilidade da Lei de 

Responsabilidade Fiscal com a ampliação dos recursos, ante a discrepância entre os recursos 

disponibilizados e os efetivamente necessários, em especial os destinados à valorização dos 

profissionais da educação.  

 

20.15 Manter o diálogo entre Poder Público e a rede privada para a elaboração de estratégias 

com a finalidade de ampliação de vagas privadas, para auxiliar no atendimento da demanda. 

 

20.16 Implantar as políticas definidas nesta meta, nas condições e prazos estipulados, 

condicionado seu início ao repasse de subsídios e recursos pela União, quando estes forem 

inerentes à efetivação da meta e suas estratégias. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A aprovação do Plano Nacional de Educação, após quase quatro anos de atraso, é 

apenas o início de um longo processo na tentativa de melhorar a educação do País. 

 

Ao lembrar da história da educação no Brasil, há um consenso sobre um cenário que 

foi marcado pelo fracasso escolar, exclusão social, reprodução das desigualdades e baixa 

escolarização da população de menor poder aquisitivo. Nesta perspectiva, o processo dito 

democrático por muitas vezes tornou-se excludente e cheio de desafios no que se refere ao 

direito a uma educação cidadã que vise a formação para a vida. 

 

A destinação orçamentária pretendida pelo atual Plano Nacional de Educação é o que, 

de fato, permitirá a efetivação das intenções do documento, porém há uma luta muito árdua a 

ser trilhada em virtude da atual conjuntura vivida pelo País. Cabe ressaltar também a atenção 

quanto à qualidade do gerenciamento desta verba e a competência de cada ente federado no 

decorrer do processo, pois financiamento e gerenciamento devem andar juntos para que 

realmente seja encontrado o caminho na busca de uma educação de qualidade. 

 

O Município de Carlos Barbosa, a partir da aprovação do Plano Nacional de 

Educação, buscou a elaboração de seu próprio Plano, articulado aos Planos Nacional e 

Estadual de Educação. Através de planejamento e debates democráticos este Plano de fato 

retrata os anseios da sociedade barbosense no que se refere às políticas educacionais para os 

próximos dez anos. 

 

O Plano Municipal de Educação serve para orientar os planos de governo, e não o 

contrário, mudando assim a lógica que até então regia as políticas educacionais, não somente 

dos Municípios, mas dos Estados e do País. 
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O trabalho em equipe, a troca de experiências, a formação continuada de gestores e o 

financiamento são requisitos indispensáveis para a real efetivação das propostas previstas no 

documento. Parcerias entre redes na tentativa de reunir esforços na superação dos problemas 

educacionais existentes no Município também integram o compromisso por uma educação 

que visa à formação integral e autônoma dos sujeitos. 

 

A proposta pretendida para este Plano busca a melhoria da educação do Município e, 

consequentemente, refletirá na sociedade de um modo geral. O acompanhamento e a 

fiscalização na efetivação das metas é dever de toda a sociedade bem como dos governos, 

uma vez que a consolidação das políticas educacionais do PME ultrapassa os mandatos 

governamentais, sendo que estes têm o dever de deixar tudo organizado para que as próximas 

gestões possam continuar o trabalho. 

 

O Plano Municipal de Educação de Carlos Barbosa é o resultado do trabalho conjunto 

da comunidade e dos órgãos públicos. Trata de ações sobre os problemas sentidos pelo 

Município, contribuindo assim no processo de ensino e aprendizagem e na formação de 

cidadãos responsáveis, autônomos e solidários, capazes de exercer seus direitos e cumprir 

seus deveres, respeitando os outros em suas diferenças e desenvolvendo um espírito 

democrático, consolidando assim as diversas dimensões de uma educação cidadã.  
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PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

META 1: Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 
4 e 5 anos de idade e ampliar a oferta de Educação Infantil em creches de forma a 
atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste PME. 
 
ESTRATÉGIAS 
 
1.1 Definir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, metas de expansão das respectivas redes públicas de Educação Infantil segundo 
padrão nacional de qualidade, considerando as peculiaridades locais, fiscalizando com maior 
frequência e liberando com maior rapidez a documentação das escolas junto ao Conselho 
Estadual de Educação. 
 
1.2 Garantir que ao final da vigência deste PME, seja inferior a 10% a diferença entre as taxas 
de frequência à Educação Infantil das crianças de até 3 anos oriundas do quinto de renda 
familiar per capita mais elevado e as do quinto de renda familiar per capita mais baixo, 
exigido conforme a Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013 o percentual de 60%  de frequência. 
 
1.3 Realizar, periodicamente, em regime de colaboração, levantamento da demanda por 
creche para a população de até 3 anos, como forma de planejar a oferta e verificar o 
atendimento da demanda manifesta, verificando junto ao cartório a quantidade de crianças 
nascidas no Município. 
 
1.4 Estabelecer, no primeiro ano de vigência do PME, normas, procedimentos e prazos para 
definição de mecanismos de consulta da demanda das famílias por creches, através das 
carteirinhas de vacinação. 
 
1.5 Aderir, em regime de colaboração e respeitadas as normas de acessibilidade, ao programa 
nacional de construção e reestruturação de escolas, bem como de aquisição de equipamentos, 
visando a expansão e a melhoria da rede física de escolas públicas de Educação Infantil. 
 
1.6 Avaliar bienalmente, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a infraestrutura 
física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de 
acessibilidade, entre outros indicadores relevantes. 
 
1.7 Articular a oferta de matrículas gratuitas em creches certificadas como entidades 
beneficentes de assistência social na área de educação, com a expansão da oferta na rede 
escolar pública, como escolas filantrópicas. 
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1.8 Promover a formação inicial e continuada dos profissionais da Educação Infantil e 
gradativamente ampliar o atendimento por profissionais com formação superior. 
 
1.9 Estimular a articulação entre pós-graduação 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 e aprendizagem e às 
teorias educacionais no atendimento da população de 0 a 5 anos. 
 
1.10 Promover o atendimento das populações do campo e das comunidades indígenas na 
Educação Infantil, nas respectivas comunidades, por meio da oferta de transporte para o 
deslocamento de crianças, de forma a atender às especificidades dessas comunidades, 
conforme demanda.  
 
1.11 Capacitar os profissionais para o atendimento educacional especializado complementar e 
suplementar aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, transtornos 
do espectro autista e altas habilidades ou superdotação, assegurando parcerias que viabilizem  
a educação bilíngue para crianças surdas e a transversalidade da educação especial nesta etapa 
da Educação Básica. 
 
1.12 Manter parceria com programas de orientação e apoio às famílias, por meio da 
articulação das áreas de educação, saúde e assistência social, com foco no desenvolvimento 
integral das crianças de até 3 anos de idade. 
 
1.13 Preservar as especificidades da Educação Infantil na organização das redes escolares, 
garantindo o atendimento da criança de 0 a 5 anos em estabelecimentos que atendam aos 
parâmetros nacionais de qualidade e a articulação com a etapa escolar seguinte, visando ao 
ingresso do  aluno  de 6 anos de idade no Ensino Fundamental. 
 
1.14 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 órgãos públicos de assistência social, saúde e 
proteção à infância. 
 
1.15 Promover a busca ativa de crianças 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 matrículas das crianças de até 3 anos. 
 
1.16 Colaborar com a União e o Estado, por meio do Censo Escolar realizado anualmente, 
através do levantando a demanda manifesta da Educação Infantil em creches e pré-escolas, 
como forma de planejar e verificar o atendimento. 
 
1.17 Estimular o acesso à Educação Infantil em tempo integral, para todas as crianças de 0 a 3  
anos, conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 
 
1.18 Desenvolver projetos e atividades que abordem a riqueza da diversidade cultural e a 
história e cultura afro-brasileira e indígena. 
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META 2: Universalizar o Ensino Fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 
14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade 
recomendada, até o último ano de vigência deste PME. 
 
ESTRATÉGIAS 
 
2.1 Assegurar o direito à educação, matrícula e permanência dos estudantes, cumprindo a 
Constituição Federal, artigo 208, no que se refere à obrigatoriedade da conclusão do Ensino 
Fundamental, envolvendo o Município e o Estado, demandando o apoio técnico e financeiro 
da União. 
 
2.2 Criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos alunos do Ensino 
Fundamental, fortalecendo o monitoramento do acesso, da permanência e avaliando o 
aproveitamento escolar dos estudantes. 
 
2.3 Fornecer apoio pedagógico, programas de aceleração da aprendizagem, recuperação 
concomitante ao longo do curso e recursos humanos e materiais que garantam aprendizagem 
de qualidade e reduzam as taxas de repetência, evasão escolar e distorção idade-série. 
 
2.4 Monitorar a aprendizagem dos estudantes a partir das dimensões e indicadores que 
considerem as Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental de nove anos, visando o 
alcance da meta em cada escola. 
 
2.5 Organizar, permanentemente, o Projeto Político Pedagógico das instituições educacionais, 
visando qualificar o processo de desenvolvimento e aprendizagem de todas as crianças e 
jovens do Ensino Fundamental. 
 
2.6 Promover a aproximação entre propostas pedagógicas da rede municipal, estadual e 
particular de ensino, visando o alcance da meta. 
 
2.7 Garantir permanentemente às instituições escolares, por parte das respectivas 
mantenedoras, recursos financeiros que possam suprir as necessidades pedagógicas, os 
recursos humanos e a manutenção dos espaços criados, garantindo a permanência e a 
aprendizagem efetiva de todos os educandos. 
 
2.8 Mapear e promover, de forma sistemática, a busca ativa de crianças e adolescentes fora da 
escola, fortalecendo parcerias com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à 
infância, adolescência e juventude, para diminuir os índices de evasão e abandono em todas as 
etapas do Ensino Fundamental. 
 
2.9 Possibilitar o acesso à escola, através do transporte escolar gratuito para todos os 
estudantes que necessitarem, com a colaboração financeira do Estado e do Município, visando 
reduzir a evasão escolar. 
 
2.10 Atender, no âmbito dos sistemas de ensino, os requisitos de infraestrutura definidos pelas 
legislações nacional, estadual e municipal. 
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2.11 Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades 
escolares dos filhos, por meio do estreitamento das relações entre as escolas e as famílias, 
fortalecendo os Conselhos Escolares com a presença das comunidades nas gestões escolares, 
bem como prevendo ações nos Projetos Político Pedagógicos e Regimentos Escolares das 
instituições de ensino. 
 
2.12 Priorizar a alfabetização como um processo ao longo de todo o Ensino Fundamental, por 
meio de propostas e ações pedagógicas, tendo em vista o compromisso de todas as áreas do 
conhecimento. 
 
2.13 Planejar políticas de acessibilidade e de inclusão nos sistemas de ensino regular, quando 
possível, promovendo as adaptações físicas, de comunicação e de currículo, ampliando os 
serviços de atendimento educacional especializado necessário ao acesso e à permanência de 
todos os estudantes, segundo a legislação vigente, para a Educação Especial na perspectiva da 
inclusão. 
 
2.14 Possibilitar gradativamente, por parte de suas respectivas mantenedoras, que todos os 
estabelecimentos de ensino do Município tenham laboratório de informática, laboratório de 
ciências, equipamentos multimídias, bibliotecas, videotecas e outros. 
 
2.15 Investir na formação continuada dos profissionais do Ensino Fundamental, atendendo as 
peculiaridades locais, com apoio técnico e financeiro da União, através dos programas de 
formação. 
 
2.16 Oportunizar a inclusão sociodigital a alunos e professores, por meio do acesso a novas 
tecnologias. 
 
2.17 Oportunizar, entre todos os estabelecimentos de ensino do Município, formação 
continuada de políticas educacionais de inclusão no Ensino Fundamental, como grupos de 
estudo, encontros e seminários. 
 
2.18 Diferenciar formas e instrumentos avaliativos nos sistemas de ensino, com vistas a 
qualificar o processo de avaliação dos alunos em suas instituições de ensino, considerando 
sempre as especificidades de cada educando. 
 
2.19 Contemplar as diferenças étnico-culturais e temas transversais, através de ações e 
propostas pedagógicas. 
 
2.20 Promover a relação das escolas com as instituições e movimentos culturais, sob 
coordenação da Secretaria Municipal de Educação, a fim de garantir a oferta regular de 
atividades culturais dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se 
tornem pólos de criação e difusão cultural. 
 
2.21 Desenvolver formas de oferta do Ensino Fundamental, sob responsabilidade dos órgãos 
gestores dos sistemas de ensino, administradores e normatizadores, garantida a qualidade, 
para atender aos filhos e filhas de trabalhadores que se dedicam a atividades de caráter 
itinerante. 
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2.22 Promover e incentivar atividades esportivas nas escolas do Município, em parceria com a 
Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude, como forma de integração e estímulo às 
habilidades esportivas. 
 
 
META 3: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 
17 anos e elevar, até o final do período de vigência deste PME, a taxa líquida de 
matrículas no Ensino Médio para 87%. 
 
ESTRATÉGIAS 
 
3.1 Fortalecer e aprimorar, por ações do Estado e do Município, os mecanismos que garantam 
o acesso e a frequência dos jovens à escola, através das redes de atendimento, Conselho 
Tutelar, políticas de assistência e apoio aos jovens e suas famílias, a partir da vigência deste 
Plano. 
 
3.2 Articular, junto à Secretaria da Educação do Estado do Rio Grande do Sul - SEDUC-RS, 
progressivamente, política de gestão da infraestrutura no Ensino Médio que assegure:  
 

c) o atendimento da totalidade dos egressos do Ensino Fundamental e a inclusão dos 
alunos com defasagem de idade e dos estudantes com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento, transtornos do espectro autista e altas habilidades ou 
superdotação, no prazo de dois anos, a contar da vigência deste Plano e 

 
d) a expansão gradual do número de matrículas no Ensino Médio de acordo com a 

demanda de vagas necessárias à universalização desta etapa. 
 
3.3 Manter e ampliar, a partir da aprovação do Plano, programas e ações de correção de fluxo 
do Ensino Médio, por meio do acompanhamento individualizado do estudante com 
rendimento escolar defasado e pela adoção de práticas como apoio pedagógico, estudos de 
recuperação e oferta de palestras e encontros de motivação que enfatize a importância da 
formação tanto para a vida como para o futuro profissional. 
 
3.4 Estruturar e fortalecer, no prazo de um ano a partir da aprovação deste Plano, o 
acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência dos jovens beneficiários de 
programas de transferência de renda no Ensino Médio, por meio de ações da Secretaria de 
Educação e escolas, atentando-se à frequência, ao aproveitamento escolar e à interação com o 
coletivo da escola, em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência 
social, saúde e proteção à adolescência e juventude. 
 
3.5 Redimensionar no Sistema de Ensino Estadual, por competência, a oferta de Ensino 
Médio nos turnos diurno e noturno, ampliando as matrículas para Educação de Jovens e 
Adultos - EJA.  
 
3.6 Disponibilizar os espaços escolares à comunidade, para o desenvolvimento de atividades 
culturais, esportivas, recreativas e de qualificação, criando a cultura da participação e do 
cuidado solidário e com o patrimônio público. 
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3.7 Adaptar prédios escolares para o atendimento a alunos com deficiência, a contar da 
vigência deste Plano, autorizando o funcionamento, somente, de novas instituições de ensino 
que estejam dentro dos padrões normativos vigentes previstos em lei, por meio de ações das 
administradoras dos sistemas de ensino. 
 
3.8 Apoiar programas de educação e de cultura para a população jovem da zona urbana e do 
campo, na faixa etária de 15 a 17 anos, com o foco na qualificação social e profissional para 
aqueles que estejam com defasagem no fluxo escolar ou os que estão afastados da escola, 
estimulando a participação dos adolescentes e jovens nos cursos das áreas tecnológicas, 
científicas e artístico-culturais. 
 
3.9 Implementar, sob coordenação dos órgãos gestores dos sistemas de ensino, 
administradores e normatizadores, políticas de prevenção à evasão motivada por preconceitos 
ou quaisquer forma de discriminação às identidades étnico-raciais, à orientação sexual, à 
identidade de gênero, fortalecendo redes e ações de proteção contra formas associadas de 
exclusão, articulando práticas solidárias na resolução de conflitos. 
 
3.10 Expandir, sob responsabilidade dos órgãos gestores dos sistemas de ensino, 
administradores e normatizadores, o atendimento do Ensino Médio gratuito com qualidade 
social para as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, transtorno do 
espectro autista e altas habilidades ou superdotação, a fim de atender a demanda. 
 
3.11 Expandir o atendimento do Ensino Médio gratuito com qualidade social para as 
populações do campo, para as comunidades indígenas, respeitando as suas características, 
interesses e necessidades. 
 
3.12 Garantir o transporte escolar aos alunos do Ensino Médio, do meio rural, respeitadas as 
competências de cada ente federado, de forma a favorecer a sua escolarização, através da 
parceria entre União, Estado e Município. 
 
3.13 Aprimorar e aprofundar, a partir da aprovação deste Plano, a reorganização do Ensino 
Médio noturno, de forma a adequá-lo cada vez mais às características e necessidades dos 
estudantes trabalhadores, sem prejuízo da qualidade social de ensino, por meio das ações da 
SEDUC-RS e Conselho Estadual de Educação - CEE. 
 
3.14 Promover atividades de integração entre família e escola. 
 
3.15 Promover encontros de formação continuada para os professores com o objetivo de 
interagir diante da solução dos problemas, na aceitação do novo e das mudanças que forem 
necessárias, através de leituras, da troca de experiências e de um trabalho mais integrado. 
 
3.16 Promover palestras para alunos, pais e professores em diferentes áreas, conforme o 
interesse de cada grupo. 
 
3.17 Promover entre professores, alunos e pais a interação acerca dos resultados de avaliações 
internas e externas com o propósito de melhorar estes índices e de fazer com que o aluno veja 
a importância do seu desempenho. 
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3.18 Promover atividades e projetos disciplinares e multidisciplinares que atinjam todas as 
áreas do conhecimento. 
 
3.19 Enfatizar a recuperação paralela através de metodologia diferenciada que proporcione ao 
aluno um melhor aprendizado onde houve lacunas durante  o processo educativo. 
 
3.20 Organizar momentos de acompanhamento da aprendizagem dos alunos com professores, 
pais e alunos. 
 
3.21 Melhorar o canal de comunicação entre direção, funcionários e professores, para que 
todos tenham conhecimento dos acontecimentos da escola e possam falar a mesma linguagem. 
 
3.22 Criar mecanismos para sensibilizar os órgãos competentes quanto à falta de recursos 
humanos para atender não somente o aluno, mas setores importantes da escola.  
 
3.23 Revisar, sempre que necessário, a proposta pedagógica da escola e propor alterações.  

3.24 Garantir o acesso e promover a permanência de adolescentes, jovens e adultos no Ensino 
Médio, oferecendo condições de atendimento à demanda com qualidade. 
 
3.25 Compreender o conhecimento como forma de desenvolver o pensamento complexo, que 
implementa e potencializa a capacidade humana de contextualizar, possibilitando a 
capacidade de argumentação para que o educando possa interagir e intervir na sociedade, 
exercendo sua cidadania. 
 
3.26 Desenvolver, nas escolas de Ensino Médio, através do currículo, os conhecimentos, as 
habilidades e competências dos alunos, como forma de possibilitar níveis satisfatórios de 
desempenho definidos pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB, pelo 
Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM e pelos sistemas de avaliação que venham a ser 
implantados no Estado. 
 
3.27 Revisar, através da mantenedora, o Projeto Político Pedagógico e os Planos de Estudo 
das escolas, para a efetivação de uma educação humanizadora, incluindo disciplinas e/ou 
temas que tratam de filosofia, ética, estética, ecologia, educação ambiental, psicologia, 
sociologia, história e cultura afro-brasileira e indígena, política e outros. 
 
3.28 Proceder à reorganização didático-pedagógico-administrativa do ensino noturno, de 
forma a adequá-lo às características e necessidades do aluno trabalhador, sem prejuízo à 
qualidade de ensino. 
 
3.29 Elaborar projetos em parceria entre o governo federal, estadual, municipal e instituições 
privadas, que incentivem a prática de atividades artístico-culturais, esportivas, recreativas, 
com recursos para a construção de espaço físico e para a execução dos mesmos. 
 
3.30 Garantir, através de suas respectivas mantenedoras, a realização de concursos públicos 
periódicos e de um plano de carreira atualizado e qualificado, para o ingresso e a valorização 
de profissionais habilitados, bem como os recursos humanos e materiais para todos os 
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componentes curriculares, em todas as áreas do conhecimento, conforme a legislação em 
vigência. 
 
3.31 Atualizar, permanentemente, o processo de ensino e aprendizagem através da 
qualificação dos professores, subsidiada pelas mantenedoras. 
 
3.32 Disponibilizar cursos de formação gratuitos e com horários que viabilizem a formação 
continuada dos professores. 
 
3.33 Adotar e ampliar medidas para a universalização progressiva das vias de comunicação 
entre os diferentes agentes que fazem parte da escola, visando à melhoria do processo de 
ensino e aprendizagem. 
 
3.34 Adotar medidas que contribuam para a universalização progressiva da rede de 
informatização nas escolas, ajudando assim, a qualificar o processo de ensino e aprendizagem. 
 
3.35 Oferecer, em parceria entre as mantenedoras, programas eficazes de qualificação para a 
equipe gestora das instituições de Ensino Médio. 
 
3.36 Estabelecer parcerias com instituições de Ensino Superior, visando à adequação dos 
currículos acadêmicos ao atendimento da pluralidade do Ensino Médio. 
 
3.37 Criar mecanismos de redução dos índices de evasão e de reprovação, principalmente nos 
cursos noturnos. 
 
3.38 Apoiar as organizações representativas dos segmentos da comunidade escolar, Círculos 
de Pais e Mestres, Conselhos Escolares, Grêmios Estudantis e outros, como espaços de 
participação e exercício da cidadania. 
 
3.39 Formular e implementar, progressivamente, pela mantenedora, uma política de gestão da 
infraestrutura na Educação Básica pública que assegure a expansão gradual do número de 
escolas públicas de Ensino Médio, de acordo com a demanda de vagas. 
 
3.40 Propor parcerias com escolas técnicas, públicas ou privadas, visando atender demandas 
pontuais ante as peculiaridades e necessidades locais. 
 
 
META 4: Universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento, transtornos do espectro autista 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. 
 
ESTRTÉGIAS 
 
4.1 Promover permanentemente, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação 
em parceria com a SEDUC-RS, o atendimento escolar a todas as crianças e adolescentes com 
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deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, transtornos do espectro autista e altas 
habilidades ou superdotação, observado o que dispõe a LDB. 
 
4.2 Considerar, para fins de cálculo do valor por estudante no Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - 
FUNDEB, as matrículas efetivadas na APAE, conforme o censo escolar mais atualizado, na 
educação especial oferecida em instituições comunitárias ou filantrópicas sem fins lucrativos, 
conveniadas com o poder público e com atuação exclusiva na modalidade, nos termos da Lei 
n° 11.494, de 20 de junho de 2007. 
 
4.3 Ampliar, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação em parceria com a  
SEDUC-RS, a implantação de salas de recursos multifuncionais, fomentando a formação 
inicial e continuada de professores  para o atendimento educacional especializado na 
perspectiva da educação inclusiva. 
 
4.4 Garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, 
classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, nas formas 
complementar e suplementar, a todos os estudantes com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento, transtornos do espectro autista e altas habilidades ou superdotação, 
matriculados no sistema de Educação Básica, conforme necessidades identificadas por meio 
de avaliação, conforme relatos dos professores, das famílias e dos estudantes, sob 
responsabilidade das mantenedoras das redes públicas e privadas. 
 
4.5 Estimular parcerias com instituições de Ensino Superior para a criação de centros 
multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, articulados com instituições acadêmicas e 
integrados por profissionais das áreas de saúde, assistência social, ciências humanas e sociais, 
para apoiar o trabalho dos professores da Educação Básica com os estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, transtornos do espectro autista e altas 
habilidades ou superdotação. 
 
4.6 Manter e ampliar programas suplementares de educação que promovam a acessibilidade 
nas instituições públicas e privadas, garantindo, a partir do acesso, a permanência com 
aprendizagem dos estudantes com deficiências, por meio das adequações arquitetônicas, da 
oferta de transporte acessível, da disponibilidade de materiais didáticos próprios e de recursos 
de tecnologia assistiva, com profissionais habilitados, assegurando a perspectiva da educação 
inclusiva no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e modalidades de ensino, sob 
responsabilidade das mantenedoras das instituições públicas e privadas. 
 
4.7 Garantir a oferta de educação inclusiva, em regime de colaboração entre a Secretaria da 
Educação do Estado, Secretaria de Educação do Município e as redes de apoio ao sistema 
educacional, como a saúde e assistência social, para atender as pessoas com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento, transtornos do espectro autista e altas habilidades ou 
superdotação, promovendo a articulação pedagógica entre o ensino regular e o atendimento 
educacional especializado. 
 
4.8 Desenvolver parcerias com as instituições de Ensino Superior e Tecnológicas para 
pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodologias, materiais didáticos, 
equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com vistas à promoção do ensino e da 
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aprendizagem, bem como a habilitação dos professores para o uso desses recursos e  melhoria 
das condições de acessibilidade dos estudantes com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento,  transtornos do espectro autista e altas habilidades ou superdotação. 
 
4.9 Promover, sob coordenação do Estado, do Município e instituições de Ensino Superior, a 
articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde, assistência social e direitos 
humanos, em parceria com as comunidades e famílias, a fim de desenvolver modelos voltados 
à continuidade escolar na Educação de Jovens e Adultos, das pessoas com deficiências, 
transtornos globais do desenvolvimento, transtornos do espectro autista e altas habilidades ou 
superdotação, com idade superior à faixa etária de escolarização obrigatória, de forma a 
assegurar a atenção integral ao longo da vida. 
 
4.10 Adequar os prédios escolares para possibilitar o acesso de pessoas com deficiências. 
 
4.11 Organizar currículos, metodologias de ensino, recursos didáticos e processos de 
avaliação, tornando-os adequados ao aluno com necessidades especiais de todas as ordens, em 
consonância com o Regimento Escolar e Projeto Político Pedagógico da escola. 
 
4.12 Assegurar a continuidade do apoio técnico e financeiro às instituições privadas sem fins 
econômicos, com atuação em Educação Especial, que promovam educação de qualidade. 
 
4.13 Estabelecer mecanismos de cooperação entre órgãos governamentais e não 
governamentais para o desenvolvimento de programas de qualificação profissional, para 
alunos com necessidades especiais, promovendo sua inserção no mundo do trabalho. 
 
4.14 Organizar, em parceria com as áreas da saúde e assistência, programas destinados a 
diagnosticar precocemente as necessidades especiais, tais como o teste de acuidade visual e 
auditiva, e promover o atendimento de estimulação a partir da Educação Infantil. 
 
4.15 Oferecer cursos para a capacitação de professores da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental, para atendimento básico aos alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento, transtornos do espectro autista e  altas habilidades ou superdotação. 
 
4.16 Garantir recursos orçamentários para dotar as unidades escolares com equipamentos de 
informática e materiais didático-pedagógicos, como apoio à melhoria da aprendizagem dos 
alunos com necessidades especiais, incluindo bibliografia adequada. 
 
4.17 Assegurar, sob coordenação do Estado e do Município, a qualificação das ações de 
infraestrutura por meio de programas suplementares de transporte, alimentação, saúde e 
material didático específico, que facilitem e qualifiquem as condições de estudo aos alunos da 
educação de jovens e adultos com deficiência. 
 
4.18 Estimular a capacitação de professores, para atuar em Educação Especial no atendimento 
de alunos com necessidades especiais, em suas diferentes especificidades, através de 
convênios com instituições de Ensino Superior, Estado, Governo Federal e assessorias 
especializadas. 
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4.19 Assegurar a atuação de monitor capacitado para atender no apoio de alunos com 
deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e transtornos do espectro autista, que 
apresentem dependência para o desenvolvimento das atividades do contexto escolar, 
auxiliando nas atividades pedagógicas, bem como no cuidado, higiene, alimentação e 
locomoção.  
 
4.20 Garantir a oferta de educação inclusiva, promovendo a articulação pedagógica entre o 
ensino regular e o atendimento educacional especializado. 
 
4.21 Assegurar matrícula e frequência em Escola Especial aos alunos que apresentem 
necessidades educacionais especiais e requeiram atenção individualizada nas atividades da 
vida autônoma e social, apoios intensos e contínuos, recursos específicos, bem como 
adaptações curriculares significativas que a escola comum não consiga prover. 
 
 
META 5: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do Ensino 
Fundamental, no prazo da vigência deste PME. 
 
ESTRATÉGIAS 
 
5.1 Apoiar a elaboração de diagnóstico e plano de ação considerando dados da alfabetização 
até o 3º ano do Ensino Fundamental, formação docente dos professores e práticas pedagógicas 
e de avaliação. 
 
5.2 Estruturar o Ensino Fundamental de 9 anos com foco no ciclo de alfabetização nos três 
primeiros anos, seguindo a Legislação Federal. 
 
5.3 Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação 
e valorização dos professores alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a fim de 
garantir a alfabetização plena de todas as crianças. 
 
5.4 Aplicar instrumentos de avaliação da aprendizagem, periódicos e específicos, 
contemplando sistemas e redes de ensino, para aferir a alfabetização das crianças, com 
respectivos instrumentos de avaliação e monitoramento. 
 
5.5 Garantir, fazendo constar nas propostas político-pedagógicas das escolas, a dimensão da 
ludicidade e do brincar nos currículos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, respeitando 
as características da faixa etária dos estudantes. 
 
5.6 Desenvolver, no âmbito de cada sistema de ensino e na articulação entre os mesmos, 
tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a alfabetização e 
favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos alunos, consideradas as diversas 
abordagens metodológicas e sua efetividade. 
 
5.7 Promover a alfabetização de crianças do campo e de populações itinerantes, agregando 
parceria entre Estado e Município, com organização curricular e produção de materiais 
didáticos específicos, se necessário. 
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5.8 Promover e estimular a formação inicial e continuada de professores para a alfabetização 
de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas 
inovadoras, estimulando a articulação entre programas de pós-graduação latu sensu e stricto 

sensu e ações de formação continuada de professores para a alfabetização, em regime de 
colaboração entre União, Estado e Município e em parceria com as instituições de Ensino 
Superior. 
 
5.9 Estimular, através de ações, a alfabetização das pessoas com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento, transtorno do espectro autista e altas habilidades e superdotação, 
considerando as suas especificidades, sem estabelecimento de terminalidade temporal. 
 
5.10 Garantir, no âmbito de cada sistema de ensino, infraestrutura e política de recursos 
humanos e materiais que viabilizem o apoio necessário para a alfabetização de todos os 
estudantes até o 3º ano do Ensino Fundamental.  

 
 

META 6:   Oferecer Educação em Tempo Integral em, no mínimo, 50% das escolas 
públicas, de forma a atender  pelo menos 25% dos  alunos  da Educação Básica. 
 
ESTRATÉGIAS 
 
6.1 Garantir, em regime de colaboração, a oferta de Educação Básica pública em tempo 
integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, 
inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos alunos na escola, 
ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 horas diárias durante todo o ano 
letivo, com a ampliação progressiva da jornada de professores em uma única escola. 
 
6.2 Aderir, em regime de colaboração, aos programas 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 Manter, em regime de colaboração, programa nacional de ampliação e reestruturação das 
escolas públicas, por meio da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de 
informática, espaços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, 
banheiros e outros equipamentos, bem como produção de material didático e formação de 
recursos humanos para a Educação em Tempo Integral. 
 
6.4 Otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola, direcionando a expansão da 
jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com atividades recreativas, esportivas e 
culturais.  
 
6.5 Proporcionar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e 
esportivos e com equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas, praças, 
parques, museus, teatros e cinemas.  
 
6.6 Estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de alunos 
matriculados nas escolas da rede pública de Educação Básica por parte das entidades privadas 
de serviço social de forma concomitante e em articulação com a rede pública de ensino. 



                              

                           

                      ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
                  Município de Carlos Barbosa 
 

166 

 

6.7 Orientar a aplicação da gratuidade de que trata o artigo 13 da Lei no 12.101, de 27 de 
novembro de 2009, em atividades de ampliação da jornada escolar de alunos das escolas da 
rede pública de Educação Básica, de forma concomitante e em articulação com a rede pública 
de ensino. 
 
6.8 Oferecer a Educação em Tempo Integral para pessoas com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento, transtornos de espectro autista e altas habilidades ou superdotação na 
faixa etária de 4 a 17 anos, assegurando atendimento educacional especializado complementar 
e suplementar ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria escola ou em 
instituições especializadas. 
 

 
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 
municipais para o IDEB: 
 

IDEB 2015 2017 2019 2021 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental 6.6 6.7 6.8 6.9 
Anos Finais do Ensino Fundamental 5.1 5.3 5.6 5.8 
Ensino Médio 4.6 5.1 5.3 5.5 

 
ESTRATÉGIAS 
 
7.1 Elaborar plano de ação focado ao alcance das metas do IDEB, escalonando índices 
periódicos articulados aos definidos no PME. 
 
7.2 Formalizar e executar os Planos de Ações Articuladas – PAR, do Estado e do Município, 
dando cumprimento às metas de qualidade estabelecidas para a Educação Básica pública e às 
estratégias de apoio técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à 
formação de professores e profissionais de serviços e apoio escolar, à ampliação e ao 
desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura física da 
rede escolar. 
 
7.3 Orientar, em regime de colaboração, as políticas das redes e sistemas de ensino, de forma 
a atingir as metas do IDEB, diminuindo a diferença entre as escolas com os menores índices e 
a média municipal, garantindo equidade da aprendizagem e reduzindo as diferenças entre as 
médias dos índices das redes estadual e municipal.  
 
7.4 Acompanhar, analisar e divulgar bienalmente os resultados pedagógicos dos indicadores 
do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica e do IDEB, relativo às escolas de 
Educação Básica do Município. 
 
7.5 Incentivar o desenvolvimento, selecionar e divulgar tecnologias educacionais para a 
Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio e incentivar práticas pedagógicas 
inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem. 
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7.6 Garantir transporte gratuito para todos os estudantes que dele necessitem, na faixa etária 
da educação escolar obrigatória, visando reduzir a evasão escolar e o tempo médio de 
deslocamento a partir de cada situação local, com colaboração financeira do Município, do 
Estado e da União. 
 
7.7 Promover e estimular a utilização pedagógica das tecnologias da informação e da 
comunicação, provendo formação continuada neste campo a todos os professores, em regime 
de colaboração. 
 
7.8 Ampliar os programas e ações de atendimento aos estudantes em todas as etapas da 
Educação Básica, com programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde, por meio de ações articuladas entre os sistemas de ensino e 
órgãos afins. 
 
7.9 Prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no 
ambiente escolar a todas as escolas públicas da Educação Básica do Município, sob 
responsabilidade das suas respectivas mantenedoras. 
 
7.10 Aderir às políticas e desenvolver ações de combate à violência na escola, em parceria 
com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e 
juventude. 
 
7.11 Garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e a cultura afro-brasileira e 
indígena e implementar ações educacionais, nos termos da Lei 10.639, de 9 de janeiro de 
2003 e da Lei 11.645, de 10 de março de 2008. 
 
7.12 Consolidar a educação escolar no campo de populações tradicionais, de populações 
itinerantes, respeitando a articulação entre os ambientes escolares e comunitários e garantindo 
o desenvolvimento sustentável e preservação da identidade cultural. 
 
7.13 Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação formal com 
experiências de educação popular e cidadã, com os propósitos de que a educação seja 
assumida como responsabilidade de todos e de ampliar o controle social sobre o cumprimento 
das políticas públicas educacionais. 
 
7.14 Promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito local e nacional, 
com os de outras áreas, como saúde, trabalho e emprego, assistência social, esporte e cultura, 
possibilitando a criação de rede de apoio integral às famílias, como condição para a melhoria 
da qualidade educacional, em regime de colaboração com o Município, o Estado e a União. 
 
7.15 Incentivar ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, prevenção, atenção 
e atendimento à saúde e a integridade física, mental e emocional dos profissionais de 
educação, como condição para a melhoria da qualidade educacional. 
 
7.16 Universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e 
da educação, o atendimento aos estudantes da rede escolar pública de Educação Básica por 
meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. 
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7.17 Promover, em consonância com as diretrizes do Plano Nacional do Livro e da Leitura, a 
formação de leitores, de acordo com a especificidade das diferentes etapas do 
desenvolvimento e da aprendizagem. 
 
 
META 8 : Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a 
alcançar, no mínimo, 12 anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as 
populações do campo e dos 25% mais pobres e igualar a escolaridade média entre 
negros e não negros, com vistas à superação da desigualdade educacional. 
 
ESTRATÉGIAS 
 
8.1 Promover busca ativa da população jovem, fora da escola, em parceria com áreas da 
assistência social e saúde. 
 
8.2 Promover, através das reuniões mensais de Rede o acompanhamento e monitoramento do 
acesso à escolaridade dos segmentos populacionais considerados nesta meta. 
 
8.3 Buscar junto ao Centro de Referência da Assistência Social - CRAS e junto ao Centro de 
Referência Especializado da Assistência Social - CREAS a expansão das vagas de emprego 
para a população que necessita trabalhar e estudar concomitantemente, adequando horários 
para evitar o abandono dos estudos.  
 
8.4 Garantir, sob responsabilidade da mantenedora, a continuação do programa de Educação 
de Jovens e Adultos, tanto para o Ensino Fundamental como para o Ensino Médio, para 
segmentos populacionais que estejam com defasagem idade-série e fora da escola. 
 
8.5 Propiciar acesso a exames de certificação de conclusão dos Ensinos Fundamental e Médio. 
 
8.6 Garantir, em parceria entre os entes federados, o cumprimento do artigo 6º da Resolução 
CNE/CEB nº 1/2002, quanto às responsabilidades dos Poderes Públicos na oferta da 
Educação Básica às comunidades do campo. 
 
8.7 Assegurar, sob responsabilidade das respectivas mantenedoras, as mesmas condições de 
infraestrutura, bem como materiais pedagógicos, laboratórios e bibliotecas entre as escolas 
localizadas na cidade e no campo. 
 
8.8 Garantir autonomia pedagógica, bem como, a elaboração de propostas curriculares para as 
escolas do campo levando em consideração a realidade local e suas peculiaridades. 
 
8.9 Assegurar, sob responsabilidade da SEDUC-RS e Secretaria Municipal de Educação que 
sejam cumpridos os termos das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana – 
Resolução 1/2004 do CNE.  
 
8.10 Desenvolver, a partir da aprovação deste Plano, espaços de discussão nas instituições de 
ensino acerca das etnias que fazem parte do cotidiano, buscando assim minimizar toda forma 
de exclusão e discriminação racial. 
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META 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para  98% 
até 2016 e, até o final da vigência deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto e 
reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional.  
 
ESTRATÉGIAS 
 
9.1 Oportunizar a 100% dos jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de 
estudos no Ensino Fundamental na idade própria, a conclusão desta etapa de ensino. 
 
9.2 Realizar levantamento de dados sobre jovens e adultos não alfabetizados ou que não 
concluíram o Ensino Fundamental e não estão matriculados na rede pública de ensino ou em 
quaisquer outras instituições de Educação Básica, diagnosticando suas necessidades e 
planejando ações que as atendam dentro dos padrões de qualidade e considerando suas 
especificidades e diversidades. 
 
9.3 Garantir o acesso de 100% dos estudantes jovens e adultos nas escolas do Município. 
 
9.4 Assegurar o acesso dos estudantes da EJA aos laboratórios de informática da escola que 
estudam, possibilitando o acesso a novas tecnologias de informação e comunicação. 
 
9.5 Assegurar o transporte aos estudantes da EJA, bem como garantir acessibilidade aos 
estudantes com deficiência.  
 
9.6 Garantir e monitorar o Programa Nacional de Alimentação Escolar, pela mantenedora, nas 
escolas da rede pública, atendendo as peculiaridades da Educação de Jovens e Adultos. 
 
9.7 Incentivar a criação de avaliação institucional e de aprendizagem da rede pública de 
educação no âmbito da EJA, de forma a diagnosticar as dificuldades, aperfeiçoando os 
mecanismos para o acompanhamento pedagógico dos estudantes, visando torná-la um 
instrumento efetivo de planejamento, intervenção, acompanhamento e gestão da política 
educacional. 
 
9.8 Fiscalizar as ações do Estado no que tange a oferta gratuita da Educação de Jovens e 
Adultos na modalidade da EJA, fortalecendo o compromisso com a universalização da 
alfabetização como política de Estado, que implica em viabilizar a continuidade dos estudos a 
todos os estudantes que não tiveram acesso à Educação Básica na idade própria. 
 
9.9 Realizar periodicamente, sob responsabilidade do sistema de ensino, chamadas públicas 
regulares para a Educação de Jovens e Adultos, com ampla divulgação e formas de busca 
ativa em regime de colaboração entre entes federados e em parceria com as organizações da 
sociedade civil. 
 
9.10 Incentivar as instituições de Educação Superior a oferecer cursos de extensão para prover 
as necessidades de educação continuada de adultos que tenham ou não formação de nível 
superior. 
 
9.11 Fiscalizar as ações do Estado quanto à qualificação da infraestrutura por meio de 
programas suplementares de transporte, alimentação e saúde, que facilitem e qualifiquem as 
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condições de estudo aos alunos da Educação de Jovens e Adultos. 
  
 
META 10: Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas da Educação de Jovens e Adultos, 
nos Ensinos Fundamental e Médio, na forma integrada à Educação Profissional. 
 
ESTRATÉGIAS 
 
10.1 Incentivar programas de educação para os trabalhadores, em parceria com as redes 
públicas federais, estaduais e municipais e instituições privadas de ensino, que permitam aos 
jovens e adultos uma educação integrada à Educação Profissional nos níveis Fundamental e 
Médio, oferecendo além do currículo básico, seminários e palestras a fim de contribuir para 
uma formação continuada. 
 
10.2 Garantir, a partir da aprovação deste Plano, sob responsabilidade do Sistema Estadual e 
em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, a oferta pública e gratuita de formação 
para trabalhadores, integrando formas da Educação Profissional com a Educação de Jovens e 
Adultos. 
 
10.3 Ampliar, em regime de colaboração entre União, Estado e Município, a adesão a 
programas nacionais de reestruturação e aquisição de equipamentos voltados à expansão e à 
melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na Educação de Jovens e Adultos 
integrada à Educação Profissional, garantindo acessibilidade às pessoas com deficiência, 
transtornos globais de desenvolvimento, transtornos do espectro autista, altas habilidades ou 
superdotação. 
 
10.4 Estimular, sob coordenação da SEDUC-RS e em parceria com o sistema de ensino, a 
diversificação curricular da Educação de Jovens e Adultos, articulando a formação básica e a 
preparação para o mundo do trabalho, com inter-relações entre teoria e prática, nos eixos das 
ciências, do trabalho, das tecnologias, da cultura e da cidadania, de forma a organizar os 
tempos e os espaços pedagógicos adequando-os às características desses estudantes. 
 
10.5 Implementar, sob responsabilidade  da SEDUC-RS e instituições de ensino públicas e 
privadas, cursos  técnicos profissionalizantes de nível Médio para formação especializada  de 
Jovens e Adultos, preferencialmente em âmbito municipal. 
 
10.6 Viabilizar a ampliação de ofertas de vagas para cursos de Educação Profissional de 
Jovens e Adultos, incluindo estudantes com deficiências, transtornos globais do 
desenvolvimento, transtornos do espectro autista e altas habilidades ou superdotação. 
 
10.7 Promover, sob coordenação da SEDUC-RS, em parceria com a Secretaria Municipal de 
Educação e das instituições de Ensino Superior, a produção de materiais didáticos e o 
desenvolvimento de currículos e metodologias específicas, que garantam subsídios teóricos e 
práticos para a formação continuada de docentes das redes públicas que atuam na Educação 
de Jovens e Adultos articulada à Educação Profissional. 
 
10.8 Oferecer formação continuada e permanente aos professores que atuam na Educação de 
Jovens e Adultos, ampliando programas de produção e fornecimento de material didático-
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pedagógico adequado aos estudos nessa modalidade em nível de Ensino Fundamental e 
Médio, sob responsabilidade da SEDUC-RS em parceria com a Secretaria Municipal de 
Educação e instituições de Ensino Superior. 
 
10.9 Viabilizar a adesão do Sistema de Educação Estadual ao programa nacional de 
assistência ao estudante, que compreende ações de assistência social, financeira e de apoio 
psicopedagógico, que contribuam para garantir o acesso, a permanência, as aprendizagens e a 
conclusão com êxito da Educação de Jovens e Adultos articulada à Educação Profissional. 
 
10.10 Propor políticas curriculares com foco no direito à diversidade e afirmação dos direitos 
humanos, implementando em todas as instituições de ensino do Município o estudo do 
Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8.069/1990, da história e cultura afro-brasileira e 
indígena - Lei 11.645/2008, dos direitos humanos - Parecer CNE/CP nº 08/2012 e Resolução 
nº CNE/CP 01/2012, das questões ambientais - Lei 9.795/1999, questões de gênero e 
sexualidade, fazendo constar nas propostas pedagógicas das escolas, sob responsabilidade da 
SEDUC-RS e em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e instituições de Ensino 
Superior. 
 
10.11 Ampliar as matrículas na Educação de Jovens e Adultos garantindo a oferta pública de 
Ensino Fundamental e Médio integrados à formação profissional, objetivando a elevação do 
nível de escolaridade e assegurando condições de permanência e conclusão de estudos. 
 
10.12 Divulgar semestralmente a oferta de vagas na EJA, através dos meios de comunicação 
locais para a população a partir de 15 anos para o Ensino Fundamental e aos 18 anos para o 
Ensino Médio para aqueles que necessitam iniciar ou concluir sua escolarização. 
 
 
META 11: Incentivar e oferecer acesso à Educação Profissional Técnica de nível Médio, 
assegurando a qualidade social da oferta.  
 
ESTRATÉGIAS 
 
11.1 Incentivar as escolas de Ensino Fundamental a oferecer aos alunos palestras, seminários, 
oficinas com profissionais de áreas técnicas para falarem sobre cursos técnicos e mercado de 
trabalho. 
 
11.2 Disponibilizar e subsidiar o transporte, de forma total ou parcial, para o acesso aos 
cursos técnicos profissionalizantes oferecidos nas cidades próximas ou da região. 
 
11.3 Estabelecer parcerias com Institutos e Universidades Estaduais e Federais entre outras, 
no intuito de implementar cursos que tenham relação com as necessidades da região. 
 
11.4 Proporcionar aos concluintes do Ensino Fundamental visitações às instituições que 
oferecem o Ensino Técnico Profissionalizante de nível Médio, a fim de incentivar a procura 
desta modalidade. 
 
11.5 Articular, junto às Instituições Federais e entidades privadas de formação profissional e 
entidades sem fins lucrativos, a oferta de matrículas gratuitas de Educação Profissional 
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Técnica de nível Médio às pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, 
transtornos do espectro autista e altas habilidades ou superdotação, com atuação exclusiva na 
modalidade.  
 
11.6 Incentivar políticas, visando à superação das desigualdades étnico-raciais e regionais no 
acesso e na permanência na Educação Profissional Técnica de nível Médio. 
 
 
META 12: Elevar a taxa bruta de matrícula na Educação Superior para 55% e a taxa 
líquida para 38% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta. 
 
ESTRATÉGIAS 
 
12.1 Estimular mecanismos de incentivo aos alunos do Ensino Médio para que os mesmos 
prossigam em seus estudos a nível de graduação. 
 
12.2 Proporcionar aos alunos concluintes do Ensino Médio visitas a instituições de Ensino 
Superior da região como forma de incentivo na continuidade dos estudos. 
 
12.3 Incentivar as escolas de Ensino Médio a oferecer aos alunos concluintes palestras, 
seminários, oficinas, entre outros, com profissionais de diversas áreas para falarem sobre 
profissão e mercado de trabalho. 
 
12.4 Possibilitar o acesso da população menos favorecida, social e/ou economicamente, à 
informação sobre o ingresso às instituições federais de Ensino Superior e dos benefícios do 
Fundo de Incentivo ao Ensino Superior - FIES. 
 
12.5 Incentivar os alunos concluintes do Ensino Médio para realização do Exame Nacional do 
Ensino Médio - ENEM. 
 
12.6 Oportunizar aos estudantes de graduação ministrar palestras e cursos nas escolas que 
oferecem o Ensino Médio nas três redes de ensino. 
 
12.7 Realizar parceria entre o governo municipal e associações de estudantes para 
disponibilizar e subsidiar de forma total ou parcial o transporte escolar para o acesso às 
instituições do Ensino Superior da região, nos turnos diurno e noturno, respeitando a 
disponibilidade do aluno. 
 
12.8 Incentivar a população de 18 a 24 anos a buscar a formação em cursos de licenciatura, 
especialmente nas áreas que possuem déficit de profissionais e estimular, na região, a oferta 
de cursos de licenciatura plena nas áreas carentes de professores habilitados.  
 
12.9 Ampliar as políticas de inclusão dirigidas aos alunos da Educação Superior de modo a 
reduzir as desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso e permanência na 
Educação Superior de alunos egressos da escola pública, afrodescendentes e indígenas e 
alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, transtornos do espectro 
autista e altas habilidades ou superdotação, apoiando seu sucesso acadêmico. 
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12.10 Oportunizar a oferta de estágios de acadêmicos do Ensino Superior. 
 
12.11 Viabilizar o acesso ao Ensino Superior dos grupos historicamente desfavorecidos e 
populações do campo, egressos do Ensino Médio. 
 
12.12 Assegurar condições de acessibilidade no deslocamento à Instituição do Ensino 
Superior em que o aluno está matriculado. 
 
12.13 Articular um diálogo entre a Secretaria Municipal de Educação e direções das três redes 
de ensino para traçar estratégias para melhoria da qualidade da Educação Básica, facilitando o 
ingresso dos alunos no Ensino Superior. 
 
12.14 Articular, juntamente com a sociedade civil, órgãos governamentais e não 
governamentais e classe empresarial, um debate para discutir a implementação de uma 
extensão de instituição de Ensino Superior conceituada, com a oferta de cursos de interesse 
para o crescimento social, econômico e cultural do Município e da região. 
 
 
META 13: Elevar a qualidade da Educação Superior da população em geral, 
incentivando a ampliação da proporção de mestres e doutores do corpo docente em 
efetivo exercício no conjunto do sistema de Educação Superior, conforme meta nacional, 
para 75%, sendo, do total, no mínimo 35% doutores. 
 
ESTRATÉGIAS 
 
13.1 Divulgar aos estudantes concluintes do Ensino Médio do Município as avaliações dos 
cursos das instituições de Ensino Superior regionais, bem como, a qualificação do corpo 
docente, visando o incentivo de uma educação superior de qualidade. 
 
13.2 Realizar parceria entre o governo municipal e associações de estudantes para 
disponibilizar e subsidiar, de forma total ou parcial, o transporte escolar para o acesso às 
instituições do Ensino Superior da região, nos turnos diurno e noturno, respeitando a 
disponibilidade do aluno. 
 
 
META 14: Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu. 
 
ESTRATÉGIAS 
 
14.1 Estimular a participação da população nos cursos de pós-graduação stricto sensu, 

objetivando aumentar qualitativa e quantitativamente o desempenho científico e tecnológico 
do Estado e, por conseguinte do Município, visando à melhoria das condições de vida da 
população. 
 
14.2 Realizar parceria entre o governo municipal e associações de estudantes para 
disponibilizar e subsidiar, de forma total ou parcial, o transporte escolar para o acesso às 
instituições do Ensino Superior da região que ofereçam cursos, em nível de mestrado e 
doutorado, nos turnos diurno e noturno, respeitando a disponibilidade do aluno. 
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14.3 Estimular o acesso a programas de mestrado e doutorado aos grupos historicamente 
desfavorecidos, populações do campo e indígenas, bem como aos alunos com deficiência. 
 

 
META 15: Garantir, em regime de colaboração entre a União, o Estado e o Município, 
no prazo de um ano de vigência deste PME, política pública de formação dos 
profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do artigo 61 da Lei 
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os professores da Educação 
Básica possuam formação específica, preferencialmente 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 profissionais da educação e da capacidade de atendimento. 
 
15.2 Divulgar e incentivar programa permanente de iniciação à docência a estudantes 
matriculados em cursos de licenciatura, a fim de aprimorar a formação de profissionais para 
atuar no magistério da Educação Básica. 
 
15.3 Divulgar e incentivar plataformas eletrônicas para organizar a oferta e as matrículas em 
cursos de formação inicial e continuada de profissionais da educação, bem como para 
divulgar e atualizar seus currículos eletrônicos. 
 
15.4 Incentivar programas específicos para formação de profissionais da educação para as 
escolas do campo, escolas de Tempo Integral e para a Educação Especial. 
 
15.5 Valorizar as práticas de ensino e os estágios nos cursos de formação de nível Médio e 
Superior dos profissionais da educação, visando o trabalho sistemático de articulação entre a 
formação acadêmica e as demandas da Educação Básica. 
 
15.6 Incentivar a prática de cursos e programas especiais de formação específica na Educação 
Superior, nas respectivas áreas de atuação e/ou área da educação, aos docentes com formação 
de nível Médio na modalidade Normal, não licenciados ou licenciados em áreas diversas da 
atuação docente. 
 
15.7 Incentivar a formação docente para a Educação de Tempo Integral que valorize a 
experiência prática, por meio da oferta, na rede municipal, de cursos voltados à 
complementação e certificação didático-pedagógica. 
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META 16: Formar, em nível de pós-graduação, 50% dos professores da Educação 
Básica, até o último ano de vigência deste PME, e garantir a todos os profissionais da 
Educação Básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as 
necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. 
 
ESTRATÉGIAS 
 
16.1 Assegurar aos professores a carga horária em sala de aula conforme Lei 11738/08, de 16 
de julho de 2008, disponibilizando condições no que se refere à 1/3 de carga horária de 
trabalho para o planejamento, o desenvolvimento de pesquisa e projetos acadêmicos e 
pedagógicos, que garantam a formação contínua dos professores, até o final da vigência deste 
PME. 
 
16.2 Expandir programa de composição de acervo de obras didáticas, paradidáticas de 
literatura e de dicionários, de acesso a bens culturais, incluindo obras e materiais produzidos 
em Libras e em Braille, sem prejuízo de outros, a serem disponibilizados aos professores da 
rede pública de Educação Básica, favorecendo a construção do conhecimento e a valorização 
da cultura da investigação. 
 
16.3 Proporcionar e incentivar o acesso a portais eletrônicos para subsidiar a atuação dos 
professores da Educação Básica, disponibilizando materiais didáticos e pedagógicos 
suplementares, inclusive aqueles com formato acessível. 
 
16.4 Fomentar, sob responsabilidade da SEDUC-RS, UNDIME e Secretaria Municipal de 
Educação, nas redes públicas de Educação Básica, o acompanhamento dos professores 
iniciantes, supervisionados por equipe de profissionais experientes, durante o estágio 
probatório, e oferecer nesse período cursos de aperfeiçoamento nas áreas de atuação dos 
professores, com destaque para os conteúdos que compõe a base curricular nacional, as 
temáticas transversais, as especificidades locais e as metodologias de ensino de cada campo 
do saber. 
 
16.5 Fortalecer a formação dos professores das escolas públicas de Educação Básica, por 
meio das ações do Plano Nacional do Livro e Leitura e da instituição de programa nacional de 
disponibilização de recursos para acesso a bens culturais pelo magistério público. 
 
16.6 Garantir a participação efetiva da rede de apoio (Assistência Social, CRAS, CREAS, 
Conselho Tutelar, Saúde e APAE) apoiando os profissionais da educação, para atender a 
demanda de alunos com dificuldades de aprendizagem, a partir do primeiro ano após a 
aprovação desde PME. 
 
16.7 Oferecer curso/treinamento no tempo de atuação aos profissionais das direção de escola. 
 
16.8 Garantir o número de matrículas por etapa e modalidade de ensino em sala de aula, 
conforme legislação nacional, dentro de uma relação adequada entre o número de estudantes 
por turma e por professor, como forma de valorizá-lo, possibilitando uma educação de 
qualidade. 
 



                              

                           

                      ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
                  Município de Carlos Barbosa 
 

176 

 

16.9 Socializar projetos, pesquisas e publicações desenvolvidos nas escolas do Município, na 
perspectiva de valorizar as produções dos profissionais. 
 
 
META 17: Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de Educação 
Básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com 
escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PME. 
 
ESTRATÉGIAS 
 
17.1 Constituir comissão responsável pela análise de propostas em relação ao plano de 
carreira municipal para acompanhar a atualização progressiva em relação ao valor do Piso 
Salarial Nacional para os profissionais do magistério da rede pública municipal de Educação 
Básica, de acordo com a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, dentre outros interesses da 
classe. 
 
17.2 Fomentar diálogo entre rede estadual e Centro dos Professores do Estado do Rio Grande 
do Sul - CPERS, para cumprimento do Piso Salarial Nacional para os profissionais do 
magistério da rede pública estadual. 
 
17.3 Implementar, com acompanhamento do Conselho Municipal de Educação, planos de 
carreira para os profissionais da educação, equiparando os vencimentos dos profissionais de 
acordo com os níveis de formação requeridos para o exercício da profissão e implementando a 
jornada de trabalho, preferencialmente cumprida em um único estabelecimento escolar. 
 
17.4 Buscar melhorar/ampliar à assistência financeira específica da União, para 
implementação e complementação, quando for o caso, das políticas de valorização dos 
profissionais do magistério, em particular para assegurar a efetivação do Piso Salarial 
Nacional. 
 
17.5 Garantir, a partir da aprovação deste Plano, políticas salariais que assegurem a reposição 
dos índices de inflação e vinculem aumentos reais do valor dos vencimentos, garantida a 
ampliação das fontes de financiamento. 
 
17.6 Garantir as condições materiais, financeiras e humanas para implementação de uma 
política de formação continuada na rede pública municipal de ensino, de forma articulada, 
contemplando os diversos segmentos da escola, com foco nas dimensões pedagógicas, 
administrativas, financeiras e relacionais assegurando as peculiaridades das escolas de tempo 
parcial e de tempo integral. 
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META 18: Assegurar a existência de planos de carreira para os profissionais da 
Educação Básica pública e tomar como referência o Piso Salarial Nacional profissional, 
definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do artigo 206 da Constituição Federal. 
 
ESTRATÉGIAS 
 
18.1 Constituir grupo de trabalho com representantes do Conselho Municipal de Educação, 
CEPROM, SINDISPUB, CPERS e/ou representante da 16ª CRE e Sindicato dos Professores 
do Ensino privado - SINPRO, para proceder diagnóstico detalhado dos planos de carreira 
existentes, buscando, se necessário, um reordenamento comum e equânime, pautado pela 
especificidade do campo da educação. 
 
18.2 Estruturar as redes públicas de Educação Básica de modo que, até o início do último ano 
de vigência deste PME, 90% dos respectivos profissionais do magistério e 50%, dos 
respectivos profissionais da educação não docentes sejam ocupantes de cargos de provimento 
efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que se encontram vinculados. 
 
18.3 Estimular, a partir da aprovação desse Plano, a criação de comissões permanentes de 
estudos, formadas por profissionais da educação de todos os sistemas e redes de ensino no 
Município, para subsidiar os órgãos competentes na elaboração, reestruturação e 
implementação dos planos de carreira profissional. 
 
18.4 Garantir ao magistério público valorização e remuneração adequadas ao Piso Salarial 
próprio que esteja em acordo com a Lei nº 11.738/2008 e com as diretrizes estabelecidas pelo 
Conselho Nacional de Educação, assegurando a promoção funcional por mérito e antiguidade, 
incentivando a atualização e a especialização contínua dos profissionais da educação. 
 
18.5 Garantir, a partir da aprovação deste PME, nos planos de carreira dos profissionais da 
educação, condições para qualificação profissional em nível de pós-graduação. 
 
 
META 19: Assegurar condições, sob responsabilidade dos sistemas de ensino, durante a 
vigência deste Plano, para a efetivação da gestão democrática da educação pública e do 
regime de colaboração, através do fortalecimento dos conselhos de participação e 
controle social e da gestão democrática escolar, considerando no âmbito das escolas 
públicas: Conselhos Escolares, descentralização de recursos e progressivos mecanismos 
de autonomia financeira e administrativa, prevendo recursos e apoio técnico da União, 
bem como recursos próprios da esfera estadual e municipal. 
 
ESTRATÉGIAS 
 
19.1 Criar, no prazo de um ano de vigência deste Plano, Conselhos Escolares em todas as 
escolas públicas de Ensino Fundamental. 
 
19.2 Fortalecer os Conselhos Escolares como instrumento de participação consultiva e 
deliberativa na gestão escolar, sendo nas dimensões pedagógica, administrativa e financeira. 
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19.3 Incentivar e apoiar a formação e capacitação de conselheiros, através de cursos, 
palestras, seminários e conferências e assegurar condições de funcionamento autônomo do 
Conselho. 
 
19.4 Traçar metas e planejamento e fiscalizar o cumprimento das ações estabelecidas na sua 
integralidade. 
 
19.5 Fortalecer o Conselho de Educação garantindo condições de funcionamento, espaço 
físico adequado, equipamentos e transporte para verificação da rede escolar. 
 
19.6 Fortalecer o Conselho de Controle Social do FUNDEB e o Conselho da Alimentação 
Escolar, garantindo condições de funcionamento e espaço físico adequado. 
 
19.7 Fortalecer a Conferência Municipal de Educação, tendo como um de seus eixos 
principais o acompanhamento e execução do PME. 
 
19.8 Respeitar e incentivar a livre organização dos CPMs escolares. 
 
19.9 Incentivar a criação e livre organização dos Grêmios Estudantis, assegurando, sempre 
que possível, espaço adequado e condições de funcionamento. 

 
19.10 Estimular a participação de pais e alunos, juntamente com o Conselho Escolar, na 
formulação do Projeto Político Pedagógico das escolas, nos currículos escolares e nos planos 
de gestão escolar. 
 
19.11 Oportunizar políticas de formação continuada de professores. 
 
19.12 Desenvolver políticas de formação de gestores escolares, a fim de qualificar sua atuação 
na dimensão político-pedagógica e administrativa. 
 
19.13 Avaliar o currículo escolar a cada quinquênio, a fim de assegurar que o mesmo seja 
adequado aos temas do cotidiano. 
 
19.14 Manter o repasse financeiro existente para os gestores das escolas de maneira a 
favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira nos 
estabelecimentos de ensino. 
 
19.15 Garantir a qualidade nas estruturas físicas das escolas, sob a responsabilidade de suas 
respectivas mantenedoras. 
 
19.16 Constituir, no prazo de dois anos, a partir da aprovação deste Plano, Fórum Permanente 
de Educação, com o intuito de coordenar as Conferências Municipais e efetuar o 
acompanhamento da execução do PME, bem como, a revisão do mesmo adequando-o às 
possíveis mudanças da legislação. 
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META 20: Garantir o investimento público em educação pública, no limite da 
competência de cada ente federado, de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do 
Produto Interno Bruto – PIB - do País no 5º ano de vigência deste PME, e o equivalente 
a 10% do PIB ao final da sua vigência. 
 
ESTRATÉGIAS 
 
20.1 Elaborar, em regime de colaboração entre os entes federados, plano de investimentos 
relativos aos percentuais do PIB do Estado e do Município, com o objetivo de aportar os 
recursos necessários para a composição da meta nacional.  
 
20.2 Garantir, a partir da aprovação deste PME, em regime de colaboração, a formulação de 
políticas públicas federais, estaduais e municipais, que assegurem 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 artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e do § 1º e do artigo 75 da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que tratam da capacidade de atendimento e do 
esforço fiscal de cada ente federado, com vistas a atender suas demandas educacionais em 
diálogo com o padrão de qualidade nacional.  
 
20.3 Destinar à manutenção e ao desenvolvimento do ensino os recursos oriundos do Fundo 
Estadual para o Desenvolvimento Social através das receitas recebidas da União e decorrentes 
da exploração de petróleo e gás natural, de acordo com a Emenda Constitucional 70 da 
Constituição Estadual do Rio Grande do Sul. 
 
20.4 Ampliar, a partir da aprovação deste Plano, os mecanismos e os instrumentos que 
possam assegurar a transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos 
aplicados em educação, especialmente a realização de audiências públicas, a utilização do 
portal eletrônico de transparência do Município e a capacitação dos membros do Conselho de 
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, em regime de colaboração entre a 
Secretaria Municipal de Educação e Controle Interno. 
 
20.5 Implantar, no prazo de um ano da vigência deste PME, normas para aplicação do inciso 
IX do artigo 4º da Lei nº 9.394/96, que trata dos padrões mínimos de qualidade de ensino para 
a Educação Básica pública, considerando como referencial no conjunto de padrões 
estabelecidos na legislação educacional e cujo financiamento será calculado com base nos 
respectivos insumos indispensáveis ao processo de ensino e aprendizagem prevendo-se 
mecanismos de sua atualização monetária a cada ano que considerem a correção inflacionária 
e o crescimento do PIB per capita.  
 
20.6 Implementar, a partir da regulação da esfera nacional, 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 e aprendizagem, sendo progressivamente reajustado até a implementação 
plena com Custo Aluno Qualidade – CAQ. 
 
20.7 Implementar, a partir da regulamentação na esfera nacional, o CAQ, como parâmetro 
para o financiamento da educação em todas etapas e modalidades da Educação Básica no 
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Município, a partir do cálculo e do acompanhamento regular dos indicadores de gastos 
educacionais e investimentos em qualificação e remuneração do pessoal docente e dos demais 
profissionais da educação pública, em aquisição, manutenção, construção e conservação de 
instalações e equipamentos necessários ao ensino, aquisição de material didático-escolar, 
alimentação, transporte escolar e investimentos em tecnologia da comunicação.  
 
20.8 Fortalecer a atuação dos conselheiros do FUNDEB no âmbito do Município, para que 
tenham uma atuação qualificada no acompanhamento, na avaliação e no controle fiscal dos 
recursos, provendo-lhes suporte técnico contábil e jurídico, afim de que exerçam com maior 
autonomia e segurança as suas funções.  
 
20.9 Garantir a transparência na aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério - FUNDEB, de tal 
forma que o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social possa acessar os 
dados e fiscalizar a aplicação desses recursos e, ainda, que se garanta que todas as escolas 
públicas do Município divulguem para a comunidade a origem e o destino dos recursos 
financeiros recebidos.  
 
20.10 Assegurar que a elaboração da proposta orçamentária anual da Secretaria Municipal de 
Educação seja feita com base no levantamento das principais necessidades das redes 
escolares, tomando o CAQ como referência em termos de recursos para todas as escolas 
públicas de Educação Básica, assegurando insumos para a reestruturação e aquisição de 
equipamentos, tendo em vista a equalização regional das oportunidades educacionais. 
 
20.11 Garantir que se aplique o mínimo estabelecido na Constituição Estadual e na Lei 
Orgânica Municipal da receita líquida de impostos e transferências em despesas de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE, garantindo a referida vinculação na lei 
orçamentária anual, a ser aprovada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo.  
 
20.12 Promover, sob responsabilidade dos Fóruns Estadual e Municipal de Educação, debates 
públicos sobre o término do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização do Magistério - FUNDEB, agindo em regime de colaboração para a aprovação 
de uma nova emenda constitucional que garanta a continuidade e aperfeiçoamento do 
financiamento da educação.  
 
20.13 Fortalecer, por meio de ações da Secretaria Municipal de Educação - SME, a autonomia 
financeira das escolas, provendo os investimentos públicos necessários à gestão 
administrativo-pedagógica, por meio da descentralização de recursos financeiros.  
 
20.14 Propor, através de Fóruns, a discussão quanto à incompatibilidade da Lei de 
Responsabilidade Fiscal com a ampliação dos recursos, ante a discrepância entre os recursos 
disponibilizados e os efetivamente necessários, em especial os destinados à valorização dos 
profissionais da educação.  
 
20.15 Manter o diálogo entre Poder Público e a rede privada para a elaboração de estratégias 
com a finalidade de ampliação de vagas privadas, para auxiliar no atendimento da demanda. 
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20.16 Implantar as políticas definidas nesta meta, nas condições e prazos estipulados, 
condicionado seu início ao repasse de subsídios e recursos pela União, quando estes forem 
inerentes à efetivação da meta e suas estratégias. 
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