
RELATÓRIO ANUAL DE MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DE CARLOS BARBOSA- 2016

1-Responsáveis pela elaboração do relatório

O monitoramento  do  Plano  Municipal  de  Educação  (PME)  é  anual,  sendo  sua

avaliação de caráter bianual- de acordo com a Lei nº 3184/2015. É de competência do

Fórum  Municipal  de  Educação  (FME)  em  parceria  com  o  Conselho  Municipal  de

Educação (CME), proceder o acompanhamento e avaliação do PME. 

O Fórum foi constituído através do Decreto 3063 de novembro de 2016, sendo o

colegiado  atual  designado  pela  Portaria  nº  361/2017  e  representado  pela  Secretaria

Municipal da Educação (SME), Secretaria Municipal da Fazenda, Comissão de Educação

da  Câmara  de  Vereadores,  Conselho  Municipal  de  Educação,  Representantes  das

escolas públicas de Educação Infantil, de Ensino Fundamental, de Ensino Médio e Eja,

representantes  das  escolas  privadas  de  ensino,  das  escolas  de  Educação  Especial,

Representantes do FUNDEB, dos Estudantes Universitários, de Pais de Estudantes, da

Associação do Comércio, Indústria e Serviços e do Sindicato dos Servidores Públicos de

Carlos Barbosa- SINDISPUB.

Também foi composta uma Equipe Técnica de Monitoramento de Indicadores do

PME, sendo estes integrantes da Secretaria Municipal da Educação. Em 2016, a Equipe

Técnica era composta pelo Secretário Municipal da Educação, Sr. Paulo César Bellaver e

pelas supervisoras de Ensino, Andreia Maria Dotta e Ana Carolina Sbeghen Loss. No ano

de 2017 foram designados pela Portaria nº 359/2017, os seguintes membros: Secretário

Municipal da Educação- Fabiano José Taufer, Ana Carolina Sbeghen Loss e Marciana

Lusani Volpatto, Coordenadora e Supervisora de Ensino, respectivamente. 
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2-Organização e Metodologia do Monitoramento

O monitoramento do PME foi iniciado em agosto de 2016, quando integrantes da

Equipe Técnica da Gestão 2013-2016 participaram da Visita Técnica de Formação para

Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de Educação do Rio Grande Do Sul,

com instrutores da Rede de Assistência Técnica do Ministério da Educação (MEC). Nesta

ocasião,  o  município  de  Carlos  Barbosa  ainda  não  possuía  Fórum  Municipal  de

Educação. Foram então agendadas reuniões com o Conselho Municipal de Educação,

onde  foram  repassadas  as  orientações  para  o  Monitoramento  e  os  indicadores  já

elaborados pela Equipe Técnica. Nas reuniões foram realizadas leituras e avaliação das

metas  do  PME,  bem  como  registro,  apresentação  e  discussão  dos  indicadores  e

diagnóstico  de cada meta.  Por  falta  de  tempo hábil  a  ficha B,  onde consta  todas as

estratégias e previsão orçamentária, não foi executada.

Em novembro de 2016 foi  instituído o Fórum Municipal  de  Educação,  onde os

membros reuniram-se, sendo inicialmente lido e aprovado o regimento interno do Fórum e

em seguida apresentado aos mesmos a agenda de trabalho, o diagnóstico elaborado até

o momento, ou seja, a apresentação da Ficha A e C do Monitoramento do PME.

No  mês  de  abril  de  2017,  houve  a  retomada  dos  trabalhos  referente  ao

Monitoramento do PME, com a Visita Técnica de Formação para orientação dos novos

integrantes  das  instâncias  responsáveis  pela  continuidade  do  processo  no  território

municipal. Nesta ocasião participaram integrantes da Equipe Técnica e do FME, sendo

revista a agenda de trabalho elaborada em 2016. Outra formação foi realizada no mês de

maio, onde foram tratados assuntos relacionados ao levantamento dos indicadores para o

Monitoramento. Nos meses de maio e junho a Equipe Técnica convidou representantes

dos  núcleos  de  interesse  como  Educação  Infantil,  Fundamental,  Médio,  Educação

Profissionalizante, para verificar a situação atual.

No mês de julho, os dados do diagnóstico 2016 foram apresentados e discutidos

com todo o colegiado do Fórum e Conselho Municipal de Educação, juntamente com a

Secretaria  Municipal  da  Educação.  Foi  elaborado  o  relatório  anual,  este  redigido  e

organizado pela Equipe Técnica responsável pelo monitoramento. O relatório foi enviado

para validação do Secretário Municipal de Educação.
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3-Relação das metas do Plano Municipal de Educação

Bloco de metas:

-1 a 7- Educação Básica

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.

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.

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%.

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 super

dotação,  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.

Meta  5-Alfabetizar  todas  as  crianças,  no  máximo,  até  o  final  do  3º  ano  do  Ensino

Fundamental, no prazo da vigência deste PME.

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.

Meta 7-Fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e modalidades,
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com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias

municipais para o IDEB.

8 a 11- Eja e Educação Profissional

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.

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.

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.

Meta 11-Incentivar e oferecer acesso à Educação Profissional Técnica de nível Médio,

assegurando a qualidade social da oferta.

12 a 14- Educação Superior

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.

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.
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Meta 14-Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu.

15 a 18-Profissionais da Educação

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, II do caput do aritog 61 da Lei nº 9394 de 20 de

dezembro de 1996, assegurado que todos os professores da Educação Básica possuam

formação específica, preferencialmente de nível superior, obtidda em curso de licenciatura

na área de conhecimento em que atuam.

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 contextualização dos sistemas de ensino.

Meta 17-Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de Educação Básica

de  forma  a  equiparar  seu  rendimento  médio  ano  dos  demais  profissionais  com

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

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.

19 e 20- Gestão Democrática e Financiamento da Educação

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.
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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.

4-Quadro síntese contendo metas do período, período observado e resultados

O  período  observado  nesta  etapa  do  monitoramento  foi  de  junho  de  2015  a

dezembro de 2016.

Meta 1:  A meta 1 do PME diz respeito à universalização da Educação Infantil na pré-

escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e da ampliação da oferta de Educação

Infantil em creches de forma a atender no mínimo, 50% das crianças de até 3 (três) anos

até o final da vigência deste PME. 

Para o cumprimento desta meta, foram propostas no PME 18 estratégias a ela

relacionadas.  O  município,  de  acordo  com  os  dados  levantados  no  período,  atende

103.65% das crianças de 4 e 5 anos e 48.25% das crianças de até 3 anos.

Informações importantes para a execução dos indicadores:

Crianças residentes no município de 0 a 3 anos: 1.059 (Dados SIPNI)
Crianças matriculadas no município: 511

Crianças residentes no município de 4 e 5 anos: 520 (Dados SINASC)
Crianças matriculadas: 539

*Dados referentes a novembro de 2016

De acordo com o resultado do censo dos últimos anos, o número de alunos de 0 a

2 anos teve um aumento significativo, passando de 45 atendimentos em 2014 para 67

atendimentos em 2016 (Gráfico 1). No gráfico pode-se observar que no quadro geral de

vagas foram abertas 86 vagas, não sendo todas preenchidas. 
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Gráfico 1. Vagas de berçário preenchidas e oferecidas pela Prefeitura Municipal de

Carlos Barbosa.

Para  inscrições  de  berçário  são realizados  05  editais  anuais.  Estas  vagas são

oferecidas  na EMEI  Aquarela,  da  rede  municipal  e  nas Escolas  de Educação  Infantil

privadas Sapinho Colorido e Castelinho da Alegria, onde o município possui convênio.

A Secretaria Municipal da Educação de Carlos Barbosa abre inscrições durante

todo o ano nas EMEIS da rede municipal de ensino para crianças de 2 a 4 anos de idade.

Em 2016 houve a abertura de 04 turmas de creche nas EMEIS, ampliando o número de

vagas nesta faixa etária. 

No ano de 2016 o Estado não ofertou vagas para Pré-escola, sendo a demanda

atendida pela rede municipal e particular. Na rede municipal as crianças de 4 anos são

matriculadas na EMEIS onde frequentam a escola em tempo integral  ou somente um

turno  na  EMEI  Recanto.  Em  junho  de  2016  foi  inaugurada  a  EMEI  São  Sebastião,

ampliando e oferecendo vagas de 2  a 5 anos para  crianças das localidades de São

Sebastião, Santo Antônio de Castro e Cinco Alto e Baixo, no interior do município. 

O município, em 2016, firmou convênio com o Estado, atendendo alunos da Pré-

escola na EEEF Dom Vital, no Bairro de Torino, de difícil acesso, evitando o deslocamento

das crianças para o centro da cidade.  O município  cede os profissionais e oferece a

merenda e material pedagógico aos alunos. 

Em 2016 foram nomeados 5 professores para Educação Infantil,  sendo que há

intenção de ampliação do quadro, conforme necessidade. Há concurso público em vigor
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para  professor  de  Educação  Infantil  e  monitor  de  creche,  sendo  os  profissionais

nomeados ou contratados verificando a necessidade das escolas.

A  formação  continuada  possibilita  ao  educador  maior  aprofundamento  dos

conhecimentos  profissionais,  levando-os  a  reestruturar  e  aprofundar  conhecimentos

adquiridos na formação inicial. Atendendo a estratégia 1.8 que é “Promover a formação

inicial  e  continuada  dos  profissionais  de  educação  que  atuam  na  Educação  Infantil,

garantindo,  progressivamente,  a  integralidade  do  atendimento  por  profissionais  com

formação superior”,  é oferecido pela rede municipal formação continuada de 40h anuais

para  professores  dividida  em  dois  momentos,  com temas  de  interesse  para  área.  É

ofertado também formação para monitores de creche antes do início do ano letivo. Em

2016 a formação teve como tema as atividades recreativas e lúdicas com crianças da

Educação Infantil. Para o ano de 2017 está programada formação referente ao cuidado,

higiene e primeiros socorros com crianças, como também formação sobre inclusão. Os

profissionais que participam das atividades de formação continuada estão aprimorando

sua prática e refletindo sobre suas ações. 

A rede municipal de ensino tem contrato desde 2013 com a Editora Positivo como

metodologia utilizada na Educação Infantil (Pré B) e Ensino Fundamental. Na formação

continuada,  a  Editora oferece oficinas com profissionais da área da Educação Infantil

desenvolvendo temáticas de interesse na área. 

Atendendo a estratégia 1.18, as escolas de Educação Infantil  da rede municipal

participam do projeto anual referente a Cultura Afro-brasileira e Indígena que culmina com

a Mostra de trabalhos da Cultura Afro-brasileira e Indígena no mês de novembro.

As supervisoras de ensino da SME fazem acompanhamento pedagógico através

de visitas e repassam orientações às profissionais da escola. As escolas de educação

infantil conveniadas com o município também recebem visitas das supervisoras de ensino

da  SME,  onde  são  dadas  orientações  referentes  ao  atendimento  das  crianças

matriculadas na escola via convênio com o município. 

As equipes diretivas das EMEIS participam de reuniões mensais com a equipe

pedagógica da SME, onde são discutidos assuntos pertinentes à gestão escolar e ao

melhor atendimento dos alunos nas escolas.  

É oferecido alimentação escolar com supervisão e orientação de uma nutricionista

da  SME,  sendo  que  a  mesma  faz  visitas  mensais  nas  escolas,  acompanhando  a
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efetivação  do  cardápio,  controle  do  preparo  do  alimento,  controle  do  estoque,  entre

outros.

Cumprindo o que diz a estratégia 1.14 e 1.15, o município possui rede de apoio,

onde a Secretaria da Saúde e Assistência Social auxiliam na busca ativa de crianças em

idade de Pré-escola. Para os casos de vulnerabilidade de crianças em idade de creche,

há  solicitação  da  Secretaria  Municipal  da  Assistência  Social  e  Habitação  para

possibilidade  de  vaga,  sendo  atendido  pela  SME,  porém  seguindo  critérios  já  pré-

estabelecidos pela Secretaria. 

O Projeto Político Pedagógico é construído anualmente pelas escolas, sendo que

em 2016 foi realizado reuniões com as equipes diretivas para orientação da construção do

mesmo. 

Sempre  que  necessário  e  dentro  das  condições  orçamentárias,  são  realizadas

melhorias  nas  EMEIS,  tanto  referentes  à  infraestrutura  quanto  material  pedagógico  e

recursos  humanos.  Todas  as  salas  de  aula  das  EMEIS  são  equipadas  com

condicionadores de ar, materiais pedagógicos adequados para idade, e com infraestrutura

para atender a demanda. 

As crianças com necessidade de atendimento especializado são encaminhadas à

APAE, AMAFA, APADEV ou Hellen Keller, que são escolas especializadas, e o município

mantém  convênio  para  o  atendimento.  Para  crianças  de  inclusão  e  com  a  devida

orientação de profissionais especializados, estas são assistidas na escola também por um

monitor.

Para ampliar o atendimento de crianças em idade de 0 a 4 anos de idade, está em

construção mais uma escola de Educação Infantil  no Bairro Bela Vista, em regime de

colaboração com o Governo Federal. A previsão de abertura para o atendimento  é 2019. 

É oferecido  transporte  escolar, com monitor, para  crianças de 2  a  4  anos que

frequentam as EMEIS. 

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.
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O município, em todas as suas redes, atende a demanda manifesta para esta faixa

etária. Porém, quando considerado a conclusão desta etapa na idade recomendada, o

município atingiu a meta de 76.1%, precisando buscar ações em todas as redes de ensino

para alcançar até 2024 a meta prevista que é 95%.

Para  o  alcance  da  meta  2  do  PME  foram  propostas  22  estratégias  a  serem

desenvolvidas durante o decênio.

A  demanda  do  Ensino  Fundamental  é  absorvida  pela  rede  municipal  em

colaboração com o Estado e uma escola privada. 

Para diminuição da evasão escolar há contato direto com o Conselho Tutelar e

Promotoria. Em 2016 houve 02 reuniões com a Promotoria, participando escolas da rede

municipal e estadual, buscando estratégias para melhoria da comunicação das FICAIS e

diminuição da indisciplina escolar, o que é um dos fatores do abandono escolar. 

Nos anos de 2015 e 2016 foram adquiridos livros paradidáticos de vários gêneros e

sobre a cultura afro-brasileira e indígena, como contrapartida dos universitários, para a

rede  municipal  e  estadual  de  ensino.  Livros  paradidáticos  para  acervo  das  escolas

também foram recebidos pelo governo federal. 

A rede municipal de ensino tem contrato desde 2013 com a Editora Positivo como

metodologia utilizada na Educação Infantil e Ensino Fundamental. Além do livro didático

da Editora Positivo, a SME, da mesma forma que as escolas estaduais, faz adesão ao

PNLD, que é utilizado como material de apoio. 

A formação continuada,  estratégia  2.15  do PME,  possibilita  ao  educador  maior

aprofundamento dos conhecimentos profissionais, levando-os a reestruturar e aprofundar

conhecimentos adquiridos na formação inicial. É oferecido pela rede municipal formação

de 40h anuais para professores, dividida em dois momentos, com temas de interesse

para  os  mesmos.  A Editora  Positivo  oferece oficinas com profissionais  das diferentes

áreas  do  conhecimento  desenvolvendo  temáticas  de  interesse  de  cada  componente

curricular.  As  escolas  estaduais  também  oferecem  formação  continuada  para  seus

profissionais no decorrer do ano letivo.

A rede municipal de ensino adquiriu no ano de 2015, 135 notebooks para uso dos

alunos do ensino fundamental das 05 escolas que atendem esta modalidade de ensino,

proporcionando  aos  professores  e  alunos  mais  um  recurso  relacionado  as  novas
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tecnologias, além dos computadores das salas de informática já disponíveis nas escolas. 

Em consonância  com  a  estratégia  2.4,  o  acompanhamento  do  aproveitamento

escolar dos alunos do ensino fundamental do 1º ao 9º ano da rede municipal é realizado

através de uma avaliação diagnóstica própria, a qual recebeu a nomenclatura de Sistema

de  Avaliação  do  Desenvolvimento  da  Educação  de  Carlos  Barbosa  –  SIDECA.  Esta

acontece no mês de outubro. 

O Projeto Político Pedagógico de todas as escolas é construído anualmente, onde

são elencadas ações para o ano letivo.

Na rede municipal, há o Programa Educação para o Cotidiano, que teve início em

2010  e  continua  sendo  desenvolvido  atualmente  nas  cinco  (5)  escolas  de  Ensino

Fundamental,  com alunos do 6º  ao  9º  ano.  Neste  Programa são abordados diversos

temas necessários ao exercício da cidadania e contemplam as diferenças étnico-culturais

e temas transversais, corroborando com a estratégia 2.19 do PME.

A estratégia 2.9 é plenamente cumprida, sendo que o transporte escolar atende

todos os alunos que necessitarem do mesmo, oferecido pelo município. 

Os Conselhos Escolares são atuantes em todas as escolas da rede municipal e

estadual. O Grêmio Estudantil foi instituído em 2016 nas escolas de ensino fundamental

da  rede  municipal.  As  escolas  estaduais  já  possuem  Grêmio  Estudantil  atuante.

Anualmente  são  realizadas  atividades  tanto  da  rede  municipal  quanto  estadual,

envolvendo  pais.  No  ano  de  2016  a  rede  municipal  e  uma  escola  da  rede  estadual

firmaram contrato com a empresa Anima Mundi oferecendo uma capacitação aos pais de

12 horas (1º módulo) mais 12 horas (2º módulo),  sendo abordado temas referentes a

infância e adolescência. A rede municipal ofereceu somente o 1º módulo, porém em 2017

será ofertado também o 2º módulo.

Em  colaboração  com  a  Secretaria  Municipal  de  Esportes,  Lazer  e  Juventude,

anualmente, é ofertado para todos os alunos da rede estadual, municipal e particular o

Projeto Jogos Escolares, com diferentes modalidades de esporte, incentivando a prática e

espírito competitivo e de superação. Também é oferecido o Projeto Bom de Bola, onde

semanalmente  os  alunos  participantes  praticam  esportes  sob  coordenação  de

profissionais da área.
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Meta 3- Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17

anos. 

Entende-se que a universalização é indicador cumprido. O município não deixa de

oferecer vagas para todos que estão no Ensino Médio. Porém, a meta para 2024 quanto a

taxa de escolarização líquida no Ensino Médio de 15 a 17 anos ainda não foi atingida. A

meta executada foi de 56%. Importante relatar que, se comparado com o resultado de

2015, dados retirados do PME, não houve a diminuição apresentada quanto ao valor da

taxa líquida. O que aconteceu foi um equívoco no levantamento dos dados para o Plano,

onde não foi considerado a população do município nesta faixa etária para o cálculo e sim

somente os alunos que frequentavam o Ensino Médio, o que elevou o valor para 86%. 

Para a efetivação desta meta é realizado um trabalho junto às escolas de Ensino

Fundamental quanto ao período de matrícula para o Ensino Médio. Como as matrículas

para o Ensino Médio são online, é oportunizado aos alunos que não possuem computador

em casa ou mesmo aqueles com dificuldade para realizarem a inscrição, utilizarem o

computador na escola que frequentam, tendo o auxílio da equipe diretiva ou secretário da

escola. É informado aos pais sobre as matrículas no Ensino Médio através dos meios de

comunicação.

É ofertado  o  Ensino  Médio  regular  noturno pela  rede  estadual  de  ensino  para

alunos  que  já  estão  inseridos  no  mercado  de  trabalho.  O  currículo  é  adequado  às

necessidades deste público alvo, não havendo prejuízo à qualidade de ensino.

Para todos os alunos, seja da zona urbana ou rural, é oferecido transporte gratuito,

com o apoio do município e Estado.

Para diminuição da evasão escolar há contato direto com o Conselho Tutelar e

Promotoria. Em 2016 houve 02 reuniões com a Promotoria, participando escolas da rede

municipal e estadual, buscando estratégias para melhoria da comunicação das FICAIS e

diminuição da indisciplina escolar, o que é um dos fatores do abandono escolar. Há o

acompanhamento através da Assistência Social às famílias beneficiárias de programas de

transferência de renda e os jovens com idade para entrar em programas como Jovem

Aprendiz  são  encaminhados  a  fazerem  parte  do  Programa  para  estimular  a  sua

permanência na escola.

As duas escolas do município  que oferecem o Ensino Médio realizam diversas

ações  que  estimulam  os  alunos  a  permanecerem  na  escola.  É  realizado  palestras
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motivacionais, Feira de Ciências, Festival de Talentos, visitas técnicas, entre outras.

Para o alcance da meta prevista referente a taxa líquida de alunos de 15  17 anos,

o município deverá articular outras ações junto ao Estado.

Fonte para cálculo do indicador:

INDICADOR B: População de pessoas residentes em Carlos Barbosa entre 15 a 17 anos: 1.139 (Fonte:
Cadastro SUS outubro/2016)

Matrículas
EEEM São Roque: 199 (26 com 18 ou mais anos)
EEEM Elisa Tramontina: 469 (63 com 18 ou mais anos)
Santa Rosa: 67 (Nenhum com 18 ou mais anos)
Total de matrículas: 735
Total de matrículas entre 15 a 17 anos: 646

Fórmula taxa líquida –     nº total de matrículas de 15 a 17 anos                         646  = 56%
                                              População de 15 a 17 anos                                    1.139

Fórmula taxa bruta  -  nº de matrículas não importa a idade
                                           População de 15 a 17 anos

Dados referentes a outubro de 2016

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.

O município, de acordo dados do IBGE-Censo Populacional 2010, atende 91.1%

de  alunos  com  deficiência,  transtornos  globais  do  desenvolvimento,  transtornos  do

espectro  autista  e  altas  habilidades  ou  superdotação.  Como os  dados  são  de  2010,

provavelmente este número seja maior. 

Quando há procura de matrícula de alunos com deficiência, tanto a rede municipal,

estadual e privada atendem a demanda e os mesmos são acompanhados por monitor

caso haja orientação dos profissionais da área da saúde. Atendendo o que dispõe as

estratégias 4.3 e 4.4 do PME, a rede estadual de ensino oferece atendimento nas salas

de recursos multifuncionais e a rede municipal encaminha os alunos de inclusão ou em
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fase de avaliação para a APAE, onde o município tem firmado convênio com repasse de

verbas e cedência de quatro (4) profissionais da área da psicopedagogia. Também há

convênio do município  com a AMAFA,  APADEV e Hellen Keller, para atendimento de

alunos diagnosticados com autismo, cegueira e surdez, respectivamente.

Conforme o Indicador B do monitoramento do PME, no que tange a execução da

Meta  4,  o  município  atende  76%  de  alunos  com  deficiência,  transtornos  globais  do

desenvolvimento, transtornos do espectro autista e altas habilidades ou superdotação nas

classes comuns da rede regular de ensino. Este número não é por falta de oferecimento

de vaga, mas sim a prerrogativa que se faz juntamente com a Escola Especial, quando os

alunos necessitam de atenção individualizada nas atividades da vida autônoma e social,

apoios intensos e contínuos,  recursos específicos,  bem como adaptações curriculares

significativas que a escola regular não consegue prover.

Fonte para cálculo do indicador:

INDICADOR A:
Fonte IBGE/Censo Populacional – 2010 (simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php)

INDICADOR B:

Conclusão: 104 alunos no total e 77 estudando junto a Rede Regular de Ensino.
                     74,1% dos deficientes frequentam a Rede Regular de Ensino. 

(Dados novembro/2016)
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Meta  5- Alfabetizar  todas  as  crianças,  no  máximo,  até  o  final  do  3º  ano  do  Ensino

Fundamental, no prazo da vigência deste PME.

Analisando os dados obtidos através dos indicadores da Meta 5, ainda há alunos

com  proficiência  insuficiente  na  leitura,  escrita  e  Matemática,  com um percentual  de

4.23%,  11.71%  e  18.78%,  respectivamente.   Estes  dados  foram  obtidos  através  da

Avaliação Nacional  da Alfabetização-  ANA de 2014.  No ano de 2015 não houve esta

avaliação e os resultados de 2016 ainda não foram colocados à disposição para análise.

Esta avaliação é censitária para crianças que terminam o ciclo de alfabetização do 1º ao

3º ano do Ensino Fundamental.

Buscando alternativas e novas estratégias para o alcance da alfabetização para

todos os alunos na idade recomendada, muitos professores da rede estadual participam

de formações oferecidas pelo Ministério da Educação através do Pacto Nacional  pela

Alfabetização na Idade Certa- PNAIC. A rede municipal também oferece anualmente a

formação continuada para professores e dentre os temas está o foco nos três primeiros

anos do Ensino Fundamental,  neste caso são oferecidas oficinas com professores da

Editora Positivo, Metodologia Aprende Brasil, utilizada pela rede desde 2013. 

O Regimento do Ensino Fundamental da rede municipal foi adequado no ano de

2015,  sendo  uma  das  mudanças  a  não  retenção  dos  alunos  no  2º  ano  do  Ensino

Fundamental.

É importante citar que muitos dos alunos que não conseguem se alfabetizar no 2º

ano  e  que  permanecem  com  dificuldade  no  3º  ano  são  crianças  com  defasagens

cognitivas  e  emocionais  significativas,  sendo  as  mesmas  encaminhadas  pelos

professores e equipe pedagógica da escola e SME para avaliação e possível atendimento

com equipes profissionais da área.

Para o alcance da meta faz-se ainda necessário que as estratégias dispostas no

PME sejam efetivadas na sua totalidade e dentro do prazo previsto e com a previsão

orçamentária para tal.

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.
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Referente a esta meta, constatou-se que 17.7% dos alunos da educação básica

são atendidos em tempo integral em 47.61% das escolas públicas. Cabe ressaltar que

todas as escolas que oferecem o tempo integral são da rede municipal. Percebe-se que

para o alcance da meta muitos esforços deverão ser realizados, principalmente a rede

Estadual de Ensino, pois a rede Municipal está próximo aos percentuais propostos até

2024.

Corroborando com a estratégia 6.1 do PME, as escolas da rede municipal  que

atendem  em  tempo  integral  oferecem  atividades  de  acompanhamento  pedagógico  e

multidisciplinares,  de  forma  que  o  tempo  de  permanência  dos  alunos  seja  igual  ou

superior a 7 horas diárias. Porém, dentro desta mesma estratégia ainda não foi possível a

ampliação da jornada de todos os professores em uma única escola. 

Está em construção mais duas escolas de tempo integral pela rede municipal, em

regime de colaboração com o Governo Federal, sendo uma delas de Educação Infantil e a

outra de Ensino Fundamental, seguindo os padrões arquitetônicos e de mobiliário para

educação em tempo integral. A inauguração está prevista para o ano de 2019.

Para os alunos que não frequentam escola de tempo integral, o município oferece

aos alunos que necessitarem e com idade de 6 a 14 anos, um espaço educativo com

atividades educativas, culturais e esportivas no Centro Educativo Crescer. Esta entidade

se mantém com repasse do município e de empresas locais.  

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

AI 6.6 6.7 6.8 6.9

AF 5.1 5.3 5.6 5.8

EM 4.6 5.1 5.3 5.5

Legenda: AI- anos iniciais; AF- anos finais; EM-ensino médio
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Através dos dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, as

escolas públicas do município atingiram as metas previstas e ultrapassaram as médias

nacionais. O maior crescimento ocorreu nos anos iniciais do ensino fundamental, sendo o

IDEB 2015 6.8, superando meta prevista pelo INEP para o final do decênio e atingindo a

meta  prevista  para  2019  no  PME.  Nos  anos  finais  também verificou-se  um aumento

significativo, com média de 5.5, obtida em 2015. Porém, este resultado não alcançou a

meta prevista pelo INEP, mas superou a previsão da meta prevista no PME para 2017. Os

dados do Ensino Médio não foram obtidos visto o município não ter realizado a avaliação,,

por  ser  ainda  amostral.  Os  dados  computados  pelo  Ensino  Médio  é  com  base  no

resultado do Estado.

A obtenção deste resultado demonstra o empenho das redes municipal e estadual

para melhorar a qualidade da educação.

Há um trabalho bastante forte pelas redes de ensino públicas junto aos professores

e alunos na busca de resultados sempre melhores. 

Dentre  as  ações  realizadas  estão  a  formação  dos  professores,  garantia  do

transporte escolar  gratuito  para todos os alunos que dele  necessitarem, utilização de

novas tecnologias, adesão de políticas que combatem a violência e a drogadição, em

parceria com a Secretaria de Assistência Social e Saúde, como também os órgãos de

proteção à infância, adolescência e juventude, projetos esportivos em colaboração com a

Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, projetos de leitura para formação de

leitores, projetos de valorização à vida e respeito ao próximo, entre outros. Outra ação

pedagógica para superar os índices é o trabalho dos professores, equipes diretivas e

SME quanto ao resultado de avaliações diagnósticas de aprendizagem realizadas ao final

de cada ano e durante o ano, verificando e analisando as competências e habilidades

atingidas ou não, visando novas propostas e estratégias de trabalho.  

17

Redigido por Ana Carolina Sbeghen Loss
Integrante da Equipe Técnica e Coordenadora do Fórum Municipal de Educação



Fonte de dados para obtenção dos indicadores:

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.
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Através dos dados obtidos no diagnóstico 2016, a escolaridade média da

população de 18 a 29 anos do município é de 10,5 anos, abaixo da meta prevista até o

final do decênio que é 12 anos de escolaridade. E o percentual da população desta faixa

etária  com  menos  de  12  anos  de  escolaridade  é  de  30,5%.  Quando  este  número

relaciona-se com a população do campo,  25% mais pobres e negros este número é

significativamente maior. Portanto, vários esforços deverão ser realizados para atingir os

valores estabelecidos pela meta. 

Indicadores e fonte de dados:

-Escolaridade média da população de 18 a 29 anos de idade.

-Percentual da população de 18 a 29 anos com menos de 12 anos de escolaridade.

-Percentual da população de 18 a 29 anos residentes no campo com menos de 12 anos de escolaridade.

-Percentual da população de 18 a 29 anos entre os 25% mais pobres com menos de 12 de escolaridade.

-Percentual da população negra de 18 a 29 anos com menos de 12 anos de escolaridade.

INDICADOR A: Fonte (simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php)

INDICADORES B, C, D, E e F: IBGE/Censo Populacional - 2010

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.

A taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais é de 97,5%,

percentual  muito  próximo da meta prevista para 2016 que é 98%. Porém, quanto ao

analfabetismo funcional  ainda  é  necessário  esforços  para  que  haja  uma redução  do

número que é de 14,8%, sendo a meta prevista para o final do decênio de 7,4%. 

É oferecido no período noturno pela rede estadual curso EJA para os jovens

e adultos que não tiveram condições de concluir o ensino fundamental na idade certa,

sendo assegurado transporte gratuito aos alunos que necessitarem.

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.
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Esta meta demandará um esforço muito forte do município para que seja

alcançada, visto que em 2016 somente 2,76% da população que frequenta a EJA, cursa,

de forma integrada a Educação Profissional. Há o incentivo através do transporte escolar

aos alunos que desejam frequentar  cursos profissionalizantes  no SENAI,  que fica no

município próximo à Carlos Barbosa, com objetivo de atingir a meta prevista.

Fonte de dados para obtenção do indicador:

Alunos matriculados na EJA Ensino Médio – EEEM São Roque: 98 (nenhum deles frequenta algum tipo de

educação profissional)

Alunos  matriculados  na  EJA Ensino  Fundamental  –  EEEF  Carlos  Barbosa:  83  (  5  deles  frequentam

educação profissional)

Total de alunos na EJA: 181, destes, 5 frequentam cursos de educação profissional = 2,76%

Fonte: EEEM São Roque e EEEF Carlos Barbosa/dezembro/2016

Meta 11- Incentivar e oferecer acesso à Educação Profissional Técnica de nível Médio,

assegurando a qualidade social da oferta.

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. 

Com relação a estratégia 11.5, atualmente os jovens com alguma deficiência são

atendidos pela APAE que é entidade sem fins lucrativos e desses alunos, muitos são

atendidos pela lei de cotas de PCD que é a lei 8.213, onde as empresas que cumprem

essa lei, pertencem ao conhecido sistema S, sendo SENAI, SENAC, SENART, SENAR e

SESCOOP. Entende-se que a meta é cumprida.

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.

O resultado obtido  através dos dados levantados no diagnóstico  mostra  que o

município superou a meta relacionada a taxa bruta de matrículas na Educação Superior

da população de 18 a 24 anos, atingindo o percentual de 59,53%, sendo a meta prevista

55% até o final do decênio. A taxa líquida foi 34,22%, abaixo da meta prevista até o final
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do decênio que é de 38%. Mesmo não atingindo a meta,  os resultados mostram um

crescimento acentuado do número de alunos matriculados na faixa etária prevista. 

O  município,  mesmo  não  ofertando  Ensino  Superior,  disponibiliza  transporte

gratuito  aos  alunos  para  se  deslocarem  a  outros  municípios  que  oferecem  esta

modalidade de ensino, tanto no diurno quanto noturno. 

Cabe ressaltar  que no cálculo para o alcance da meta não foi  considerado os

cursos EAD.

Fonte de dados:

Fórmula taxa líquida –     nº total de matrículas de 18 a 24 anos            
                                               População de 18 a 24 anos                                    

Fórmula taxa bruta  -  nº de matrículas não importa a idade
                                           População de 18 a 24 anos

População de 18 a 24 anos residentes em Carlos Barbosa: 2.624
Fonte: www.tse.jus.br/eleitor/estatistica-do-eleitorado-por-sexo-e-faixa-etaria

Nº total de matrículas no Ensino Superior: 1.562
Nº total de matrículas entre 18 e 24 anos no Ensino Superior: 898
Fonte: Cadastro do transporte universitário/Secretaria da educação/2016

Taxa líquida 898    34,22%
                     2624

Taxa bruta  1562    59,53%
                     2624

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.

Como o município não possui instituições de Educação Superior, será realizado o

acompanhamento do crescimento das metas nacional e estadual.
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Meta 14-Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu.

Como  nosso  município  não  possui  instituições  de  Educação  Superior,

faremos o acompanhamento do crescimento das metas nacional e estadual. De acordo

com dados  retirados  do GeoCapes  e  projeções populacionais  do  IBGE-2013,  o  país

concedeu 47.138 títulos de mestrado e 13.912 de doutorado, sendo que a meta é atingir

60.000 mestres e 25.000 doutores por ano até o final do decênio. Para o cumprimento

desta meta serão necessárias ações voltadas principalmente ao oferecimento de bolsas

de estudo para que aumente a procura da Pós-graduação strictu sensu.

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.

Para o cálculo desta meta foram considerados somente os professores da rede

municipal de ensino. O percentual de professores que possuem curso de licenciatura na

área de conhecimento que atuam é de 75%. Importante ressaltar que os professores que

não possuem curso de licenciatura na área específica são os que atuam na Educação

Infantil e Anos Iniciais visto não ser obrigatória a licenciatura como requisito no Plano de

Carreira para ingresso através de concurso público e sim ter a formação de Magistério –

Ensino Médio.

Fonte para cálculo da execução da meta:

Professores de Educação Infantil em regência de classe com formação específica superior: 75%

Professores de Ensino Fundamental I em regência de classe com formação específica superior: 52%

Professores de Ensino Fundamental II em regência de classe com formação específica superior: 100%

Conclusão:

110 professores em regência de classe, destes 83 com formação superior específica, totalizando 75%

FONTE: Ficha cadastral dos professores/ Secretaria da Educação – julho/2016
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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.

A meta estabelece que até o último ano de vigência do Plano, 50% dos professores

da educação básica estejam com formação em nível de pós-graduação. De acordo com

os  dados  levantados  em  2016,  o  município  atingiu  65,7%  de  professores  com  pós-

graduação. Quando comparado o resultado das três redes de ensino, a rede municipal,

particular e estadual possuem 81,3%, 62% e 55,4% de professores com pós-graduação,

respectivamente.

Quanto a estratégia 16.1 do PME, que é 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, a rede municipal

não contempla no Plano de Carreira do Magistério 1/3 de carga horária de trabalho para o

planejamento,  o  desenvolvimento  de pesquisa  e  projetos  acadêmicos e  pedagógicos,

porém está adequada pois a carga horária de trabalho contempla a hora atividade para

planejamento e atividades afins.

A formação continuada é oferecida anualmente aos professores da rede municipal,

totalizando  40h  anuais.  No  ano  de  2016  foram  oferecidas  20h  presenciais  e  20h  à

distância. Também são oferecidas aos gestores da rede municipal encontros mensais com

a equipe pedagógica da SME para discussão de ações nas escolas e também formação

com profissionais da Editora Positivo, no mínimo 02 (duas) vezes ao ano.

A rede  estadual  e  particular  também  oferece  aos  seus  profissionais  formação

continuada, organizada de acordo com proposta da mantenedora.

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.
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De acordo com dados obtidos junto ao Rh da Prefeitura Municipal em dezembro de

2016,  verifica-se  que a  diferença percentual  entre  o salário  médio  de professores  da

educação básica da rede pública municipal e o salário médio de outros funcionários, com

escolaridade equivalente  é  de 55,69%.  Sabe-se que a  meta  é  equiparar  os  salários,

porém o aumento inviabilizaria o pagamento da folha. Atualmente, o salário básico do

professor  da  rede  municipal  está  acima do  considerado  pelo  piso  nacional,  sendo  o

mesmo reajustado anualmente, seguindo o que propõe a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Quanto  ao  piso  salarial  dos  professores  estaduais,  quando  comparado  ao  dos

professores da rede municipal e outros funcionários com mesma escolaridade, verifica-se

que há uma defasagem bastante significativa, o que dificultará o alcance da meta durante

o decênio.

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.

As redes estadual e municipal de ensino possuem Plano de Carreira. Para o ano

de 2017, a rede municipal constituirá comissão para análise de adequações do Plano de

Carreira, sendo esta orientada por coordenadores do MEC.

Diferente  da  rede  municipal,  a  rede  estadual  não  tem como  referência  o  Piso

Nacional Salarial do Magistério, como observado nos dados que seguem.

Dados obtidos para o diagnóstico da meta:

Rendimento básico, carreira inicial, nível médio, professor, rede municipal 40h: R$ 2.758,22
Rendimento básico, carreira inicial, nível médio, professor, rede estadual 40h: R$ 1.260,20

Rendimento básico, carreira inicial, nível superior, professor, rede municipal 40h: R$ 3.772,64
Rendimento básico, carreira inicial, nível superior, professor, rede estadual 40h: R$ 2.331,38

Fonte: Rh Prefeitura Municipal de Educação, 16ª CRE.
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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.

As escolas da rede pública do município, contam com Conselho Escolar, Círculo de

Pais e Mestres e Grêmio Estudantil, sendo as três esferas atuantes de forma conjunta

com  a  Equipe  gestora  das  mesmas.  Os  Conselhos  Escolares  também  são  esfera

presente, além do CPM, nas escolas de Educação Infantil da rede municipal.

 O Projeto Político Pedagógico é documento de todas as escolas, e sua elaboração

e/ou revisão é realizada anualmente.

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.

O  município  investe  anualmente  um  valor  superior  aos  25%  previstos  para

investimentos. 

Segue  membros  do  Fórum  Municipal  de  Educação,  responsáveis  pelo

acompanhamento e avaliação do Plano Municipal de Educação:

I-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Titular: Ana Carolina Sbeghen Loss_______________________________________

Suplente: Marilda Damiani Baccon________________________________________

II-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Titular: José Carlos Cústódio_____________________________________________

Suplente: Edilaine Zucatto_______________________________________________
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III-Comissão de Educação da Câmara de Vereadores

Titular: Enio Grolli______________________________________________________

Suplente: Luciano Baroni________________________________________________

IV-Conselho Municipal de Educação- CME

Titular: Marciana Lusani Volpatto__________________________________________

Suplente: Rutineia Balbinot Salini__________________________________________

V-Representantes das escolas de Educação Infantil

Titular: Liliane Cousseau de Boaventura_____________________________________

Suplente: Adriana Pedruzzi Lazzari_________________________________________

VI-Representantes das escolas públicas do Ensino Fundamental

Titular: Marcos Fontana Cerutti____________________________________________

Suplente: Cleides Missiagia Frighetto_______________________________________

VII-Representantes das escolas públicas de Ensino Médio

Titular: Márcia da Silveira Santos__________________________________________

Suplente: Rosane Baldasso Barth_________________________________________

VIII-Representantes das escolas públicas da Educação de Jovens e Adultos- EJA

Titular: Denira Cagliari__________________________________________________

Suplente: Maria Cisco__________________________________________________

IX-Representantes das escolas Privadas de Ensino

Titular: Denise Sganderla Postingher_______________________________________

Suplente: Noemi Vrieling________________________________________________

X-Representantes das escolas de Educação Especial

Titular: Mônica Adriane Sauthier___________________________________________

Suplente: Ema Misturini__________________________________________________
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XI-Representantes do FUNDEB

Titular: Neli Isabel Thums Gedoz_____________________________________________

Suplente: Maribel Bortolotto_________________________________________________

XII-Representantes dos Estudantes Universitários

Titular: Fernanda Grolli_____________________________________________________

Suplente: Andreia Parolin Corezola___________________________________________

XIII-Representantes de Pais de Estudantes

Titular: Arlei Benelli________________________________________________________

Suplente: Sandra Lorenzon_________________________________________________

XIV-Representantes da Associação do Comércio, Indústria e Serviçoes- ACI

Titular: Carlos Sandrin______________________________________________________

Suplente: Edson Machado___________________________________________________

XV-Representantes do Sindicato dos Servidores Públicos de Carlos Barbosa-SINDISPUB

Titular: Sinara Kirch________________________________________________________

Suplente: Fábio Dolzan_____________________________________________________
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	Através dos dados obtidos no diagnóstico 2016, a escolaridade média da população de 18 a 29 anos do município é de 10,5 anos, abaixo da meta prevista até o final do decênio que é 12 anos de escolaridade. E o percentual da população desta faixa etária com menos de 12 anos de escolaridade é de 30,5%. Quando este número relaciona-se com a população do campo, 25% mais pobres e negros este número é significativamente maior. Portanto, vários esforços deverão ser realizados para atingir os valores estabelecidos pela meta.
	A taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais é de 97,5%, percentual muito próximo da meta prevista para 2016 que é 98%. Porém, quanto ao analfabetismo funcional ainda é necessário esforços para que haja uma redução do número que é de 14,8%, sendo a meta prevista para o final do decênio de 7,4%.
	É oferecido no período noturno pela rede estadual curso EJA para os jovens e adultos que não tiveram condições de concluir o ensino fundamental na idade certa, sendo assegurado transporte gratuito aos alunos que necessitarem.
	Esta meta demandará um esforço muito forte do município para que seja alcançada, visto que em 2016 somente 2,76% da população que frequenta a EJA, cursa, de forma integrada a Educação Profissional. Há o incentivo através do transporte escolar aos alunos que desejam frequentar cursos profissionalizantes no SENAI, que fica no município próximo à Carlos Barbosa, com objetivo de atingir a meta prevista.
	Como nosso município não possui instituições de Educação Superior, faremos o acompanhamento do crescimento das metas nacional e estadual. De acordo com dados retirados do GeoCapes e projeções populacionais do IBGE-2013, o país concedeu 47.138 títulos de mestrado e 13.912 de doutorado, sendo que a meta é atingir 60.000 mestres e 25.000 doutores por ano até o final do decênio. Para o cumprimento desta meta serão necessárias ações voltadas principalmente ao oferecimento de bolsas de estudo para que aumente a procura da Pós-graduação strictu sensu.

