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Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, reuniram-se na Secretaria da Educação

membros  do  Forum Municipal  de  Educação,  bem  como  membros  do  Conselho  Municipal  de

Educação para tratar do monitoramento do Plano Municipal de Educação. A presidente do Fórum e

do Conselho, Ana Carolina Loss deu as boas vindas e iniciou falando sobre os dados levantados

nestes últimos 3 anos referente as metas do Plano Municipal e que até o final do presente ano há a

necessidade  de  realizar  a  primeira  Audiência  Pública,  conforme  Nota  Técnica  nº  01/2017,

apresentando os resultados obtidos quanto as estratégias estabelecidas para as 20 metas. A meta nº

01 que fala sobre a Educação Infantil está bem encaminhada, com atendimento a todos os alunos da

faixa etária de creche que procuram vaga, bem como os da faixa etária Pré-escola. A meta nº 02,

referente ao Ensino Fundamental, também atingiu a meta do indicador 01 que é a oferta de vaga,

porém ainda há alunos com defasagem idade-série que não concluíram o Ensino Fundamental. A

meta 03, referente ao Ensino Médio, também demanda de alguns esforços quanto ao indicador 02,

visto muitos adolescentes não frequentarem e por conseguinte, não concluírem o Ensino Médio. A

meta 04, referente a Educação Especial está sendo cumprida, na medida que percebe-se os esforços

das escolas das 03 redes quanto a oferta para os alunos de inclusão nas classes regulares, bem como

qualificar os atendimentos nos centros de referência e nas salas de recursos das escolas. A meta 05

ainda não está efetivada por completo, visto ainda termos muitos problemas quanto a alunos não

alfabetizados no final do 1º ciclo que é o 3º ano. As escolas buscam várias estratégias, porém sabe-

se que é um dificuldade do Brasil. A meta 06 foi alcançada, porém com esforços somente da Rede

Municipal, onde houve ampliação de escolas de educação infantil, bem como estando em fase de

conclusão para o ano de 2020 mais uma escola de educação infantil e ensino fundamental. A meta

07 também foi alcançada, havendo um avanço no IDEB no ano de 2017 das turmas de anos iniciais.

As metas 08 a 11, que objetivam a escolaridade na idade certa, ensino médio profissionalizante, e

EJA ainda demandam esforços para o alcance de algumas estratégias, visto que muitos jovens e

adultos  não  frequentam mais  a  escola  devido  a  outras  demandas  sociais.   As  metas  12  a  14,

referente  ao  Ensino  Superior,  também  demonstram  esforços  do  município  quanto  a  oferta  de

transporte gratuito aos que estão matriculados em universidades e faculdades fora do município. O

alcance das metas 15 a 18, referente aos profissionais do magistério dependem de esforços também

da rede estadual, pois quanto ao piso salarial, há o cumprimento de meta pela rede municipal, bem

como o comprometimento com o Plano de Carreira e profissionais com formação de pós-graduação.

A meta 19 é cumprida, visto termos em praticamente todas as escolas, Círculo de pais e mestres,

Conselho  Escolar  e  Grêmio  Estudantil.  A última  meta,  sobre  o  financiamento  da  Educação,  o

município aplica mais do que os 25% previsto em Lei, porém, quanto aos recursos do Governo

Federal, sabe-se da dificuldade no cumprimento destas metas. Ao final da explanação foi dado1



espaço aos presentes para dúvidas, ou sugestões. Nada mais havendo a constar, a presidente Ana

Carolina convocou a todos a estarem presentes na Audiência Pública no dia 16 de dezembro, às 18h,

no Centro de Saúde.
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