
 
 

 

 

 

 

 

Relatório de Monitoramento do Plano Municipal de Educação – PME de Carlos Barbosa-RS 

Lei Municipal n
o
 3.184/2015 

Período 2018 

 

 

 

 

Carlos Barbosa, 21 de novembro de 2018. 

 



  

2 

Município: Carlos 

Barbosa 

Cód. 

Município: 

4304804 

 

Microrregião: Caxias do Sul Mesorregião: Nordeste 

Rio-

grandense 

UF Rio 

Grande 

do Sul 

Plano Municipal 

de Educação: 

Lei nº 3184/2015 

 

Períodos de 

Avaliação 

previstos: 

Quadrianual Ano da primeira avaliação: 2019 

Comissão 

Coordenadora: 

Fórum Municipal de Educação com apoio do Conselho Municipal de Educação Decreto 

3063/2016 

Equipe Técnica: Fabiano José Taufer, Ana Carolina Sbeghen Loss, Marciana Lusani Volpatto 

 Portaria 

359/2017 

Contatos de 

referência: 

Telefone: (54)34332971 E-mail: 

pedagógico@carlosbarbosa.rs.gov.br 

 

 



  

3 

Sumário 
APRESENTAÇÃO .............................................................................................................................................................................................................................................................. 5 

BLOCO DE NOTAS ............................................................................................................................................................................................................................................................ 7 

COMPORTAMENTO DAS METAS E ESTRATÉGIAS NO PERÍODO .................................................................................................................................................................................. 12 

META 01 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 13 

META 02 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 

META 03 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 31 

META 04 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 47 

META 05 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 59 

META 06 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 66 

META 07 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 72 

META 08 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 82 

META 09 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 87 

META 10 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 94 

META 11 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 102 

 META 12 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 106 

META 13 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 112 

META 14 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 115 

META 15 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 118 



  

4 

META 16 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 124 

META 17 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 130 

META 18 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 135 

META 19 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 140 

META 20 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 146 

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES .............................................................................................................................................................................................................................. 156 

ANEXOS........................................................................................................................................................................................................................................................................ 157 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5 

APRESENTAÇÃO  

 A construção do 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 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 monitoramento contínuo e avaliação periódica do Plano, deve significar uma oportunidade de melhorar a qualidade técnica do diagnóstico, de ampliar a 

participação social e de qualificar ano a ano a execução das metas. 

 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 
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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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1. BLOCO DE METAS  

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. 
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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. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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 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. 
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2. COMPORTAMENTO DAS METAS E ESTRATÉGIAS NO PERÍODO 

 

 Para o diagnóstico do Plano Municipal de Educação, os dados estão sendo apurados ano a ano, desde 2016. A fonte de dados, conforme a meta e o 

indicador, são buscados em sites oficiais, com dados do Brasil, do Estado ou município, ou dados coletados através de um levantamento no próprio município, 

com apoio das instituições escolares, saúde e outros órgãos necessários à pesquisa.  

 Para cada meta há três tabelas, sendo que a primeira (Parte B), consta o número da meta, sua descrição, com prazos e observações. A segunda (Parte C), 

aparecem os indicadores utilizados para o diagnóstico, onde são registrados os dados oficiais, neste caso, do site do SIMEC, e os dados extraoficiais, apurados pelo 

próprio município, através de entrevista, questionários e levantamento de dados. A terceira e última tabela (Parte D), são descritas as estratégias para cada meta 

estabelecida, o prazo para sua realização, se a mesma foi ou não executada, seu status (concluída, em desenvolvimento, não iniciada) e orçamento para sua 

execução. Cabe citar que, a opção do status “em desenvolvimento”, se deve ao fato não da estratégia não ter sido realizada, mas em virtude da mesma ter 

continuidade a cada ano e a necessidade de ser monitorada, não podendo ser considerada concluída. 
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Meta 01- Educação Infantil 

 

 

 

 Para o cumprimento desta meta, foram propostas no PME 18 estratégias a ela relacionadas. O município, de acordo com os dados levantados nos anos de 

monitoramento do Plano atingiu a universalização, sendo que neste último ano de diagnóstico, ou seja, 2018, atingiu também a meta do Indicador 1B, que é o 

atendimento de, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos de idade. O número de crianças matriculadas na Rede Municipal no ano de 2018 teve um aumento 

significativo e já tendo previsto esta demanda ainda em 2017, a Secretaria da Educação realizou um estudo de reforma e ampliação de duas escolas de Educação 

Infantil, o que foi concretizado no decorrer do ano de 2018. Para 2019, já foram autorizadas a ampliação de mais uma escola de Educação Infantil da Rede 

Municipal e construção da nova EMEI  Carinha de Anjo, visto a estrutura física atual da mesma não comportar a demanda que se apresenta. Também está em 

construção uma escola de educação infantil de tempo integral no Bairro Bela Vista, porém, como os recursos são federais, não há prazo para conclusão da mesma. 

O município, nos anos de 2016, 2017 e 2018, firmou convênio com o Estado, atendendo alunos da Pré-escola na EEEF Dom Vital, no Bairro Torino, de difícil 

acesso, evitando o deslocamento das crianças para o centro da cidade. Em 2018, o município também firmou convênio com o Estado para atendimento de alunos 

Meta Prazo

2024

(caso haja 

mais de um 

prazo dentro 

de uma 

mesma meta, 

indique-o 

aqui)

Texto da meta

Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 

(cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a  

atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final 

da vigência deste PME.

P
A

R
TE

 B
 -

 M
ET

A
S

1

Observações/Relato sintético (opcional)

Educação Infantil (4 e 5 anos) o município alcançou a meta desde 2016. Quanto a Educação Infantil 

(creche) o município atende toda a demanda manifesta e esta realizando obras de ampliação nas escolas e 

com obras em construção e projetos para atendimento futuro.

2016
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da Pré-escola na EEEF Cardeal Arcoverde, pela demanda ser maior do que comporta o atendimento que acontecia na EMEI Carinha de Anjo. O município cede os 

profissionais e oferece a merenda e material pedagógico aos alunos.  

 
*dados coletados em outubro de 2018. 

 

Prazo: 2016 Alcançou indicador? Sim

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

100% 100% 100%

111,72% 103,27% 106,95% 107,67%

Prazo: 2024 Alcançou indicador? Sim

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

50%

44,21% 48,25% 47,68% 61,99%

Prazo:(informe aqui o prazo do indicador)Alcançou indicador?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prazo:(informe aqui o prazo do indicador)Alcançou indicador?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

INDICADOR 1A

INDICADOR

P
A

R
TE

 C
 -

 IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 D
E 

M
ET

A

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial (fornecido por órgãos estatísticos oficiais, como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município). 
Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente. 

Percentual da população de 4 e 5 anos que frequenta a escola

Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a escola-creche

(descrição do indicador. Caso tenha dúvida, consulte lista de indicadores sugeridos no Caderno de Apoio que acompanha esta planilha)

(descrição do indicador. Caso tenha dúvida, consulte lista de indicadores sugeridos no Caderno de Apoio que acompanha esta planilha)

Meta prevista

Meta executada no período (dado oficial)

INDICADOR 1B

Meta executada no período (dado extraoficial)

INDICADOR 1C

Meta prevista

INDICADOR 1D

Meta executada no período (dado oficial)

Meta executada no período (dado extraoficial)

Meta executada no período (dado oficial)

Meta executada no período (dado extraoficial)

Meta prevista

Meta executada no período (dado extraoficial)

Meta executada no período (dado oficial)

Meta prevista
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Meta 1 Universalizar, até 2016, o atendimento escolar da população de 4 e 5 anos, e ampliar, até 2020, a oferta de 

Educação Infantil de forma a atender a 50% da população de até 3 anos. 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 

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. 

2024 FNDE e MDE 
Em 

desenvolv. 
SIM  

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 

2016 MDE 
Em 

desenvolv. 
SIM  
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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. 

1.3Realizar, 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. 

2016 Não se aplica Concluída SIM  

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. 

2016 Não se aplica 
Em 

desenvolv. 
SIM   

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 

2024 

Estratégia cumprida 

se houver abertura de 

Programa Governo 

Federal / Recurso 

Em 

desenvolv. 
NÃO 

Há uma escola de Educação Infantil em construção 

pelo Governo Federal, porém, sem prazo de 

entrega. 
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expansão e a melhoria da rede física de escolas 

públicas de Educação Infantil. 

Federal 

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. 

2016 Não se aplica 
Em 

desenvolv. 
SIM   

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. 

2024 MDE 
Em 

desenvolv. 
NÃO   

1.8 Promover a formação inicial e continuada 

dos profissionais da Educação Infantil e 

gradativamente ampliar o atendimento por 

profissionais com formação superior. 

2024 MDE 
Em 

desenvolv. 
SIM 

Para o ano de 2019, o quadro de profissionais das 

EMEIS passará por mudanças, atendendo 

gradativamente o que diz a legislação quanto a 

formação dos profissionais que atuam na Educação 

Infantil. 
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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. 

2024 Não se aplica 
Não 

iniciada 
NÃO   

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. 

2016 
FNDE, MDE e Salário 

Educação 

Em 

desenvolv. 
SIM   

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, 

2017 MDE 
Em 

desenvolv. 
SIM 

Atualmente, os alunos que necessitam do 

atendimento educacional especializado são 

encaminhados para a rede de atendimento 

especializada com profissionais com formação 

específica para o atendimento. 
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assegurando parcerias que viabilizem. 

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. 

2017 Não se aplica 
Em 

desenvolv. 
SIM   

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. 

2016 MDE Concluída SIM   

 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 

2016 Não se aplica 
Em 

desenvolv. 
SIM   
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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. 

2016 Não se aplica 
Em 

desenvolv. 
SIM   

1.16 Colaborar com a União e o Estado, por 

meio do Censo Escolar realizado anualmente, 

através do levantamento da demanda 

manifesta da Educação Infantil em creches e 

pré-escolas, como forma de planejar e verificar 

o atendimento. 

2016 Não se aplica 
Em 

desenvolv. 
SIM   

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 

2016 MDE 
Em 

desenvolv. 
SIM   
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Infantil. 

1.18 Desenvolver projetos e atividades que 

abordem a riqueza da diversidade cultural e a 

história e cultura afro-brasileira e indígena. 

2016 Não se aplica 
Em 

desenvolv. 
SIM   

 

 

 Meta 02- Ensino Fundamental 

 

 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 precisa buscar ações em todas as redes de ensino para alcançar até 2024 a meta prevista que é 95%.  
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Meta Prazo

2024

(caso haja 

mais de um 

prazo dentro 

de uma mesma 

meta, indique-

o aqui)

P
A

R
TE

 B
 -

 M
ET

A
S

Texto da meta Observações/Relato sintético (opcional)

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.

2016

Entende-se o indicador 2A como cumprido como 100%, visto o município disponibilizar as vagas e desenvolver um 

trabalho junto a Rede de Apoio para que todas as crianças e jovens estejam frequentando a Escola dentro da 

idade recomendada. Para o indicador 2B não há dados do município e sim dados oficiais da página do Simec.



  

23 

 
*Dados do Indicador 2B (simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php). 

Prazo: 2016
Alcançou 

indicador?
Sim

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
Não

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

95% 95%

76,10% 76,90% 75,90%

Prazo:

(informe aqui o 

prazo do 

indicador)

Alcançou 

indicador?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prazo:

(informe aqui o 

prazo do 

indicador)

Alcançou 

indicador?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

P
A

R
TE

 C
 -

 IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 D
E 

M
ET

A

INDICADOR

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial 

(fornecido por órgãos estatísticos oficiais, como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município). 

Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente. 

INDICADOR 2A
Percentual da população de 6 a 14 anos que frequenta a escola

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 2B
Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o Ensino Fundamental concluído.

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 2D
(descrição do indicador. Caso tenha dúvida, consulte lista de indicadores sugeridos no Caderno de Apoio que acompanha esta planilha)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 2C
(descrição do indicador. Caso tenha dúvida, consulte lista de indicadores sugeridos no Caderno de Apoio que acompanha esta planilha)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado extraoficial)
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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 (da meta acima indicada) Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 

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. 

2016 
Recursos do Estado, 

MDE, PNATE, PATE 
Concluída SIM   

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. 

2016 Não se aplica Concluída SIM   
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 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. 

2016 MDE 
Em 

desenvolv. 
SIM   

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. 

2016 Não se aplica Concluída SIM   

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. 

2016 Não se aplica Concluída SIM   

2.6 Promover a aproximação entre propostas 

pedagógicas da rede municipal, estadual e 

particular de ensino, visando o alcance da 

2024 Não se aplica 
Em 

desenvolv. 
NÃO   



  

26 

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. 

2016 

MDE, FUNDEB, 

GOVERNO ESTADUAL, 

REDE PRIVADA 

Em 

desenvolv. 
SIM   

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. 

2024 Não se aplica 
Em 

desenvolv. 
NÃO   

 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 

2016 

MDE, FNDE, SALÁRIO 

EDUCAÇÃO, PATE, 

PNATE 

Concluída SIM   
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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. 

2016 FNDE, MDE 
Em 

desenvolv. 
SIM   

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. 

2016 Não se aplica 
Em 

desenvolv. 
SIM   

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. 

2016 Não se aplica 
Em 

desenvolv. 
SIM   
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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. 

2016 MDE, EMENDAS OGU 
Em 

desenvolv. 
SIM   

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. 

2024 FNDE, MDE  
Em 

desenvolv. 
NÃO 

Para algumas escolas há necessidade de ampliação 

do espaço físico, não havendo disponibilidade de 

salas para implantação de laboratórios. 

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. 

2016 MDE 
Em 

desenvolv. 
SIM   
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2.16 Oportunizar a inclusão sociodigital a 

alunos e professores, por meio do acesso a 

novas tecnologias. 

2016 MDE 
Em 

desenvolv. 
SIM   

2.17 Oportunizar a inclusão sociodigital a 

alunos e professores, por meio do acesso a 

novas tecnologias. 

2024 MDE 
Em 

desenvolv. 
NÃO   

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. 

2016 Não se aplica 
Em 

desenvolv. 
SIM   

2.19 Contemplar as diferenças étnico-culturais 

e temas transversais, através de ações e 

propostas pedagógicas. 

2016 Não se aplica 
Em 

desenvolv. 
SIM   

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 

2024 Não se aplica 
Em 

desenvolv. 
NÃO   
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atividades culturais dentro e fora dos espaços 

escolares, assegurando ainda que as escolas se 

tornem pólos de criação e difusão cultural. 

2.21Desenvolver 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. 

2016 Não se aplica 
Em 

desenvolv. 
SIM   

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. 

2016 MDE 
Em 

desenvolv. 
SIM   
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Meta 03- Ensino Médio 

 

 
 

 Para a efetivação desta meta é realizado um trabalho junto às escolas de Ensino Fundamental quanto ao período de matrícula para o Ensino Médio da Rede 

Estadual, mantenedora desta etapa de escolarização. 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. 

 

 

 

 

Meta Prazo

2024

(caso haja 

mais de um 

prazo dentro 

de uma mesma 

meta, indique-

o aqui)

P
A

R
TE

 B
 -

 M
ET

A
S

Texto da meta Observações/Relato sintético (opcional)

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%.

2016

Indicador 3A- A universalização é indicador cumprido. O município não deixa de oferecer vagas para todos que 

estão no Ensino Médio.
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Prazo: 2016
Alcançou 

indicador?
Sim

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
Não

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

87% 87%

86% 56% 57,82% 74,17%

Prazo:

(informe aqui o 

prazo do 

indicador)

Alcançou 

indicador?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prazo:

(informe aqui o 

prazo do 

indicador)

Alcançou 

indicador?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

P
A

R
TE

 C
 -

 IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 D
E 

M
ET

A

INDICADOR

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial 

(fornecido por órgãos estatísticos oficiais, como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município). 

Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente. 

INDICADOR 3A
Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 3B
Taxa de escolarização líquida no Ensino Médio da População de 15 a 17 anos.

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 3D
(descrição do indicador. Caso tenha dúvida, consulte lista de indicadores sugeridos no Caderno de Apoio que acompanha esta planilha)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 3C
(descrição do indicador. Caso tenha dúvida, consulte lista de indicadores sugeridos no Caderno de Apoio que acompanha esta planilha)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado extraoficial)
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 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. Anualmente acontecem reuniões com a Promotoria e Conselho 

Tutelar, 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. 

Porém, a meta para o Indicador 3B não foi alcançada, devendo o município articular outras ações junto ao Estado, visto as escolas que ofertam o Ensino Médio 

fazerem parte desta mantenedora. 
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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 (da meta acima indicada) Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 

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. 

2016 MDE 
Em 

desenvolv. 
SIM   

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: o 

atendimento da totalidade dos egressos do 

Ensino Fundamental e a inclusão dos alunos 

com defasagem de idade e dos estudantes com 

2024 Recursos do Estado 
Em 

desenvolv. 
SIM   
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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 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. 

2024 Recursos do Estado 
Não 

iniciada 
NÃO   

3.4 Estruturar e fortalecer, no prazo de um ano 

a partir da aprovação deste Plano, o 

acompanhamento e o monitoramento do 

2016 Não se aplica 
Em 

desenvolv. 
SIM   
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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. 

2024 Recursos do Estado Concluída SIM   

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. 

2024 Recursos do Estado 
Em 

desenvolv. 
NÃO   
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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. 

2016 Recursos do Estado 
Em 

desenvolv. 
SIM   

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. 

2024 Não se aplica 
Em 

desenvolv. 
NÃO   

3.9 Implementar, sob coordenação dos órgãos 

gestores dos sistemas de ensino, 
2016 Recursos do Estado Em SIM   
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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. 

desenvolv. 

 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. 

2016 Recursos do Estado 
Em 

desenvolv. 
SIM   

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, 

2016 MDE, PNATE, PATE 
Em 

desenvolv. 
SIM   
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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. 

2016 MDE, PNATE, PATE Concluída SIM   

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. 

2024 Recursos do Estado 
Em 

desenvolv. 
SIM   

3.14 Promover atividades de integração entre 

família e escola. 
2016 Recursos do Estado Concluída SIM   

3.15  Promover encontros de formação 

continuada para os professores com o objetivo 
2016 Recursos do Estado Em SIM   
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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. 

desenvolv. 

3.16 Promover palestras para alunos, pais e 

professores em diferentes áreas, conforme o 

interesse de cada grupo. 

2016 Recursos do Estado Concluída SIM   

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. 

2016 Não se aplica 
Em 

desenvolv. 
SIM   

3.18 Promover atividades e projetos 

disciplinares e multidisciplinares que atinjam 

todas as áreas do conhecimento. 

2016 
MDE e Recursos do 

Estado 

Em 

desenvolv. 
SIM   

3.19 Enfatizar a recuperação paralela através 

de metodologia diferenciada que proporcione 
2016 Não se aplica Concluída SIM   
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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. 

2016 Não se aplica 
Em 

desenvolv. 
SIM   

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. 

2016 Não se aplica 
Em 

desenvolv. 
SIM   

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. 

2016 Recursos do Estado 
Em 

desenvolv. 
SIM   

3.23 Revisar, sempre que necessário, a 

proposta pedagógica da escola e propor 

alterações. 

2016 Não se aplica 
Em 

desenvolv. 
SIM   
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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. 

2016 
Recursos do Estado, 

PNATE, PATE 

Em 

desenvolv. 
SIM   

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. 

2016 Não se aplica 
Em 

desenvolv. 
SIM   

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. 

2016 Não se aplica 
Em 

desenvolv. 
SIM   
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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. 

2016 Não se aplica 
Em 

desenvolv. 
SIM   

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. 

2016 Recursos do Estado 
Em 

desenvolv. 
SIM   

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. 

2024 Recursos do Estado  
Não 

iniciada 
NÃO   
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 3.30 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. 

2024 Recursos do Estado 
Em 

desenvolv. 
NÃO   

 3.31 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. 

2016 Recursos do Estado 
Em 

desenvolv. 
SIM   

3.32  Atualizar, permanentemente, o processo 

de ensino e aprendizagem através da 

qualificação dos professores, subsidiada pelas 

mantenedoras. 

2016 Recursos do Estado 
Em 

desenvolv. 
SIM   
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3.33  Disponibilizar cursos de formação 

gratuitos e com horários que viabilizem a 

formação continuada dos professores. 

2016 Recursos do Estado 
Em 

desenvolv. 
SIM   

3.34 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. 

2016 Recursos do Estado 
Em 

desenvolv. 
SIM   

3.35 Adotar medidas que contribuam para a 

universalização progressiva da rede de 

informatização nas escolas, ajudando assim, a 

qualificar o processo de ensino e 

aprendizagem. 

2024 Recursos do Estado 
Em 

desenvolv. 
NÃO   

3.36 Oferecer, em parceria entre as 

mantenedoras, programas eficazes de 

qualificação para a equipe gestora das 

instituições de Ensino Médio. 

2024 Recursos do Estado 
Em 

desenvolv. 
NÃO   
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3.37 Estabelecer parcerias com instituições de 

Ensino Superior, visando à adequação dos 

currículos acadêmicos ao atendimento da 

pluralidade do Ensino Médio. 

2024 Não se aplica 
Em 

desenvolv. 
NÃO   

3.38 Criar mecanismos de redução dos índices 

de evasão e de reprovação, principalmente nos 

cursos noturnos. 

2016 Recursos do Estado 
Em 

desenvolv. 
SIM   

3.39 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. 

2016 Recursos do Estado 
Em 

desenvolv. 
SIM   

3.40  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. 

2024 Recursos do Estado 
Em 

desenvolv. 
NÃO   
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3.41 Propor parcerias com escolas técnicas, 

públicas ou privadas, visando atender 

demandas pontuais ante as peculiaridades e 

necessidades locais. 

2024 Não se aplica 
Em 

desenvolv. 
SIM   

 

 

Meta 04- Educação Especial 

 

 

 

Meta Prazo

2024

(caso haja 

mais de um 

prazo dentro 

de uma 

mesma meta, 

indique-o 

aqui)

P
A

R
TE

 B
 -

 M
ET

A
S

Texto da meta Observações/Relato sintético (opcional)

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.

2016

O indicador 4A - dados obtidos no site SIMEC.
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 Ambas as redes de ensino (municipal, estadual e particular) atendem a demanda de alunos com deficiência. Quando há necessidade e orientação pelos 

profissionais que atendem as crianças e adolescentes com deficiência por um auxiliar em sala de aula para atendimento, as escolas proporcionam amparadas por 

sua mantenedora. 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 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 e educação especial. Também há convênio do município com a AMAFA, APADEV e Hellen Keller, para 

atendimento de alunos diagnosticados com autismo, cegueira e surdez, respectivamente. 
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*Dados do Indicador 4A (simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php). 

Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
Não

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

100% 100%

91,10% 82,50% 82,50%

Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
Não

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

74,10% 59,12% 62,09%

Prazo:

(informe aqui o 

prazo do 

indicador)

Alcançou 

indicador?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prazo:

(informe aqui o 

prazo do 

indicador)

Alcançou 

indicador?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

P
A

R
TE

 C
 -

 IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 D
E 

M
ET

A

INDICADOR

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial 

(fornecido por órgãos estatísticos oficiais, como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município). 

Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente. 

INDICADOR 4A
Percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência que frequenta a escola.

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 4B

Percentual de matrículas em classes comuns de Ensino Regular e-ou EJA da Ed. Básica de alunos de 4 a 17 anos de idade com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 4D
(descrição do indicador. Caso tenha dúvida, consulte lista de indicadores sugeridos no Caderno de Apoio que acompanha esta planilha)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 4C
(descrição do indicador. Caso tenha dúvida, consulte lista de indicadores sugeridos no Caderno de Apoio que acompanha esta planilha)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado extraoficial)
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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. 

 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 

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. 

2016 MDE, FUNDEB 
Em 

desenvolv. 
SIM   

4.2Considerar, para fins de cálculo do valor por 

estudante no Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação - 

2016 MDE, FUNDEB Concluída SIM   
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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. 

4.3Ampliar, 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. 

2016 MDE, FUNDEB 
Em 

desenvolv. 
SIM 

A SME cede professores para a APAE, onde é feito o 

atendimento especializado aos alunos com 

deficiências da Rede Municipal de Ensino. O 

atendimento é realizado no contraturno escolar. 

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 

2016 MDE Concluída SIM   
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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. 

2016 Não se aplica 
Em 

desenvolv. 
SIM   

4.6Manter e ampliar programas suplementares 

de educação que promovam a acessibilidade 
2016 MDE, FUNDEB, em 

regime de 
Em SIM   
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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. 

colaboração desenvolv. 

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 

2016 

FUNDEB, Em regime 

de colaboração com a 

Secretaria Municipal 

de Assistência Social  

e Secretaria Municipal 

da Saúde 

Concluída SIM   
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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. 

2024 Não se aplica 
Em 

desenvolv. 
SIM   

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 

2024 Não se aplica 
Em 

desenvolv. 
SIM   
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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. 

2016 
MDE, Recursos 

Governo Federal 

Em 

desenvolv. 
SIM   

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. 

2016 Não se aplica 
Em 

desenvolv. 
SIM   

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 

2016 MDE, FUNDEB Concluída SIM   
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qualidade. 

 4.13Estabelecer 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. 

2016 MDE, FUNDEB 
Em 

desenvolv. 
SIM   

4.14Organizar, 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. 

2016 Não se aplica 
Em 

desenvolv. 
SIM   

4.15Oferecer 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 

2024 MDE 
Em 

desenvolv. 
NÃO   
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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. 

2016 MDE 
Em 

desenvolv. 
SIM   

4.17Assegurar, 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. 

2016 FNDE 
Em 

desenvolv. 
SIM   

4.18 Estimular a capacitação de professores, 

para atuar em Educação Especial no 

atendimento de alunos com necessidades 

especiais, em suas diferentes especificidades, 

2024 MDE 
Em 

desenvolv. 
NÃO   
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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. 

2016 MDE, FUNDEB 
Em 

desenvolv. 
SIM 

Na rede municipal de ensino é oferecido monitor 

para atender no apoio das turmas com alunos 

laudados com deficiências que necessitem apoio no 

atendimento escolar. Na rede estadual não há apoio 

com monitores em sala de aula. 

4.20 Garantir a oferta de educação inclusiva, 

promovendo a articulação pedagógica entre o 

ensino regular e o atendimento educacional 

especializado. 

2016 
MDE, Recursos do 

Estado 
Concluída SIM   

4.21 Assegurar matrícula e frequência em 

Escola Especial aos alunos que apresentem 

necessidades educacionais especiais e 

requeiram atenção individualizada nas 

2016 MDE 
Em 

desenvolv. 
SIM   
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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 05- Alfabetização 

 

 Analisando os dados obtidos através dos indicadores da Meta 5, ainda há alunos com proficiência insuficiente na leitura, escrita e Matemática. Estes dados 

foram obtidos através da Avaliação Nacional da Alfabetização- ANA de 2014 e 2016 tendo sido realizada com crianças que terminam o ciclo de alfabetização do 

Meta Prazo

(caso haja 

mais de um 

prazo dentro 

de uma mesma 

meta, indique-

o aqui)

(caso haja 

mais de um 

prazo dentro 

de uma mesma 

meta, indique-

o aqui)

P
A

R
TE

 B
 -

 M
ET

A
S

Texto da meta Observações/Relato sintético (opcional)

5
Alfabetizar todas as crianças, no máximo até o 3º ano do Ensino Fundamental, no prazo de 

vigência deste PME.

2016

Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA (Avaliação realizada em 2014 e 2016). Portanto dados de 2016 foram 

coletados dos resultados oficiais da ANA de 2014 e 2017 e 2018, são os resultados da ANA de 2016.
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1º ao 3º ano do Ensino Fundamental. Para 2018, esta avaliação será realizada com crianças que terminam o ciclo de alfabetização do 1º ao 2º 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 

participaram 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. No ano de 

2018, houve necessidade da Rede Municipal proporcionar reforço para alunos não alfabetizados no 3º ano, sendo o número de alunos não alfabetizados bastante 

significativo. Também, neste ano, a Secretaria da Educação realizou o monitoramento da alfabetização através de testes que avaliam a apropriação do sistema de 

escrita e leitura dos estudantes do 1º, 2º e 3º ano. A partir dos resultados foi realizada a devolutiva para as escolas, que conjuntamente, analisam e elaboram um 

plano de trabalho com ações específicas de acordo com a necessidade dos estudantes.  
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*Resultados de 2016- ANA 2014; Resultados 2017 e 2018- ANA 2016; 

Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
Não

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

0% 0%

4,23% 3,42% 3,42%

Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
Não

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

0% 0%

11,71% 9,08% 9,08%

Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
Não

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

0% 0%

18,78% 9,05% 9,05%

Prazo:

(informe aqui o 

prazo do 

indicador)

Alcançou 

indicador?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

P
A

R
TE

 C
 -

 IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 D
E 

M
ET

A

INDICADOR

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial 

(fornecido por órgãos estatísticos oficiais, como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município). 

Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente. 

INDICADOR 5A
Estudantes com proficiência insuficiente em Leitura (nível 1 da escala de proficiência)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 5B
Estudantes com proficiência insuficiente em Escrita (níveis 1, 2 e 3 na escala de proficiência)

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 5D
(descrição do indicador. Caso tenha dúvida, consulte lista de indicadores sugeridos no Caderno de Apoio que acompanha esta planilha)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 5C
Estudantes com proficiência insuficiente em Matemática (níveis 1 e 2 da escala de proficiência)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado extraoficial)
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Meta 5 Alfabetizar todas as crianças, no máximo até o 3º ano do Ensino Fundamental, no prazo de vigência deste PME. 

 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 

 5.1Apoiar 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. 

2016 MDE 
Em 

desenvolv. 
SIM   

5.2 Estruturar o Ensino Fundamental de 9 anos 

com foco no ciclo de alfabetização nos três 

primeiros anos, seguindo a Legislação Federal. 

2016 NÃO SE APLICA Concluída SIM   

5.3  Estruturar os processos pedagógicos de 

alfabetização nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, articulando-os com as 

2016 
MDE, FUNDEB 

Em 

desenvolv. 
SIM   
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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. 

2016 MDE 
Em 

desenvolv. 
SIM   

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. 

2016 NÃO SE APLICA Concluída SIM   

5.6 Desenvolver, no âmbito de cada sistema de 

ensino e na articulação entre os mesmos, 

tecnologias educacionais e práticas 

2016 MDE 
Em 

desenvolv. 
SIM   
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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. 

2016 MDE 
Em 

desenvolv. 
SIM   

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 

2016 MDE 
Em 

desenvolv. 
SIM   
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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. 

2016 NÃO SE APLICA 
Em 

desenvolv. 
SIM   

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. 

2016 MDE, FUNDEB 
Em 

desenvolv. 
SIM   
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Meta 06- Educação de Tempo Integral 

 

 Referente a esta meta, constatou-se que 19,77% dos alunos da educação básica são atendidos em tempo integral em 50% das escolas públicas (Dados 

municipais 2018). Cabe ressaltar que todas as escolas que oferecem o tempo integral são da rede municipal, incluindo as escolas de educação infantil e 

fundamental. Percebe-se que para o alcance do Indicador 6 A 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. Como são escolas que 

dependem dos esforços do Governo Federal, não há data certa para inauguração e funcionamento, mas a expectativa é que para 2020 ambas estejam concluídas. 

Meta Prazo

2024

(caso haja 

mais de um 

prazo dentro 

de uma mesma 

meta, indique-

o aqui)

P
A

R
TE

 B
 -

 M
ET

A
S

Texto da meta Observações/Relato sintético (opcional)

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.

2016

Cabe relatar nesta meta que somente a Rede Municipal de Ensino oferece escolas de Tempo Integral, ou seja, 

todas as EMEIS e uma Escola de Ensino Fundamental, estando em contrução mais uma escola de Tempo Integral 

de Ensino Fundamental.
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 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.   
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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 (da meta acima indicada) Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 

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. 

2016 FNDE, FUNDEB, MDE 
Em 

desenvolv. 
SIM 

Nas escolas que oferecem o tempo integral, o 

tempo atualmente de permanência é de 8 horas no 

Fundamental, sendo que ainda há dificuldade de 

permanência dos professores numa única escola 

devido ao quadro de profissionais e cumprimento 

da carga horária. 

6.2 Aderir, em regime de colaboração, aos 

programas de construção de escolas com 
2016  FNDE, MDE 

Em 

desenvolv. 
SIM Quanto as escolas de Educação Infantil, há escolas 

em todos as localidades do município, viabilizando 
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padrão arquitetônico e de mobiliário adequado 

para atendimento em tempo integral, 

prioritariamente em comunidades pobres ou 

com crianças em situação de vulnerabilidade 

social. 

a oferta de vagas. Quanto as de tempo integral 

Fundamental, ainda há somente 01 Escola, no 

interior do município, mas em construção 01 escola 

na Sede que atenderá uma demanda significativa 

de 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. 

2024 
 FNDE, MDE e 

Recursos vinculados 

Em 

desenvolv. 
SIM   

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. 

2016 MDE, FUNDEB 
Em 

desenvolv. 
SIM   
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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. 

2016 Não se aplica 
Em 

desenvolv. 
SIM   

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. 

2016 

MDE e Regime de 

cooperação com 

entidades privadas 

Em 

desenvolv. 
SIM 

As crianças e jovens matriculadas em turno regular 

podem se matricular no contraturno no Centro 

Educativo Crescer, que oferece atividades 

educativas, esportivas e culturais. 

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. 

2016 Não se aplica 
Em 

desenvolv. 
SIM   
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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. 

2016 FUNDEB,MDE 
Em 

desenvolv. 
SIM 

Os alunos com deficiência atendidos no município 

em escolas da rede regular, possuem atendimentos 

no contraturno em instituição especializada, ou em 

Sala de Recursos.  

 

 

Meta 07- Meta sobre Aprendizado Adequado na Idade Certa 
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 Através dos dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, a média das escolas públicas do município atingiram as metas previstas no 

PME. O maior crescimento ocorreu nos anos iniciais do ensino fundamental, sendo que a média alcançada em 2017 supera a meta prevista pelo INEP para o final 

do decênio. Nos anos finais também verificou-se um aumento significativo, com média de 5.6, obtida em 2017. Porém, este resultado não alcançou a meta prevista 

pelo INEP, mas superou a previsão da meta prevista no PME para 2017. As escolas de Ensino Médio do município realizaram a Prova Brasil em 2017, sendo que o 

resultado ficou muito abaixo da meta prevista.  

  

 

 

 

 

 

Meta Prazo

2024

(caso haja 

mais de um 

prazo dentro 

de uma mesma 

meta, indique-

o aqui)

P
A

R
TE

 B
 -

 M
ET

A
S

Texto da meta Observações/Relato sintético (opcional)

7
Fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e modalidades, com melhorias do 

fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias municipais para o IDEB.

2016

O município, na elaboração do Plano Municipal de Educação, estabeleceu metas própria para o IDEB, a partir dos 

dados obtidos em 2013, IDEB anterior a aprovação do Plano (2015), sendo utilizados os dados municipais como 

meta prevista. No Ensino Médio, o primeiro ano de realização da Prova foi em 2017.
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*Resultados obtidos no site do Inep. 

Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
Sim

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

6,6 6,7 6,8 6,9

6,8 6,9

Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
Sim

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

5,1 5,3 5,6 5,8

5,5 5,6

Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
Não

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

4,6 5,1 5,3 5,5

4,3

Prazo:

(informe aqui o 

prazo do 

indicador)

Alcançou 

indicador?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

P
A

R
TE

 C
 -

 IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 D
E 

M
ET

A

INDICADOR

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial 

(fornecido por órgãos estatísticos oficiais, como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município). 

Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente. 

INDICADOR 7A
Média do IDEB nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 7B
Média do IDEB nos anos finais do Ensino Fundamental

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 7D
(descrição do indicador. Caso tenha dúvida, consulte lista de indicadores sugeridos no Caderno de Apoio que acompanha esta planilha)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 7C
Média do IDEB do Ensino Médio

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado extraoficial)
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Metas previstas no Plano Municipal de Educação a serem executadas durante o decênio: 

 

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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Meta 7 Fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e modalidades, com melhorias do fluxo escolar e da 

aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias municipais para o IDEB. 

 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 

7.1 Elaborar plano de ação focado ao alcance 

das metas do IDEB, escalonando índices 

periódicos articulados aos definidos no PME 

2024 NÃO SE APLICA 
Em 

desenvolv. 
Sim   

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 

2016 MDE, FUNDEB, FNDE 
Em 

desenvolv. 
SIM   
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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. 

2016 NÃO SE APLICA 
Em 

desenvolv. 
SIM   

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. 

2016 MDE 
Em 

desenvolv. 
SIM   

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 

2016 NÃO SE APLICA 
Em 

desenvolv. 
SIM   
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escolar e da aprendizagem. 

7.6Garantir 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. 

2016 
MDE, PNATE, PATE, 

SALÁRIO EDUCAÇÃO 
Concluída SIM   

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. 

2016 MDE 
Em 

desenvolv. 
SIM   

7.8Ampliar 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 

2016 

PNLD, PEATE, PNATE, 

MDE, SALÁRIO 

EDUCAÇÃO E 

RECURSOS PRÓPRIOS 

Em 

desenvolv. 
SIM   
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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. 

2016 MDE 
Em 

desenvolv. 
SIM   

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. 

2016 NÃO SE APLICA 
Em 

desenvolv. 
SIM   

7.11Garantir 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. 

2016 

NÃO SE APLICA 

Concluída SIM   
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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. 

2016 MDE 
Em 

desenvolv. 
SIM   

 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. 

2016 NÃO SE APLICA 
Em 

desenvolv. 
SIM   

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 

2016 NÃO SE APLICA 
Em 

desenvolv. 
SIM   
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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. 

2016 MDE, FUNDEB 
Em 

desenvolv. 
SIM   

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. 

2016 
MDE, RECURSOS 

PRÓPRIOS 

Em 

desenvolv. 
SIM   

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. 

2016 PNLD 
Em 

desenvolv. 
SIM   
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Meta 08- Meta sobre Escolaridade Média 

 

 Através dos dados obtidos no diagnóstico 2018, dados obtidos no site do SIMEC, a escolaridade média da população de 18 a 29 anos do município fica abaixo da 

meta prevista até o final do decênio que é 12 anos de escolaridade. Quando este número relaciona-se com a população do campo, e negros, este número é 

significativamente maior. Portanto, vários esforços deverão ser realizados para atingir os valores estabelecidos pela meta. Importante também ressaltar que não há 

dados extraoficiais e atualizados, ou seja, levantados no próprio município, sendo os dados oficiais, porém defasados. 

 

 

 

 

Meta Prazo

2024

(caso haja 

mais de um 

prazo dentro 

de uma mesma 

meta, indique-

o aqui)

P
A

R
TE

 B
 -

 M
ET

A
S

Texto da meta Observações/Relato sintético (opcional)

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.

2016

Os dados obtidos no diagnóstico desta meta são defasados, não havendo um levantamento próprio do município 

no diagnóstico desta meta.
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*Dados (simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php). 

Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
Não

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

12 anos 12 anos

10,5 10,1 10,2

Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
Não

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

12 anos

8,5 8,5 8,5

Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
Não

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

12 anos 12 anos

8,4 8,4 8,4

Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
Não

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

100 100

87,4 87,4 87,4

P
A

R
T

E
 C

 -
 I

N
D

IC
A

D
O

R
E

S
 D

E
 M

E
T

A

INDICADOR

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial 

(fornecido por órgãos estatísticos oficiais, como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município). 

Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente. 

INDICADOR 8A
Escolaridade média da população de 18 a 29 anos de idade.

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 8B

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 8D
Porcentagem da população negra de 18 a 29 anos com menos de 12 anos de escolaridade.

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 8C

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos residentes no campo com menos de 12 anos de escolaridade.

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos entre os 25% mais pobres com menos de 12 anos de escolaridade.
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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 (da meta acima indicada) Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 

8.1 Promover busca ativa da população jovem, 

fora da escola, em parceria com áreas da 

assistência social e saúde. 

2024 NÃO SE APLICA 
Em 

desenvolv. 
Sim   

8.2 Promover, através das reuniões mensais de 

Rede o acompanhamento e monitoramento do 

acesso à escolaridade dos segmentos 

populacionais considerados nesta meta. 

2024 NÃO SE APLICA 
Em 

desenvolv. 
NÃO 

No ano de 2018 iniciou-se as reuniões de rede que 

tem por finalidade discutir e achar soluções quanto 

as crianças, jovens e adultos atendidos pela rede, 

incluindo à Educação e o acesso e permanência na 

Escola. Além destas, reuniões com a Promotoria 

referente às Ficais emitidas e ações das Escolas que 

oferecem a EJA. 

8.3 Buscar junto ao Centro de Referência da 2024 MDE Em Sim Há no município oferecimento de vagas para jovens 
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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. 

desenvolv. e adultos que precisam estudar e trabalhar 

concomitantemente. Porém, ainda há evasão 

devido a falta de vontade quanto ao estudo e 

comprometimento. 

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. 

2016 

RECURSOS DO 

ESTADO, MDE, 

FUNDEB 

Em 

desenvolv. 
SIM 

O município oferece este programa, porém com 

resistência e abandono de jovens em virtude que 

necessitam frequentar aulas concomitantemente e 

há ainda baixo interesse. É um desafio que o 

município tem atualmente. 

8.5 Propiciar acesso a exames de certificação 

de conclusão dos Ensinos Fundamental e 

Médio. 

2016 NÃO SE APLICA 
Em 

desenvolv. 
SIM   

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 

2016 PNATE, PEATE 
Em 

desenvolv. 
SIM   
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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. 

2016 
RECURSOS DO 

ESTADO 

Em 

desenvolv. 
SIM   

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. 

2016 
RECURSOS DO 

ESTADO 

Em 

desenvolv. 
SIM   

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 – 

2016 NÃO SE APLICA 
Em 

desenvolv. 
SIM   
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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. 

2016 NÃO SE APLICA 
Em 

desenvolv. 
SIM   

 

 

Meta 09- Meta sobre a Alfabetização e Alfabetismo Funcional de Jovens e Adultos 

 

 

Meta Prazo

2024

(caso haja 

mais de um 

prazo dentro 

de uma mesma 

meta, indique-

o aqui)

P
A

R
TE

 B
 -

 M
ET

A
S

Texto da meta Observações/Relato sintético (opcional)

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.

2016
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 Através dos dados oficiais obtidos, percebe-se que a taxa de alfabetização da população com 15 anos está próximo da meta prevista que é 100%. Porém, 

quanto ao analfabetismo funcional ainda é necessário esforços para que haja uma redução do número obtido para que ao final do decênio haja diminuição de 50% 

do número atual. 
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*Dados (simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php). 

Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
Não

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

100% 100%

97,50% 97,50% 96,50% 93%

Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
Não

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

redução 50% redução 50%

14,80% 14,80% 16,60%

Prazo:

(informe aqui o 

prazo do 

indicador)

Alcançou 

indicador?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prazo:

(informe aqui o 

prazo do 

indicador)

Alcançou 

indicador?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

P
A

R
TE

 C
 -

 IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 D
E 

M
ET

A

INDICADOR

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial 

(fornecido por órgãos estatísticos oficiais, como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município). 

Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente. 

INDICADOR 9A
Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais.

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 9B
Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais de idade.

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 9D
(descrição do indicador. Caso tenha dúvida, consulte lista de indicadores sugeridos no Caderno de Apoio que acompanha esta planilha)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 9C
(descrição do indicador. Caso tenha dúvida, consulte lista de indicadores sugeridos no Caderno de Apoio que acompanha esta planilha)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado extraoficial)



  

90 

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 (da meta acima indicada) Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 

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. 

2016 Recursos do Estado 
Em 

desenvolv. 
SIM   

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. 

2024 Não se aplica 
Não 

iniciada 
NÃO   
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9.3 Garantir o acesso de 100% dos estudantes 

jovens e adultos nas escolas do Município. 
2016 

Recursos do Estado, 

PNATE, PATE 

Em 

desenvolv. 
SIM   

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. 

2016 Recursos do Estado 
Em 

desenvolv. 
SIM   

9.5  Assegurar o transporte aos estudantes da 

EJA, bem como garantir acessibilidade aos 

estudantes com deficiência. 

2016 PNATE e PEATE 
Em 

desenvolv. 
SIM   

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. 

2016 PNAE Concluída SIM   

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, 

2024 Recursos do Estado 
Em 

desenvolv. 
SIM 

Não há fiscalização direta nas Escolas do município 

que oferecem EJA, porém, sabe-se do empenho das 

equipes diretivas em desenvolver um trabalho de 

qualidade a fim de manter os alunos matriculados, 
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aperfeiçoando os mecanismos para o 

acompanhamento pedagógico dos estudantes, 

visando torná-la um instrumento efetivo de 

planejamento, intervenção, acompanhamento 

e gestão da política educacional. 

sem evasão, com projetos de intervenção 

pedagógica e de acompanhamento social. 

 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. 

2024 Recursos do Estado 
Em 

desenvolv. 
SIM 

O município oferece a EJA para todos que tenham 

interesse e não concluíram a etapa na idade certa. A 

oferta é gratuita, como também o acesso, ou seja, 

através de transporte gratuito. 

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 

2016 Recursos do Estado 
Em 

desenvolv. 
SIM   
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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. 

2024 Recursos do Estado 
Em 

desenvolv. 
SIM 

No ano de 2018 foi inaugurado extensão EAD da 

Univates, com cursos de interesse socioeconômico 

para o município e região. 

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. 

2024 Recursos do Estado 
Em 

desenvolv. 
SIM 

Apesar da EJA ser de responsabilidade do Estado no 

nosso município, este auxilia diretamente na oferta 

do transporte gratuito facilitando o acesso de todos 

que tenham interesse. 
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Meta 10- Meta sobre EJA Integrada à Educação Profissional 

 

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

 

 

 

 

Meta Prazo

(caso haja 

mais de um 

prazo dentro 

de uma mesma 

meta, indique-

o aqui)

(caso haja 

mais de um 

prazo dentro 

de uma mesma 

meta, indique-

o aqui)

P
A

R
TE

 B
 -

 M
ET

A
S

Texto da meta Observações/Relato sintético (opcional)

10
Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas da Educação de Jovens e Adultos, nos Ensinos 

Fundamental e Médio, na forma integrada à Educação Profissional.

2024

A Rede Estadual, responsável por esta etapa no município, não oferece Educação Profissional integrada a EJA ou 

mesmo Ensino Médio.
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*Dados (simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php). 

Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
Não

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

25% 25%

1,50% 1,50%

Prazo:

(informe aqui o 

prazo do 

indicador)

Alcançou 

indicador?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prazo:

(informe aqui o 

prazo do 

indicador)

Alcançou 

indicador?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prazo:

(informe aqui o 

prazo do 

indicador)

Alcançou 

indicador?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

PA
R

TE
 C

 - 
IN

D
IC

A
D

O
R

ES
 D

E 
M

ET
A

INDICADOR

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial 

(fornecido por órgãos estatísticos oficiais, como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município). 

Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente. 

INDICADOR 10A
Percentual de matrículas de Educação de Jovens e Adultos na forma integrada à Educação Profissional

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 10B
(descrição do indicador. Caso tenha dúvida, consulte lista de indicadores sugeridos no Caderno de Apoio que acompanha esta planilha)

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 10D
(descrição do indicador. Caso tenha dúvida, consulte lista de indicadores sugeridos no Caderno de Apoio que acompanha esta planilha)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 10C
(descrição do indicador. Caso tenha dúvida, consulte lista de indicadores sugeridos no Caderno de Apoio que acompanha esta planilha)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado extraoficial)
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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 (da meta acima indicada) Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 

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. 

2024 NÃO SE APLICA 
Não 

iniciada 
NÃO   

10.2Garantir, 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 

2024 
RECURSOS DO 

ESTADO, MDE 

Em 

desenvolv. 
NÃO   
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com a Educação de Jovens e Adultos. 

10.3Ampliar, 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. 

2024 NÃO SE APLICA 
Em 

desenvolv. 
NÃO   

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-

2016 NÃO SE APLICA 
Em 

desenvolv. 
SIM   
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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. 

2024 
RECURSOS DO 

ESTADO 

Não 

iniciada 
NÃO   

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. 

2024 NÃO SE APLICA 
Em 

desenvolv. 
NÃO   

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 

2024 
RECURSOS DO 

ESTADO 

Em 

desenvolv. 
Sim   
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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. 

2024 
RECURSOS DO 

ESTADO 

Em 

desenvolv. 
Sim 

A formação continuada para professores da Rede 

Estadual é ofertada pela SEDUC-RS, bem como 

material didático-pedagógico adequado para esta 

modalidade de ensino. 

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 

2024 
RECURSOS DO 

ESTADO 

Em 

desenvolv. 
NÃO   
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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. 

2016 NÃO SE APLICA 
Em 

desenvolv. 
SIM   

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 

2024 RECURSOS DO 

ESTADO 

Em 

desenvolv. 
NÃO   
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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. 

2016 NÃO SE APLICA 
Em 

desenvolv. 
SIM   
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Meta 11- Meta sobre Educação Profissional 

 

 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.  

 

 

Meta Prazo

(caso haja 

mais de um 

prazo dentro 

de uma mesma 

meta, indique-

o aqui)

(caso haja 

mais de um 

prazo dentro 

de uma mesma 

meta, indique-

o aqui)

P
A

R
TE

 B
 -

 M
ET

A
S

Texto da meta Observações/Relato sintético (opcional)

11
Incentivar e oferecer acesso à Educação Profissional Técnica de nível Médio, assegurando a 

qualidade social da oferta.

2024

O município oferece o acesso a cursos profissionalizantes através de transporte gratuito, porém não oferece 

Educação profissional técnica concomitante ao Ensino Médio.
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Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
Não

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0

Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
Não

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0

Prazo:

(informe aqui o 

prazo do 

indicador)

Alcançou 

indicador?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prazo:

(informe aqui o 

prazo do 

indicador)

Alcançou 

indicador?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

P
A

R
TE

 C
 -

 IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 D
E 

M
ET

A

INDICADOR

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial 

(fornecido por órgãos estatísticos oficiais, como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município). 

Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente. 

INDICADOR 11A
Matrículas em educação profissional técnica de nível médio: número absoluto

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 11B
Número absoluto de matrículas em educação profissional técnica de nível médio na rede pública.

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 11D
(descrição do indicador. Caso tenha dúvida, consulte lista de indicadores sugeridos no Caderno de Apoio que acompanha esta planilha)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 11C
(descrição do indicador. Caso tenha dúvida, consulte lista de indicadores sugeridos no Caderno de Apoio que acompanha esta planilha)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado extraoficial)
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Meta 11 Incentivar e oferecer acesso à Educação Profissional Técnica de nível Médio, assegurando a qualidade social da oferta. 

 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 

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. 

2016 NÃO SE APLICA 
Em 

desenvolv. 
SIM   

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. 

2016 
LIVRE (TRANSPORTE 

ESCOLAR) 

Em 

desenvolv. 
SIM   

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. 

2016 
LIVRE (TRANSPORTE 

ESCOLAR) 

Em 

desenvolv. 
SIM   
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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. 

2016 
MDE, RECURSOS DO 

ESTADO 

Em 

desenvolv. 
SIM   

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. 

2024 NÃO SE APLICA 
Em 

desenvolv. 
Sim   

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. 

2024 NÃO SE APLICA 
Em 

desenvolv. 
Sim   
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Meta 12- Meta sobre a Educação Superior 

 

 O resultado obtido através dos dados levantados no diagnóstico mostra que o município superou a meta relacionada a taxa bruta e líquida de matrículas na 

Educação Superior da população de 18 a 24 anos. Os resultados mostram um crescimento significativo 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. No ano de 2018, um pólo EAD da Univates foi inaugurado, com ofertas de cursos de interesse para a 

região. 

 

 

 

 

Meta Prazo

2024

(caso haja 

mais de um 

prazo dentro 

de uma mesma 

meta, indique-

o aqui)

P
A

R
TE

 B
 -

 M
ET

A
S

Texto da meta Observações/Relato sintético (opcional)

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.

2016
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Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
Sim

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

52,38 59,53% 59,53% 60,95%

Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
Sim

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

30,25% 34,22% 34,22% 39,59%

Prazo:

(informe aqui o 

prazo do 

indicador)

Alcançou 

indicador?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prazo:

(informe aqui o 

prazo do 

indicador)

Alcançou 

indicador?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

P
A

R
TE

 C
 -

 IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 D
E 

M
ET

A

INDICADOR

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial 

(fornecido por órgãos estatísticos oficiais, como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município). 

Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente. 

INDICADOR 12A
Taxa bruta de matrículas na educação superior

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 12B
Taxa líquida de escolarização ajustada na educação superior.

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 12D
(descrição do indicador. Caso tenha dúvida, consulte lista de indicadores sugeridos no Caderno de Apoio que acompanha esta planilha)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 12C
(descrição do indicador. Caso tenha dúvida, consulte lista de indicadores sugeridos no Caderno de Apoio que acompanha esta planilha)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado extraoficial)
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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 (da meta acima indicada) Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 

12.1 Estimular mecanismos de incentivo aos 

alunos do Ensino Médio para que os mesmos 

prossigam em seus estudos a nível de 

graduação. 

2016 
Livre (transporte 

escolar) 
Concluída SIM   

 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. 

2016 Recursos do Estado Concluída SIM   

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 

2016 Recursos do Estado Concluída SIM   
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sobre profissão e mercado de trabalho. 

12.4Possibilitar 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. 

2016 Não se aplica 
Em 

desenvolv. 
SIM   

12.5  Incentivar os alunos concluintes do Ensino 

Médio para realização do Exame Nacional do 

Ensino Médio - ENEM. 

2016 Não se aplica 
Em 

desenvolv. 
SIM   

12.6Oportunizar aos estudantes de graduação 

ministrar palestras e cursos nas escolas que 

oferecem o Ensino Médio nas três redes de 

ensino. 

2016 Não se aplica 
Em 

desenvolv. 
SIM   

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 

2016 
Livre (transporte 

escolar) 
Concluída SIM   
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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. 

2016 
Livre (transporte 

escolar) 

Em 

desenvolv. 
SIM   

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. 

2024 Não se aplica 
Em 

desenvolv. 
NÃO 

Percebemos que esta é uma discussão bem dirigida 

e profunda que envolve vários setores da 

sociedade, e regime de colaboração entre os entes 

federados. 

12.10  Oportunizar a oferta de estágios de 2016 MDE Em SIM   
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acadêmicos do Ensino Superior. desenvolv. 

12.11  Viabilizar o acesso ao Ensino Superior 

dos grupos historicamente desfavorecidos e 

populações do campo, egressos do Ensino 

Médio. 

2016 
Livre (transporte 

escolar) 

Em 

desenvolv. 
SIM   

12.12 Assegurar condições de acessibilidade no 

deslocamento à Instituição do Ensino Superior 

em que o aluno está matriculado. 

2016 
Livre (transporte 

escolar) 

Em 

desenvolv. 
SIM   

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. 

2024 Não se aplica 
Em 

desenvolv. 
SIM   

12.14 Articular, juntamente com a sociedade 

civil, órgãos governamentais e não 

governamentais e classe empresarial, um 

debate para discutir a implementação de uma 

2024 Não se aplica 
Em 

desenvolv. 
SIM 

No ano de 2018, foi implementada uma extensão 

de EAD da UNIVATES, Universidade conceituada, 

com oferta de cursos de interesse para o 

crescimento socioeconômico e cultural de Carlos 
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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. 

Barbosa e região. 

 

 

Meta 13- Meta sobre Titulação de professores 

 

 

Meta Prazo

(caso haja 

mais de um 

prazo dentro 

de uma mesma 

meta, indique-

o aqui)

(caso haja 

mais de um 

prazo dentro 

de uma mesma 

meta, indique-

o aqui)

P
A

R
TE

 B
 -

 M
ET

A
S

Texto da meta Observações/Relato sintético (opcional)

13

Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo 

docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75%, sendo, do 

total, no mínimo, 35% doutores.

Informe o 

prazo aqui
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*Dados dos Indicadores  (simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php). 

Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
Sim

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

69,50% 75,80% 87,70%

Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
Sim

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

32,10% 37,20% 48,30%

Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
Sim

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

82,30% 86,60% 87,70%

Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
Sim

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

39,80% 45,60% 48,30%

P
A

R
TE

 C
 -

 IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 D
E 

M
ET

A

INDICADOR

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial 

(fornecido por órgãos estatísticos oficiais, como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município). 

Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente. 

INDICADOR 13A
Percentual de docentes com Mestrado ou Doutorado na Educação Superior (Nacional).

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 13B
Percentual de docentes com Doutorado na Educação Superior (Nacional).

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 13D
Percentual de docentes com Doutorado na Educação Superior (Estadual).

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 13C
Percentual de docentes com Mestrado ou Doutorado na Educação Superior (Estadual).

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado extraoficial)
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Meta 13 Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo 

exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75%, sendo, do total, no mínimo, 35% doutores. 

 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 

 13.1Divulgar 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. 

2016 NÃO SE APLICA 
Em 

desenvolv. 
SIM   

 13.2Realizar 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. 

2016 
LIVRE (TRANSPORTE 

ESCOLAR) 

Em 

desenvolv. 
SIM   
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Meta 14- Meta sobre Pós-Graduação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta Prazo

(caso haja 

mais de um 

prazo dentro 

de uma mesma 

meta, indique-

o aqui)

(caso haja 

mais de um 

prazo dentro 

de uma mesma 

meta, indique-

o aqui)

P
A

R
TE

 B
 -

 M
ET

A
S

Texto da meta Observações/Relato sintético (opcional)

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

2016
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Dados dos Indicadores  (simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php). 

Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
Não

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

60.000 ano 60.000 ano

47.138 54.924 59.614

Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
Não

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

25.000 ano 25.000 ano

13.912 18.625 20.603

Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

3898 5432 5591

Prazo:

(informe aqui o 

prazo do 

indicador)

Alcançou 

indicador?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1237 1851 2137

P
A

R
TE

 C
 - 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 D
E 

M
ET

A

INDICADOR

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial 

(fornecido por órgãos estatísticos oficiais, como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município). 

Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente. 

INDICADOR 14A
Número de títulos de mestrado concedido por ano (Nacional).

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 14B
Número de títulos de doutorado concedidos por ano (Nacional).

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 14D
Número de títulos de doutorado concedidos por ano (Estadual).

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 14C
Número de títulos de mestrado concedido por ano (Estadual).

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado extraoficial)
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Meta 14 Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu. 

 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 

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. 

2016 
Livre (transporte 

escolar) 

Em 

desenvolv. 
SIM   

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, 

2016 
Livre (transporte 

escolar) 

Em 

desenvolv. 
SIM   
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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. 

2016 
Livre (transporte 

escolar) 

Em 

desenvolv. 
SIM   

 

Meta 15- Meta sobre a formação de professores 

 

 

Meta Prazo

2024

(caso haja 

mais de um 

prazo dentro 

de uma mesma 

meta, indique-

o aqui)

P
A

R
TE

 B
 -

 M
ET

A
S

Texto da meta Observações/Relato sintético (opcional)

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 9394, de 20 de dezembro de 1996, assegurando 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.

2016

Cabe ressaltar que o município ainda possui no seu Plano de Carreira do Magistério entrada por concurso publico 

com formação mínima Normal- Magistério Ensino Médio.
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 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 87,87%. 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.  
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Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
Não

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

preferencialme

nte

75% 86,36% 87,87%

Prazo:

(informe aqui o 

prazo do 

indicador)

Alcançou 

indicador?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prazo:

(informe aqui o 

prazo do 

indicador)

Alcançou 

indicador?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prazo:

(informe aqui o 

prazo do 

indicador)

Alcançou 

indicador?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

PA
R

TE
 C

 - 
IN

D
IC

A
D

O
R

ES
 D

E 
M

ET
A

INDICADOR

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial 

(fornecido por órgãos estatísticos oficiais, como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município). 

Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente. 

INDICADOR 15A

Proporção de docências com professores que possuem formação superior compatível com a área de conhecimento que lecionam na Educação 

Básica.

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 15B
(descrição do indicador. Caso tenha dúvida, consulte lista de indicadores sugeridos no Caderno de Apoio que acompanha esta planilha)

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 15D
(descrição do indicador. Caso tenha dúvida, consulte lista de indicadores sugeridos no Caderno de Apoio que acompanha esta planilha)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 15C
(descrição do indicador. Caso tenha dúvida, consulte lista de indicadores sugeridos no Caderno de Apoio que acompanha esta planilha)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado extraoficial)
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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 9394, de 20 de dezembro de 1996, assegurando 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 (da meta acima indicada) Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 

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. 

2016 NÃO SE APLICA 
Em 

desenvolv. 
SIM   

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. 

2016 NÃO SE APLICA 
Em 

desenvolv. 
SIM   
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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. 

2016 

NÃO SE APLICA 

Em 

desenvolv. 
SIM   

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. 

2024 NÃO SE APLICA 
Em 

desenvolv. 
NÃO   

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. 

2016 NÃO SE APLICA 
Em 

desenvolv. 
SIM   
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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. 

2016 NÃO SE APLICA 
Em 

desenvolv. 
SIM   

 15.7Incentivar 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. 

2016 NÃO SE APLICA 
Em 

desenvolv. 
SIM   
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Meta 16- Meta sobre a Formação Continuada e Pós-Graduação de Professores  

 

 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 2017, o município atingiu 56% de professores com pós-graduação. Quando comparado o resultado das três redes de 

ensino, a rede municipal, particular e estadual possuem  81,63%, 58,06% e 40,12% 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. 

  

Meta Prazo

2024

(caso haja 

mais de um 

prazo dentro 

de uma mesma 

meta, indique-

o aqui)

P
A

R
TE

 B
 -

 M
ET

A
S

Texto da meta Observações/Relato sintético (opcional)

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.

2016
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Prazo: 2024
Alcançou 

indicador?
Sim

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

50% 50%

37,33% 65,70% 54,37% 56%

Prazo:

(informe aqui o 

prazo do 

indicador)

Alcançou 

indicador?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prazo:

(informe aqui o 

prazo do 

indicador)

Alcançou 

indicador?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prazo:

(informe aqui o 

prazo do 

indicador)

Alcançou 

indicador?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

P
A

R
TE

 C
 -

 IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 D
E 

M
ET

A

INDICADOR

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial 

(fornecido por órgãos estatísticos oficiais, como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município). 

Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente. 

INDICADOR 16A
Percentual de professores da educação básica com pós-graduação lato sensu ou stricto sensu.

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 16B
(descrição do indicador. Caso tenha dúvida, consulte lista de indicadores sugeridos no Caderno de Apoio que acompanha esta planilha)

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 16D
(descrição do indicador. Caso tenha dúvida, consulte lista de indicadores sugeridos no Caderno de Apoio que acompanha esta planilha)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 16C
(descrição do indicador. Caso tenha dúvida, consulte lista de indicadores sugeridos no Caderno de Apoio que acompanha esta planilha)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado extraoficial)
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Meta 16 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 9394, de 20 de dezembro de 1996, assegurando 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 (da meta acima indicada) Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 

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. 

2016 

RECURSOS DE 

ESTADO, FUNDEB, NA 

REDE MUNICIPAL JÁ É 

GARANTIDO NO 

PLANO DE CARREIRA 

AS HORAS 

RESERVADAS COMO 

HORA ATIVIDADE 

Em 

desenvolv. 
SIM 

O plano de carreira dos professores da Rede 

Municipal não contempla um terço da carga 

horária para planejamento, porém contempla 20% 

da carga horária de trabalho para planejamento. 

 16.2 Expandir programa de composição de 

acervo de obras didáticas, paradidáticas de 

literatura e de dicionários, de acesso a bens 

2016 LIVRE E PNLD 
Em 

desenvolv. 
SIM Nesta estratégia, há expansão do acervo  de obras 

didáticas, paradidáticas de literatura, porém ainda 
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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. 

em defasagem materiais em Libras e em Braile. 

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. 

2016 

MDE 

Em 

desenvolv. 
SIM   

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 

2016 
RECURSOS DO 

ESTADO, MDE 

Em 

desenvolv. 
SIM 

Quanto a formação continuada, esta é oferecida 

pelas redes de ensino as quais o professor está 

inserido, porém, quanto a supervisão durante o 

estágio probatório, por profissionais experientes, 

esta deverá ser revista. 
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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. 

2024 
RECURSOS DO 

ESTADO, MDE 

Em 

desenvolv. 
NÃO   

 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. 

2016 NÃO SE APLICA 
Em 

desenvolv. 
SIM   

16.7  Oferecer curso/treinamento no tempo de 

atuação aos profissionais das direção de 
2016 RECURSOS DO Em SIM   
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escola. ESTADO, MDE desenvolv. 

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. 

2016 NÃO SE APLICA Concluída SIM   

16.9  Socializar projetos, pesquisas e 

publicações desenvolvidos nas escolas do 

Município, na perspectiva de valorizar as 

produções dos profissionais. 

2016 NÃO SE APLICA 
Em 

desenvolv. 
SIM   
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Meta 17- Meta sobre a Valorização do Professor 

 

 De acordo com dados obtidos junto ao Rh da Prefeitura Municipal em outubro de 2017, dados não alterados no ano de 2018, verifica-se que a razão o 

salário médio de professores da educação básica da rede pública municipal com ensino superior e o salário médio de outros funcionários, com escolaridade 

equivalente é de 0,55. 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 Prazo

2024

(caso haja 

mais de um 

prazo dentro 

de uma mesma 

meta, indique-

o aqui)

P
A

R
TE

 B
 -

 M
ET

A
S

Texto da meta Observações/Relato sintético (opcional)

17

Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de Eduação Básica de forma a 

equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até o 

final do sexto ano de vigência.

2016

Nos dois indicadores foram considerados os servidores municípais e não estaduais. 
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Prazo: 2016
Alcançou 

indicador?
Sim

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 1 1 1 1

1,03 1,05 1,05

Prazo: 2016
Alcançou 

indicador?
Não

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1

0,55 0,55 0,55

Prazo:

(informe aqui o 

prazo do 

indicador)

Alcançou 

indicador?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prazo:

(informe aqui o 

prazo do 

indicador)

Alcançou 

indicador?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

P
A

R
TE

 C
 -

 IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 D
E 

M
ET

A

INDICADOR

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial 

(fornecido por órgãos estatísticos oficiais, como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município). 

Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente. 

INDICADOR 17A
Razão entre a média salarial entre professores e demais servidores com Ensino Médio- 40h

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 17B
Razão entre a Média salarial entre professores e demais servidores com Ensino Superior- 40h

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 17D
(descrição do indicador. Caso tenha dúvida, consulte lista de indicadores sugeridos no Caderno de Apoio que acompanha esta planilha)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 17C
(descrição do indicador. Caso tenha dúvida, consulte lista de indicadores sugeridos no Caderno de Apoio que acompanha esta planilha)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado extraoficial)
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Meta 17 Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de Eduação Básica de forma a equiparar seu rendimento 

médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência. 

 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 

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. 

2016 
FUNDEB, SALÁRIO 

EDUCAÇÃO 

Em 

desenvolv. 
SIM   

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. 

2024 
FUNDEB, SALÁRIO 

EDUCAÇÃO 

Em 

desenvolv. 
SIM Esta estratégia refere-se a Rede Estadual de Ensino. 
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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. 

2016 

FUNDEB, SALÁRIO 

EDUCAÇÃO 

Em 

desenvolv. 
SIM 

Atualmente, não há possibilidade do cumprimento 

da carga horária do professor num único 

estabelecimento de ensino. 

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. 

2016 MDE, FUNDEB 
Em 

desenvolv. 
SIM   

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 

2016 
FUNDEB, SALÁRIO 

EDUCAÇÃO 

Em 

desenvolv. 
SIM   
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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. 

2024 MDE, FUNDEB 
Em 

desenvolv. 
SIM   
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Meta 18- Meta sobre o Plano de Carreira Docente 

 

 As redes estadual e municipal de ensino possuem Plano de Carreira. Desde 2017,  a rede municipal constituíu comissão para análise de adequações do 

Plano de Carreira, sendo esta orientada por coordenadores do MEC, porém ainda não foi alterada a lei com novas proposições. O piso salarial nacional é cumprido 

pela rede municipal de ensino. 

 

 

 

 

 

Meta Prazo

2024

(caso haja 

mais de um 

prazo dentro 

de uma mesma 

meta, indique-

o aqui)

P
A

R
TE

 B
 -

 M
ET

A
S

Texto da meta Observações/Relato sintético (opcional)

18

Assegurar a existência de planos de carreira para os profissionais da Educação Básica pública e 

tornar como referência o Piso Salarial Nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do 

inciso VII do artigo 206 da Constituição Federal.

2016

No indicador foi somente considerado o piso salarial da Rede Municipal de Ensino.
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Prazo: 2016
Alcançou 

indicador?
Sim

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

R$ 1.696,39 R$1.917, 78 R$ 2.135, 64 R$ 2.298, 80 R$ 2.298,80

R$ 2.370,13 R$ 2.758, 22 R$ 3.044, 62 R$ 3.044, 62

Prazo:

(informe aqui o 

prazo do 

indicador)

Alcançou 

indicador?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prazo:

(informe aqui o 

prazo do 

indicador)

Alcançou 

indicador?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prazo:

(informe aqui o 

prazo do 

indicador)

Alcançou 

indicador?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

P
A

R
TE

 C
 -

 IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 D
E 

M
ET

A

INDICADOR

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial 

(fornecido por órgãos estatísticos oficiais, como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município). 

Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente. 

INDICADOR 18A
Piso salarial

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 18B
(descrição do indicador. Caso tenha dúvida, consulte lista de indicadores sugeridos no Caderno de Apoio que acompanha esta planilha)

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 18D
(descrição do indicador. Caso tenha dúvida, consulte lista de indicadores sugeridos no Caderno de Apoio que acompanha esta planilha)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 18C
(descrição do indicador. Caso tenha dúvida, consulte lista de indicadores sugeridos no Caderno de Apoio que acompanha esta planilha)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado extraoficial)
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Meta 18 Assegurar a existência de planos de carreira para os profissionais da Educação Básica pública e tornar como referência o 

Piso Salarial Nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VII do artigo 206 da Constituição 

Federal. 

 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 

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. 

2024 NÃO SE APLICA 
Em 

desenvolv. 
SIM   
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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. 

2024 
RECURSOS DO 

ESTADO, FUNDEB 

Em 

desenvolv. 
NÃO   

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. 

2016 

NÃO SE APLICA 

Em 

desenvolv. 
SIM   

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, 

2016 
FUNDEB, SALÁRIO 

EDUCAÇÃO 
Concluída SIM   
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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. 

2016 
FUNDEB, SALÁRIO 

EDUCAÇÃO 
Concluída SIM   
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Meta 19- Meta sobre a Gestão Democrática 

 

 Os indicadores 19 A e 19B são cumpridos por todas escolas das redes estadual, municipal e particular. O Grêmio estudantil ainda é uma entidade não 

presente em todas as escolas. Na rede municipal, 100% das escolas possuem Grêmio. O indicador 19D é cumprido na sua totalidade. 

 

 

 

 

 

Meta Prazo

2024

(caso haja 

mais de um 

prazo dentro 

de uma mesma 

meta, indique-

o aqui)

P
A

R
TE

 B
 -

 M
ET

A
S

Texto da meta Observações/Relato sintético (opcional)

19

Assegurar condições, sob responsabilidade dos sistemas de ensino, durante a vigência deste 

Plano, para 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.

2016
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Prazo: 2016
Alcançou 

indicador?
Sim

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 95,20% 100% 100%

Prazo: 2016
Alcançou 

indicador?
Sim

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

52,30% 95,20% 100% 100%

Prazo: 2016
Alcançou 

indicador?
Não

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16,60% 63,60% 63,60% 72,72%

Prazo: 2016
Alcançou 

indicador?
Sim

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

P
A

R
TE

 C
 -

 IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 D
E 

M
ET

A

INDICADOR

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial 

(fornecido por órgãos estatísticos oficiais, como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município). 

Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente. 

INDICADOR 19A
Percentual de escolas de Educação Básica com C.P.M (Escolas estaduais e municipais).

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 19B
Percentual de escolas de Educação Básica com Conselho Escolar (Escolas estaduais e municipais).

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 19D
Percentual de escolas de Educação Básica com repasse de recursos públicos às escolas municipais.

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 19C
Percentual de escolas de Ensino Fundamental e Médio com Grêmio Estudantil.

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado extraoficial)
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Meta 19 Assegurar condições, sob responsabilidade dos sistemas de ensino, durante a vigência deste Plano, para 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 (da meta acima indicada) Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 

19.1 Criar, no prazo de um ano de vigência 

deste Plano, Conselhos Escolares em todas as 

escolas públicas de Ensino Fundamental. 

2016 NÃO SE APLICA Concluída SIM   

19.2 Fortalecer os Conselhos Escolares como 

instrumento de participação consultiva e 

deliberativa na gestão escolar, sendo nas 

dimensões pedagógica, administrativa e 

financeira. 

2016 NÃO SE APLICA 
Em 

desenvolv. 
SIM   
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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. 

2024 

NÃO SE APLICA 

Não 

iniciada 
NÃO   

19.4 Traçar metas e planejamento e fiscalizar o 

cumprimento das ações estabelecidas na sua 

integralidade. 

2016 NÃO SE APLICA 
Em 

desenvolv. 
SIM   

19.5 Fortalecer o Conselho de Educação 

garantindo condições de funcionamento, 

espaço físico adequado, equipamentos e 

transporte para verificação da rede escolar. 

2024 MDE 
Em 

desenvolv. 
SIM   

19.6 Fortalecer o Conselho de Controle Social 

do FUNDEB e o Conselho da Alimentação 

Escolar, garantindo condições de 

funcionamento e espaço físico adequado. 

2016 LIVRE, MDE Concluída SIM   
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 19.7 Fortalecer a Conferência Municipal de 

Educação, tendo como um de seus eixos 

principais o acompanhamento e execução do 

PME. 

2019 LIVRE, MDE 
Em 

desenvolv. 
NÃO   

19.8 Respeitar e incentivar a livre organização 

dos CPMs escolares. 
2016 NÃO SE APLICA Concluída SIM   

19.9  Incentivar a criação e livre organização 

dos Grêmios Estudantis, assegurando, sempre 

que possível, espaço adequado e condições de 

funcionamento. 

2016 NÃO SE APLICA 
Em 

desenvolv. 
SIM   

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. 

2016 NÃO SE APLICA 
Em 

desenvolv. 
SIM   

19.11 Oportunizar políticas de formação 

continuada de professores. 
2016 

RECURSOS DO 

ESTADO, MDE 

Em 

desenvolv. 
SIM   
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19.12 Desenvolver políticas de formação de 

gestores escolares, a fim de qualificar sua 

atuação na dimensão político-pedagógica e 

administrativa. 

2016 
RECURSOS DO 

ESTADO, MDE 

Em 

desenvolv. 
SIM   

 19.13 Avaliar o currículo escolar a cada 

quinquênio, a fim de assegurar que o mesmo 

seja adequado aos temas do cotidiano. 

2016 
RECURSOS DO 

ESTADO, MDE 

Em 

desenvolv. 
SIM   

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. 

2016 
RECURSOS DO 

ESTADO, MDE 
Concluída SIM   

19.15  Garantir a qualidade nas estruturas 

físicas das escolas, sob a responsabilidade de 

suas respectivas mantenedoras. 

2016 
RECURSOS DO 

ESTADO, MDE 

Em 

desenvolv. 
SIM   
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Meta 20- Meta sobre o Financiamento da Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta Prazo

2024

(caso haja 

mais de um 

prazo dentro 

de uma mesma 

meta, indique-

o aqui)

P
A

R
TE

 B
 -

 M
ET

A
S

Texto da meta Observações/Relato sintético (opcional)

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.

2016

O cumprimento da meta que propõe o aumento do PIB, depende do Governo Federal.
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Dados obtidos no portal.inep.gov.br\estatisticas-gastoeducacao-indicadores_financeiros-p.t.i_nivel_ensino.htm. Ano 2014. 

Prazo: 2018
Alcançou 

indicador?
Não

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

7% 7% 7% 7% 7% 7% 10% 10%

6%

Prazo:

(informe aqui o 

prazo do 

indicador)

Alcançou 

indicador?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prazo:

(informe aqui o 

prazo do 

indicador)

Alcançou 

indicador?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Prazo:

(informe aqui o 

prazo do 

indicador)

Alcançou 

indicador?

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

PA
R

TE
 C

 - 
IN

D
IC

A
D

O
R

ES
 D

E 
M

ET
A

INDICADOR

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial 

(fornecido por órgãos estatísticos oficiais, como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município). 

Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente. 

INDICADOR 20A
Percentual de investimento do PIB em educação.

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 20B
(descrição do indicador. Caso tenha dúvida, consulte lista de indicadores sugeridos no Caderno de Apoio que acompanha esta planilha)

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 20D
(descrição do indicador. Caso tenha dúvida, consulte lista de indicadores sugeridos no Caderno de Apoio que acompanha esta planilha)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado oficial)

Meta executada no período 

(dado extraoficial)

INDICADOR 20C
(descrição do indicador. Caso tenha dúvida, consulte lista de indicadores sugeridos no Caderno de Apoio que acompanha esta planilha)

Meta prevista

Meta executada no período 

(dado extraoficial)
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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 (da meta acima indicada) Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 

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. 

2024 

DEPENDE DE 

CAPTAÇÃO DE 

RECURSOS 

Em 

desenvolv. 
NÃO   

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 

2024 

DEPENDE DE 

CAPTAÇÃO DE 

RECURSOS 

Em 

desenvolv. 
NÃO   
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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. 

2024 

DEPENDE DE 

CAPTAÇÃO DE 

RECURSOS 

Em 

desenvolv. 
SIM   

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 

2016 
EM REGIME DE 

COLABORAÇÃO 
Concluída SIM   
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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. 

2016 
FUNDEB, SALÁRIO 

EDUCAÇÃO 
Concluída SIM   
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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. 

2024   
Não 

iniciada 
NÃO Depende do Governo Federal. 

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 

2016 

AGUARDANDO 

REGULAÇÃO DA 

ESFERA NACIONAL 

Não 

iniciada 
NÃO   
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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. 

2016   
Em 

desenvolv. 
SIM   

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 

2016 
EM REGIME DE 

COLABORAÇÃO 

Em 

desenvolv. 
SIM   
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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. 

2024 
EM REGIME DE 

COLABORAÇÃO 

Não 

iniciada 
NÃO   

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. 

2016 

MDE 

Concluída SIM   
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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. 

2024 
EM REGIME DE 

COLABORAÇÃO 

Em 

desenvolv. 
NÃO   

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. 

2016 MDE Concluída SIM   

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, 

2024 
EM REGIME DE 

COLABORAÇÃO 

Em 

desenvolv. 
NÃO   
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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. 

2016 MDE 
Em 

desenvolv. 
SIM   

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. 

2024 

AGUARDANDO 

IMPLEMENTAÇÃO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

NACIONAIS 

Não 

iniciada 
NÃO   

 

 A meta propõe ampliação do PIB para aplicação na Educação Pública, o que depende do Governo Federal. O município vem aplicando percentuais superiores ao 

percentual de 25% previsto em Lei. 
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3. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES  

  

 Através do diagnóstico realizado referente as 20 metas do Plano Municipal de Educação no ano de 2018,  podemos verificar que muitas metas já foram 

alcançadas ainda no primeiro ano de implementação do PME, porém outras serão difíceis de atingir, mesmo até o final do decênio. O primeiro estágio para 

concretizar os inúmeros objetivos de longo prazo dos planos de educação é destinar orçamento, elencar prioridades e estabelecer metas e iniciativas nos Planos 

Plurianuais (PPAs) dos Municípios, elaborados de 4 em 4 anos. Inclusive, há orientações acerca da consonância dos instrumentos de planejamento (PPA, LDO e 

LOA) com os planos de educação. A viabilidade de muitas das estratégias propostas também está diretamente envolvida com o repasse de verbas do Governo 

Federal, e sabe-se da dificuldade financeira federal, estadual e por conseguinte, municipal. Na elaboração deste relatório de monitoramento percebeu-se a 

necessidade de uma análise mais técnica no que diz respeito a algumas estratégias propostas na elaboração do PME e que deverá ser realizada  quando da avaliação 

do mesmo no ano de 2019.  

 A participação da população também é essencial para a construção de uma educação de qualidade. Neste sentido, os relatórios de monitoramento do PME 

estão disponíveis no site da Prefeitura municipal, no espaço Fórum Municipal de Educação para que a população acompanhe o processo de reestruturação e 

execução do mesmo. 
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4. ANEXOS 

 

 

ANEXO 1- Nota Técnica nº 01 

Nota técnica nº 01 de 2017 referente a Lei nº 3184, de 15 de junho de 2015 

Assunto:  

Periodicidade das Avaliações e da Conferência Pública do Plano Municipal de Educação do Município de Carlos Barbosa 

Responsável pela elaboração:  

Fórum Municipal de Educação 

Histórico: 

 A Lei Municipal nº 3184, de 15 de junho de 2015, instituiu o Plano Municipal Decenal de Educação de Carlos Barbosa não aponta a realização de 

Conferências Públicas como mecanismo de controle social do referido plano. 

Análise Técnica: 

 A Lei 13.005 de 25 de junho de 2014 que institui o Plano Nacional de Educação postula que os Planos Municipais de Educação devem manter consonância 

com a referida Lei. No seu Art. 6
o
 apresenta a seguinte redação: “A União promoverá a realização de pelo menos 2 (duas) conferências nacionais de educação até 

o final do decênio, precedidas de conferências distrital, municipais e estaduais, articuladas e coordenadas pelo Fórum Nacional de Educação, instituído nesta 

Lei, no âmbito do Ministério da Educação.” 
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 Faz-se necessário adequar a redação da Lei Municipal de modo a manter consonância com a Lei Nacional. 

Conclusão: 

 Entende-se por monitoramento o ato contínuo de observação, pelo qual são tornadas públicas as informações a respeito do progresso que vai sendo feito 

para o alcance das metas definidas. Já a avaliação é entendida como o ato periódico de dar valor aos resultados alcançados até aquele momento, às ações que 

estejam em andamento e àquelas que não tenham sido realizadas, para determinar até que ponto os objetivos estão sendo atingidos e para orientar a tomada de 

decisões. 

 Diante desse entendimento, o Fórum Municipal de Educação de Carlos Barbosa, orienta que os artigo 4º, § 1º e § 2º da Lei Municipal nº 3184, de 15 de 

junho de 2015, recebam nova leitura; 

- artigo 4º, § 1º: onde lê-se “acompanhamento e avaliações periódicas do Plano”, leia-se “monitoramento anual e avaliações periódicas do Plano”.  

-artigo 4º, § 2º: onde lê-se “As avaliações do Plano realizar-se-ão a cada 02 (dois) anos visando o acompanhamento da sua execução, bem como a sua revisão, a 

fim de adequá-lo às possíveis mudanças da legislação”, leia-se “As avaliações do Plano realizar-se-ão a cada 02 (dois) anos visando o acompanhamento da sua 

execução, a fim de adequá-lo às possíveis mudanças da legislação. Com este objetivo o município promoverá a realização de pelo menos 2 (duas) conferências 

com intervalo de 4 (quatro) anos entre elas, devendo a primeira acontecer até o final ano de 2019 e a segunda observando o mesmo prazo em 2024.” 

 Assim, o Fórum Municipal de Educação de Carlos Barbosa passa a monitorar continuamente o Plano Municipal de Educação, sendo sua avaliação bianual, 

visto que o monitoramento e avaliação são imprescindíveis para o cumprimento das metas e estratégias previstas no Plano Municipal de Educação. Porém sua 

revisão, após Audiência Pública ou Conferência, será realizada até o final do ano de 2019 e a segunda observando o mesmo prazo em 2024.” 

 Carlos Barbosa, 26 de outubro de 2017. 

 



 
 



 
 



 
 

 


