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APRESENTAÇÃO  

 

O Plano Municipal de Educação de  Ouro (PME) – 2015/2024 - é o principal 

instrumento norteador da política educacional do Município, com vistas ao alcance de 

patamares adequados de qualidade e equidade na Educação. Elaborado no período de 

2015 a 2024, a partir dos debates realizados na Conferência Municipal de Educação  

(CONAE). Esse movimento garantiu espaço e participação dos segmentos da Educação, 

da Sociedade Civil e das Instituições Educacionais constituídas. 

A Secretaria Municipal de Educação constituiu, em 2014, uma equipe com técnicos 

integrantes dos diferentes setores da Secretaria Municipal de Educação, com a 

responsabilidade de sistematizar as contribuições realizadas nos momentos de diálogo 

promovidos nas CONAEs e, a partir de seus resultados, dimensionar os desafios a serem 

enfrentados pelas instituições e sociedade civil organizada envolvidas com a Educação. 

Para isso, a Equipe Técnica da SME realizou uma análise criteriosa da situação da 

Educação do Município, fundamentada nas discussões e deliberações da Conferência 

Municipal e de sua participação na Conferência Regional e Estadual de Educação, 

ocorrida em 2013. Também fundamentou-se na legislação vigente e nos principais 

indicadores educacionais, demográficos e socioeconômicos do Estado.  

As conclusões obtidas, a partir dessa análise, contribuíram para uma visão global e 

sistêmica da Educação municipal, possibilitando que fossem estabelecidas metas e 

estratégias voltadas às prioridades do Município de Ouro. Com necessidade de 

intervenção a curto, médio e longo prazo, estas metas têm como objetivo garantir o direito 

à Educação de qualidade para todos.  

O PME de Ouro foi construído democraticamente, com a participação de 

professores e demais funcionários dos diversos setores da Administração Municipal, pais, 

comunidade em geral e Vereadores. Após debates, estruturação e estabelecimento das  

metas e estratégias, este foi levado para apreciação pública, através de uma Audiência 

Pública. Posteriormente foi levado à  aprovação, em plenária, pelos Vereadores, sendo 

este aprovado na sua totalidade.   O  Plano Municipal de Educação -  PME do Município 

de OURO /SC foi aprovado pela Lei n° 2.413,de 03 de junho de 2015, com vigência entre 

2015 e 2025, 

O Plano Municipal de Educação de Ouro está  estruturado  com Aspectos 

Históricos, Culturais, Econômicos e Educacionais do município, assim como Metas e 

Estratégias a serem cumpridas durante a vigência do mesmo. 

Com sua aprovação, a Secretaria Municipal de Educação passou a executar 

programas e ações com o objetivo de alcançar as metas e estratégias do PME. Nesse 
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sentido, em seu primeiro ano de vigência, a SME adequou seu planejamento e deliberou 

que todos os setores e escolas elaborassem os planos de trabalho alinhados ao PME, 

tendo como principais ações o cumprimento das metas e estratégias referentes a 

Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

Outro movimento de relevância é a atualização do Plano Plurianual  (PPA) e seu 

alinhamento com o Plano Municipal de Educação, assim como, o Plano de Ações 

Articuladas (PAR).  
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1. PROCESSO DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO PME 

 

CONSTRUÇÃO DO PME: 

A adequação do Plano Municipal de Educação de Ouro (PME/Ouro) teve a 

participação da comunidade escolar (diretores, coordenadores, representantes de APPs, 

professores e pais) e da sociedade civil organizada.  

As atividades de adequação do PME/Ouro foram iniciadas em 2014, com 

assembleia e nesta data eleita a Comissão Municipal de Acompanhamento para 

Adequação do PME, a qual foi nomeada através do Decreto nº 248,  em 01 de dezembro 

de 2014. 

Em 12 de fevereiro de 2015 foi realizada “Reunião da Equipe Técnica”, e no dia 

18 de fevereiro de 2015 no Auditório da EM Felisberto Vilarino Dutra às 19h foi realizada a 

“I Reunião de Estudos: Explanação de dados e orçamento pela equipe técnica, dos 

objetivos e a formação dos Grupos de Trabalho (Gts),  “Caminhos para a Adequação do 

Plano Municipal de Educação”, onde foram apresentadas as Metas do PNE e do PME, 

etapas e cronograma de elaboração da Adequação do Plano Municipal de Educação de 

Ouro de acordo com o Plano Nacional aprovado em junho de 2014 quando também foram 

constituídos os grupos de Trabalho para analisar e discutir sobre: UNIVERSALIZAÇÃO 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA (Metas 01 a 04 do PME); QUALIDADE DE ENSINO (Metas 05 a 

09 do PME); FORMAÇÃO HUMANA E TÉCNICA CIENTÍFICA (Metas 10 a 16 do PME);  

FINANCIAMENTO E GESTÃO  DEMOCRÁTICA (Metas 17 a 20 do PME).  

Nos dias 04 e 17 de março foi realizado reunião  Discussão e Elaboração do 

documento base pelos Grupo de estudo. Já nos dias 01, 09 de abril foram realizados 

Seminário de Socialização dos GTs, para análise e discussão das metas, estratégias e 

diretrizes elencadas, procedendo às alterações necessárias. Em 14 de abril  de 2015 foi 

realizado a II Assembleia Municipal de Educação para  apresentação, Análise e 

Aprovação Pública do PME/Ouro. E na data de 16 de abril, em ato oficial, foi entregue o 

documento concluído ao Chefe do Poder Executivo, que posteriormente encaminhou, em 

forma de Projeto de Lei, para a apreciação e aprovação da Câmara de Vereadores.  

O Plano Municipal de Educação de Ouro é a base para o trabalho interligado e 

articulado de seus munícipes visando uma educação de qualidade, formadora de uma 

sociedade ética e comprometida com o ser humano de forma integral. Ajudar a melhorar a 

sociedade através da educação é desafiante e ao mesmo tempo uma missão de grande 

responsabilidade para todos. 
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MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PME NO ANO DE 2017. 
 

A Secretaria Municipal de Educação, instituiu, constituiu sua Equipe Técnica, 
com o objetivo de monitorar continuamente as metas e estratégias do Plano, a 
partir de levantamentos, sistematizações e análises dos dados e informações 
referentes à execução do Plano. Essa equipe é constituída por técnicos da SME 
vinculados aos setores de Educação, Planejamento, Financeiro, Departamento de 
Pessoal,   totalizando 05 profissionais, mais a Secretária de Educação. 

A função desta Equipe é apoiar tecnicamente a Comissão Municipal de 
Acompanhamento e Avaliação do Plano Municipal de Educação de Ouro conforme 
estabelecido no Decreto nº  440, de 17 de maio de 2017, e de contribuir para o 
planejamento e a gestão educacional.  

A Comissão Municipal de Acompanhamento,  Monitoramento e Avaliação do 
PME é responsável por todo o processo de Monitoramento e Avaliação do Plano e 
é  constituída por representantes da Secretaria de Educação, Conselho Municipal 
de Educação, Poder Executivo, Representante de Professores e Representante de 
Pais. Para compor essa Comissão Municipal foi solicitado a cada uma das 
Entidades a indicação de dois representantes, um titular e um suplente. Foi 
instituída por Ato legal do Poder Executivo, conforme o decreto nº 441, de 17 de 
maio de 2017. 

A Equipe Técnica de Monitoramento do Plano Municipal desenvolveu suas 
atividades de acordo com o Plano de Trabalho, tendo como cronograma: 

 Realizou-se diversos encontros  para leitura e análise da Metas e 
estratégias do PME, verificando se as mesmas constam ações na LDO, LOA e 
PPA e qual o andamento para o cumprimento das mesmas.  

Foi realizado levantamento  referentes ao cumprimento das metas e  
estratégias, para que se pudesse tabular os dados, considerando os Indicadores 
oficiais.  

Com os dados aferidos, foi feita uma reunião com a Comissão de 
Acompanhamento do PME, juntamente com a Secretária de Educação,  aonde 
foram apresentados e entregues  os dados sistematizados.  

Com os dados apontados, foram preenchidas e encaminhadas as fichas de 
Monitoramento  das Metas e Estratégias.  

Cabe ressaltar que as informações mais atualizadas foram extraídas das 
seguintes fontes: Censo da Educação Básica, de 2016; Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb), de 2015; Censo Demográfico, de 2010; Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2014 e dados da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Após esse trabalho, o relatório de Monitoramento e Avaliação do PME será 
levado a apreciação da população através de Audiência Pública.  

Há que se considerar que no ano de 2016 foi feito o Monitoramento do PME, 
referente aos anos de 2015 e 2016.  

Desse modo, o documento objetiva apresentar mais uma etapa do contínuo 
processo de aperfeiçoamento das atividades de Monitoramento e Avaliação do 
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PME, bem como fomentar o debate acerca das melhores medidas e estratégias 
para o efetivo acompanhamento dos resultados do Plano. O presente Relatório 
pretende apresentar os indicadores considerados relevantes do monitoramento, 
como também contribuir para a criação de um sistema de  avaliação do Plano. 
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2. AVALIAÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS 

 
I. Meta sobre Educação Infantil 

META 1: Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 

(quatro) a  5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de Educação Infantil em creches de forma 

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

vigência do PNE. 

 

A população de 0 a 3 anos é atendida na área urbana a  partir da procura das famílias. Na 

área Rural não há instituições de ensino próprio para a faixa etária.      

O Censo IBGE 2010 apresenta 342 crianças de 0 a 3 anos. Em 2016 conforme Censo 

Escolar foram atendidas nas instituições de ensino 147 crianças. Até o final de vigência 

do PME a meta é atender 50% da população nessa faixa etária, conforme consta do 

Indiciador 1.B. 

Quanto ao Indicador 1.A, por meio de dados de pesquisa própria a Secretaria de 

Educação oferece atendimento a 100% população de 4 e 5 anos, uma vez que para  a 

população da área rural também é oferecido atendimento nas escolas, ou há 

disponibilidade de transporte para as escolas da área urbana .  

Segundo os dados do relatório de monitoramento do pme-2016, são atendidas 100% das 

crianças de 4 e 5 anos, pois o censo IBGE de 2010 apresenta 194 pessoas nessa faixa 

etária. Em 2016 segundo Censo Escolar foram atendidas 255 crianças 

 
Indicador 1.A Percentual de atendimento escolar 4 e 5 anos 

META PREVISTA PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO 
INDICADOR 

100% 

DADO OFICIAL1 
 

88,30% 
PNAD 2015 

 

DADO MUNICÍPAL 2 100% 
Censo Demográfico 
2010 – IBGE  
Censo Escolar 2016 

 

Indicador 1.B Percentual de atendimento escolar 0 a 3 anos 
META PREVISTA PARA O 

PERÍODO 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO 
INDICADOR 

50% 

DADO OFICIAL 47,5% 
PNAD 2015 

 

DADO MUNICÍPAL 42,98% 
Censo Demográfico 
2010 – IBGE  
Censo Escolar 2016 

 

                                                           
1
  É o dado apresentado pelos estudos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 

INEP. 
2
 É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município. 
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II. Meta sobre Ensino Fundamental 
META 2: Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) 

a 14 (quatorze) anos de idade garantindo que concluam essa etapa na idade recomendada, até o 

último ano de vigência deste Plano. 

 
Em relação ao Indicador 2.A, segundo os dados apontados pelo Relatório de 

Monitoramento em 2016, são atendidas 100% das pessoas na faixa etária de 6 a 14 anos. 

O Censo IBGE 2010 aponta 805 pessoas. A meta até 2025 é atender 100% das pessoas 

nessa faixa etária.  Ainda o Relatório aponta que a maioria das Estratégias já está sendo 

realizadas. Já estão implantados nos Projetos Pedagógicos das escolas os direitos de 

aprendizagens, atividades extracurriculares, inclusão de pessoas com deficiências, 

monitoramento e acompanhamento da permanência na escola (trabalho da Rede). 

Já o Indicador 2.B não temos estes dados, posto que nessa faixa etária os alunos são da 

Rede estadual de Ensino. Dados oficiais apontam que 78% da população dessa faixa 

etária tem o Ensino Fundamental. A meta até 2015 é 95% da população de 16 anos tenha 

o Ensino Fundamental concluído.  

 

Indicador 2.A 

Percentual de pessoas de 6 a 14 anos que 
frequentam ou que já concluíram o ensino 
fundamental (taxa de escolarização líquida 

ajustada) 
META PREVISTA PARA O 

PERÍODO 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO 
INDICADOR 

100% 

DADO OFICIAL 98,90% 
PNAD 2015 

 

DADO 
MUNICÍPAL 99% 

 
Censo Demográfico 

2010 – IBGE  
Censo 2016 

  

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

META PREVISTA PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO 
INDICADOR 

95% 

DADO OFICIAL 78% PNAD 2015 

DADO 
MUNICÍPAL 

 
Censo Demográfico 
2010 – IBGE  
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III. Meta sobre o Ensino Médio 
META 3:Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 

17 (dezessete) anos de idade e elevar, até o final do período de vigência deste Plano, a taxa 

líquida de matrículas no ensino médio para 90% (noventa por cento). 

 
O censo escolar 2016 aponta que 221 alunos  frequentaram o Ensino Médio 
Quanto ao indicador 3.A e 3.B, o Censo IBGE 2010 aponta 399 pessoas na faixa etária de 
15 a 17 anos. O censo escolar de 2016 apontou que  221 alunos cursaram Ensino Médio. 
Não há dados apontados no relatório de monitoramento do PME 2016. O relatório  
destaca apenas que  cabe ao estado envidar esforços para que as estratégias desta meta 
sejam cumpridas. 

 

Indicador 3.A 
Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a 

escola ou já concluiu a educação básica 
META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

100% 
DADO OFICIAL 88,40% 

 
 

DADO MUNICÍPAL  
Censo Demográfico 2010 

– IBGE  
 

Indicador 3.B 
Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta o 

ensino médio ou possui educação básica completa 
META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

90% 
DADO OFICIAL 62,9% PNAD 2015 

DADO MUNICÍPAL  
Censo Demográfico 2010 

– IBGE 
 

IV. Meta sobre a Educação Especial/Inclusiva  
META 4: Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos de idade com 

deficiência, transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade/impulsividade 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 e serviços 

especializados, públicos ou conveniados, nos termos do Art. 208, inciso III, da Constituição 

Federal, do Art. 163 da Constituição Estadual e do Art. 24 da Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, aprovada por meio do Decreto Legislativo nº 186/2008, com status de 

emenda constitucional, e promulgada pelo Decreto nº 6.949/2009, e nos termos do Art. 8º do 

Decreto nº 7.611/2011, que dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional 

especializado e dá outras providências, até o ultimo dia de vigência desse Plano. 
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Conforme o relatório de Monitoramento do PME 2016,  as escolas municipais atendem 

todas as crianças com necessidades especiais, subsidiando com 2º professor e 

realizando encaminhamentos para outros especialistas, psicopedagogo, psicólogo, 

neurologista através de parceria com as secretarias de saúde e assistência social, pois 

ainda não temos formada a equipe multidisciplinar. Também mantemos parcerias com 

uma Escola Estadual no município de Capinzal que dispõe da Sala Multifuncional para o 

atendimento das crianças que necessitam do AE, pois o município de Ouro não tem esta 

sala devido à falta de espaço físico e a demanda de crianças serem reduzida. Nossos 

alunos têm todo suporte necessário para o acesso e permanecia tanto na sala de AE 

como APAE, desde o transporte até os materiais necessários. Este ano foi contratada 

uma Psicóloga que desenvolve um trabalho também junto a estes alunos nas escolas. 

Até o final de  vigência do PME a meta é atender 100% dessa população, contudo dados 

oficiais do município, em parceria com a APAE, Secretaria de Saúde e dados do Censo 

Escolar, já atendemos 100% dessa demanda. Dados do censo escolar 2016 apontam que 

21 pessoas com deficiência frequentaram  o ensino regular e a educação especial 

 
Indicador 4.A Percentual de frequência 4 a 17 anos  com deficiência 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

100% 

DADO OFICIAL 86,40% 
Censo Demográfico 

2010 - IBGE 

DADO MUNICÍPAL 100% 

Censo Escolar2016 e 
2017 

Secretaria da Saúde 
APAE 

 
 

Indicador 4.B Percentual de frequência 4 a 17 anos  com deficiência 
META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

100% 

DADO OFICIAL 100% 
Censo Educação 

Básica 2015 

DADO MUNICÍPAL 100% 

Censo  Escolar 2016 e 
2017 

Secretaria da Saúde 
APAE 

 
 

V. Meta sobre a Alfabetização 
 

META 5: Alfabetizar todas as crianças até no máximo, oito anos de idade ou seja até o final do 

3º ano de ensino fundamental. 
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Para atender esse meta, muitas ações são desenvolvidas. Parcerias como o Programa 

União Faz a Vida, da Fundação SICREDI incrementam o planejamento pedagógico. As 

capacitações e formação dos profissionais visam melhorar ainda mais a prática docente, 

buscando alternativas para se trabalhar cm as dificuldades de aprendizagens. Pensando 

na qualidade do ensino e na alfabetização de todas as crianças até os 8 anos de idade, 

elabora-se um planejamento que respeita as individualidades de cada criança. O reforço 

escolar contribui para amenizar as dificuldades. Quando necessário, faz-se o 

encaminhamento aos especialistas, como Psicopedagogo, ou Neurologista, uma vez que 

a rede municipal já dispõe de Nutricionista e Psicólogo. Também respeita-se o espaço 

físico e prioriza-se os direitos dos alunos quanto a sua inserção na série conforme sua 

idade.  

Este ano foi regulamentado pelo Conselho Municipal de Educação, o número de aluno por 

turma, conforme o espaço físico e faixa etária, respeitando a realidade local e a legislação 

vigente. O apoio pedagógico visa aprimorar as dinâmicas e atividades que fortaleçam a 

aprendizagem. Quanto às escolas do interior, algumas classes ainda são multiseriadas, 

muito embora haja a necessidade de se fazer uma reestruturação de forma a atender 

cada turma com idade/série (ano) compatíveis, com um professor regente, assegurando 

os direitos dos educandos.  Em relação a essa meta, até 2025 espera-se que todas as 

crianças sejam alfabetizadas até o 3º ano. Considera-se que as estratégias dessa meta 

estão todas sendo cumpridas. 

Indicador 5.A 
Estudantes do terceiro ano do ensino fundamental com 
proficiência insuficiente em Leitura (nível 1 da escala de 

proficiência).  
META PREVISTA PARA 

O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

0% 

DADO OFICIAL 4,0% ANA 2014  

DADO MUNICÍPAL 0% 
DADOS RELATÓRIO DE 
MONITORAMENTO PME 

2016 
 

Indicador 5.B 
Estudantes do terceiro ano do ensino fundamental com 

proficiência insuficiente em Escrita (níveis 1, 2 e 3 da 
escala de proficiência) 

META PREVISTA PARA 
O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

00,00% 

DADO OFICIAL 7,0% ANA 2014  

DADO MUNICÍPAL 00,00% 
DADOS RELATÓRIO DE 
MONITORAMENTO PME 

2016 
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Indicador 5.C 
Estudantes do terceiro ano do ensino fundamental com 
proficiência insuficiente em Matemática (níveis 1 e 2 da 

escala de proficiência) 
META PREVISTA PARA 

O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

00,00% 

DADO OFICIAL 34% ANA 2014  

DADO MUNICÍPAL 00,00% 
DADOS RELATÓRIO DE 
MONITORAMENTO PME 

2016 
 

VI. Meta sobre a Educação Integral 
 

META 6: Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das 

escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos(as) 

alunos(as) da Educação Básica. 

 

De acordo com o censo escolar 2016, 1.687 alunos frequentaram a educação básica (0 a 

17 anos). Desses 147 alunos de 0 a 3 anos e 107 de 4 e 5 anos frequentaram em período 

integral. Assim, o percentual seria 15,05%. 

O município oferece até a faixa etária de 4 anos em período Integral. Devido a falta de 

espaço físico nas escolas do perímetro urbano ainda não é possível o atendimento em 

tempo integral para toda a Educação Básica. A demanda maior está na faixa etária de 0 a 

3 anos, sendo que em 2017 foi aberto mais uma turma até 1 ano e 5 meses para 

atendimento a demanda de espera.  Já consta do PPA 2018-2021 a estruturação de uma 

creche no Distrito de Santa Lucia para atendimento da demanda de 0 a 3 anos em 

período integral também no interior.  Possivelmente, de forma gradativa, até o final de 

vigência do PME poderá se fazer gradativamente  atendimento integram dos alunos. 

Contudo, há que se considerar que são oferecidas atividades extracurriculares como 

futsal, xadrez, tênis de mesa, aulas de apoio pedagógico. 

Indicador 6.A 
Percentual de alunos da educação básica pública em 

tempo integral 
META PREVISTA PARA 

O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

50% 
DADO OFICIAL 16,90% 

Censo Educação 
Básica 2015 

DADO MUNICÍPAL 15,05% Censo Escolar 2016 
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Indicador 6.B 
Percentual de escolas públicas com ao menos um aluno 
que permanece no mínimo 7 horas diárias em atividades 

escolares 
META PREVISTA PARA 

O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

50% 
DADO OFICIAL 33,30% 

Censo Educação 
Básica 2015 

DADO MUNICÍPAL 33,30% Censo Escolar 2016 

 

VII. Meta sobre o Aprendizado Adequado na Idade Certa 
 

META 7: Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, da 

aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias no IDEB: 

IDEB 2013 2015 2017 2019 2021 2023 

Anos iniciais do ensino fundamental 5,7 6,0 6,2 6,5 6,7 7,0 
Anos finais do ensino fundamental 4,8 5,2 5,4 5,7 5,9 6,00 
Ensino médio 4,0 4,2 4,4 4,9 5,1 5,4 

 

Segundo dados,  os anos iniciais do ensino fundamental atingiu média 6,7 no IDEB 2015, 

ultrapassando  a média que era prevista para 2021.  Para que essa meta fosse atingida  houve uma 

mobilização em prol de uma educação de qualidade, visando assegurar a aprendizagem a todas as 

crianças. É oferecido formação continuada nas diversas áreas da educação afim de dar subsídios aos 

professores no momento de planejamento, ainda participa do PNAIC que garante direitos de 

aprendizagem e ainda oferece orientação pedagógica nas escolas para auxiliar os professores no 

planejamento, organização do trabalho e avaliação dos alunos, aula reforço no contra turno para os 

alunos com dificuldade de aprendizagem, Esforços esses que garantem a qualidade na educação e 

os níveis elevados no IDEB. 

Quanto aos anos finais, estes são alunos da rede estadual e em 2015 teve  4,5 de média no IDEB. 

Assim também o Ensino Médio que são alunos da rede estadual, obtendo média 4,0 no IDEB 

 

 

Indicador  7.A 
Atingir a média 6,7 no IDEB nos anos iniciais do 

ensino fundamental até 2021 
META PREVISTA PARA O 

PERÍODO 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO 
INDICADOR 

100% 
DADO OFICIAL 100% 

Censo da Educação 
Básica e Prova Brasil  

DADO MUNICÍPAL 100% IDEB 2015 
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Indicador  7.B 
Atingir a média 6,0 no IDEB nos anos finais do ensino 

fundamental até 2023 
META PREVISTA PARA O 

PERÍODO 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO 
INDICADOR 

100% 
DADO OFICIAL 72,88% 

Censo da Educação 
Básica e Prova Brasil  

DADO MUNICÍPAL 75% IDEB 2015 

 

Indicador  7.C Atingir a média 5,9 no IDEB no ensino médio  até 2023 
META PREVISTA PARA O 

PERÍODO 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO 
INDICADOR 

100% 
DADO OFICIAL 78,43% 

Censo da Educação 
Básica e Prova Brasil  

DADO MUNICÍPAL 68% IDEB 2015 

 

VIII. Meta sobre a Escolaridade Média 
META 8: Elevar a escolaridade média da população de 18 a 24 anos de modo a alcançar o 

mínimo de 12 anos de estudo para as populações do campo, da região de menor escolaridade no 

município e dos 25% mais pobres, bem como igualar a escolaridade média entre negros e não 

negros, com vistas à redução da desigualdade educacional. 

 

Faixa etária de atuação na rede Estadual de educação, desta maneira cabe ao estado 
evidenciar ações necessárias para atingir a meta. 
 
Quanto ao Indicador 8.E o IBGE 210 apresenta um total de 1.421 pessoas na faixa etária 
de 18 a 19 anos. Porém, não há dados no monitoramento do PME 2016. 
 
Quanto aos Indicadores 8.F e 8.G, não há  informação no relatório de monitoramento do 
PME 2016 

Quanto ao Indicador 8.H, o IBGE 2010 não aponta o número de habitantes de cor preta 

no município. Apenas aponta que dessas 120   declararam não ter instrução alguma ou 

fundamental incompleto. E que  29 pessoas  declararam ter ensino fundamental completo 

e ensino médio incompleto. 

 
 

Indicador 8.E 
Percentual da população de 18 e 29 anos com menos de 12 

anos de escolaridade. 
META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

100% 
DADO OFICIAL 36,90% PNAD 2013 

DADO MUNICÍPAL 00,00% Censo IBGE 2010 
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Indicador 8.F 
Percentual da População de 18 e 29 anos residente no campo 

com menos de 12 anos de escolaridade. 
META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

100% 
DADO OFICIAL 34,70% PNAD 2015  

DADO MUNICÍPAL 00,00% Censo IBGE 2010 

 

Indicador 8.G 
Percentual da População de 18 e 29 anos entre os 25% mais 

pobres com menos de 12 anos de escolaridade. 
META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

100% 
DADO OFICIAL 71,60% PNAD 2013  

DADO MUNICÍPAL 00,00% Censo IBGE 2010 

 

Indicador 8.H 
Percentual da População negra entre 18 e 29 anos com menos 

de 12 anos de escolaridade. 
META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

100% 
DADO OFICIAL 65,20% PNAD 2013 

DADO MUNICÍPAL 00,00% Censo IBGE 2010 

 

IX. Meta sobre a Alfabetização e Alfabetismo Funcional de Jovens e Adultos 

META 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 98% 

(noventa e oito por cento) até o final da vigência deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto 

e reduzir em 25% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional.  

Segundo o Relatório de Monitoramento de 2016, essa faixa etária de atuação na rede 

Estadual de educação, desta maneira cabe ao estado evidenciar ações necessárias para 

atingir a meta.  

O Censo IBGE 2010 aponta 5.911 pessoas de 15 anos ou mais . Dessas, somente 141 
nunca frequentaram  a escola.  
 

Indicador 9.A 
Taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos 

ou mais de idade 
META PREVISTA PARA 

O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

98% 
DADO OFICIAL 95,70% PNAD 2015 

DADO MUNICÍPAL 97,62% 
Censo Demográfico 2010 

– IBGE 
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Indicador 9.B 
Taxa de analfabetismo funcional de pessoas de 15 anos 

ou mais 

META PREVISTA PARA 
O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

25% 
DADO OFICIAL 20,50% PNAD 2015 

DADO MUNICÍPAL 22,62% 
Censo Demográfico 2010 

– IBGE 
 

X. Meta sobre a EJA Integrada à Educação Profissional 
 

META 10:  Oferecer, no mínimo, 10% (dez por cento) das matrículas de educação de jovens e 

adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional, até ao 

final da vigência do Plano.  

 

A educação de jovens e adultos e a educação Profissional não é oferecida no município, 
tem-se a parceria com outros municípios. 
 
Dados do  IBGE 2010 apontam 49 pessoas frequentando o EJA. Já o censo escolar de 
2016 aponta que 19 pessoas frequentaram o EJA. 
 

Indicador 10.A 
Taxa de matrículas de EJA ensino fundamental e médio 

integrada ao profissional   
META PREVISTA PARA 

O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

10% 
DADO OFICIAL 00,00% 

Censo Demográfico 2010 - 
IBGE 

DADO MUNICÍPAL 00,00%  
 

XI. Meta sobre Educação Profissional 

META 11: Ampliar conforme o interesse e ou necessidade da população as matrículas da 

educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e, pelo menos, 

50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento público. 

Para esta faixa etária e o nível de ensino é oferecido pela rede estadual de ensino, desta 
maneira cabe ao Estado propor ações para cumprir a meta estabelecida, com empenho e 
participação da rede municipal. Não há dados no relatório de monitoramento do PME 
2016. Faixa  etária  da rede estadual. 
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Indicador 11.B 
Número absoluto de matrículas em EPT de nível médio na 

rede pública 
META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

50% 
DADO OFICIAL 00,00% 

Censo da educação Básica 
2015  

DADO 
MUNICÍPAL 

  

  
XII. Meta sobre Educação Superior 

 
META 12: Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida 

para 33% da população de 18 a 45 anos, assegurando a qualidade da oferta. 

 

O município não dispõe de instituições de ensino superior, a oferta é tida nos municípios 
vizinhos. Como incentivo o município tem parceria com a associação dos acadêmicos e 
oferece recurso financeiro para auxiliar no transporte. Também tem parceria com as 
universidades oferecendo estágios. 

 
Quanto ao Indicador 12.A, dados do IBGE 2010  apontam  856 pessoas na faixa etária de 
18 a 24 anos. Dessas, 228 pessoas estavam frequentando ensino  superior. O relatório de 
monitoramento do PME 2016 não apresenta dados 

 
Quanto ao Indicador 12.B, dados do IBGE 2010  apontam  856 pessoas na faixa etária de 
18 a 24 anos. Dessas, 400 possuem ensino superior completo. O relatório de 
monitoramento do PME 2016 não apresenta dados 
 

 
Indicador 12.A Taxa bruta de matrículas na graduação (TBM) 

META PREVISTA PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO 
INDICADOR 

 
50% 

DADO OFICIAL 26,50% PNAD - 2015 e Censo 
da Educação Superior 

2015 
DADO MUNICÍPAL 26,63% Censo Demográfico 

2010 – IBGE 
  
 

Indicador 12.B Taxa líquida de escolarização na graduação (TLE) 
META PREVISTA PARA O 

PERÍODO 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO 
INDICADOR 

 
33% 

DADO OFICIAL 21,90% PNAD - 2015 e Censo 
da Educação Superior 

2015 
DADO MUNICÍPAL  Censo Demográfico 

2010 – IBGE 
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XIV. Meta sobre Pós-Graduação. 
 

META 14: Incentivar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu de 

modo a atingir a titulação de mestres e doutores. 

 

Na área da educação o município como forma de incentivo garante a progressão salarial ao final da 
Especialização, Mestrado e Doutorado. 
Também como forma de incentivo o município dispõe de vagas para estágios nas mais diversas 
áreas. 
Não há indicadores dessa meta no PME. 

 

XV. Meta sobre Formação de Professores 

META 15: Garantir, em regime de colaboração entre a União e os Municípios, que todos os 

professores da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso 

de licenciatura na área de conhecimento em que atuam até o final de vigência deste plano. 

Hoje o quadro de professores da educação básica é preenchido por 64,4% dos professores 
habilitados na área que atuam.  

Porém na rede municipal de Ouro o quadro de efetivos é de 85,7% com Especialização, 7,93% com 
Graduação e 6,35% com o Magistério. 

  

Indicador 15.A 
Proporção de docências com professores que possuem 

formação superior compatível com a área de 
conhecimento em que lecionam na educação básica 

META PREVISTA PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO 
INDICADOR 

100% 
DADO OFICIAL 64,40% Censo da educação 

Básica 2015 

DADO MUNICÍPAL 93,63% 
Censo da educação 

Básica 2015 
 
XVI. Meta sobre Formação Continuada e Pós Graduação de Professores 
META 16: Incentivar a formação de 80% dos professores da educação básica em nível de pós-

graduação lato e stricto sensu. 

 

Hoje a rede municipal conta com 85,7%, dos professores efetivos com especialização já 
ultrapassando a meta. Considerando a rede Estadual, Municipal e Particular ainda é necessário um 
incentivo maior para atingir a meta. 

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

META PREVISTA PARA 
O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

80% 
DADO OFICIAL 54,10% Censo da educação 

Básica 2015 

DADO MUNICÍPAL 85,70% 
Censo da educação 

Básica 2015 
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XVII. Meta sobre Valorização do Professor 

META 17: Valorizar os profissionais do magistério da rede municipal de ensino, assegurando a 

continuidade e melhoria do Plano de Carreira, respeitando a legislação nacional vigente.  

Quanto a essa meta, cabe destacar que o  plano de carreira municipal é revisado, alterado se 

necessário aprovado a cada dois anos, respeitando-se o que prevê o documento em todas as suas 

dimensões. 

Neste ano de 2017, estamos revisando o Plano de Carreira juntamente com os professores efetivos 

da rede municipal. 

 

 

XVIII.  Meta sobre o Plano de Carreira Docente 

META 18: Ampliar a qualidade do ensino e a valorização dos educadores, assegurando-lhes os 

direitos contidos no Plano de Carreira, bem como viabilizar concurso público sempre que houver 

a vacância do cargo de professor.  

Destacamos que a valorização dos profissionais da educação prevista na lei do plano de carreira é 

garantida a todos, bem como os direitos previstos.  

Também há que se considerar que sempre que há vacância do cargo, se houver concurso público 

válido, esta é preenchida. Em 2017 foi realizada a contratação do psicólogo escolar.  Ainda estamos 

revendo o Plano de Carreira no sentido de viabilizar a alteração de carga horária de forma definitiva 

para os professores com carga horária semanal de 20h. 

 

XIX.  Meta sobre Gestão Democrática 

META 19: Assegurar que os gestores das instituições de ensino, considerados cargos de 

confiança do chefe do Executivo, sejam escolhidos através dos critérios técnicos constantes do 

Plano de Carreira do Magistério Municipal. 

Os critérios para escolha e nomeação de diretores das instituições de ensino são seguidos de acordo 

com o estabelecido na Lei 23/2012; Ser efetivo no quadro de funcionários da educação, ter no 

mínimo três anos de trabalho na rede municipal de educação, ser habilitado e preferencialmente 

com especialização na área da educação.  
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XX. Meta sobre Financiamento da Educação 

META 20: Ampliar progressivamente os 25% do investimento público direto em educação 

(orçamento) de forma a atender as necessidades de execução das ações/estratégias do Plano 

Municipal de Educação.  

O investimento na educação no ano de 2016 ultrapassou os 25% previstos em lei, chegando aos 

32,63% até 30/11/2016. 

Já no ano de 2017 estamos próximos dos 30% de investimentos na educação, priorizando o 

atendimento de boa qualidade aos educando e profissionais da rede municipal de ensino. 

Priorizamos a aquisição de materiais esportivos, bibliográficos, brinquedos, consertos, reparos e 

ampliações dos espaços físicos, bem como capacitação de excelente qualidade aos profissionais, 

atendendo as sugestões e necessidades dos mesmos. 

 
Indicador (no) Descrição do indicador 

META PREVISTA PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 
DADO OFICIAL   

DADO 
MUNICÍPAL 
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CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

Foi um trabalho de muita responsabilidade  por parte da equipe técnica realizar o  
estudo e análise do Plano Municipal de Educação de Ouro. Foi possível perceber que há 
comprometimento por parte dos envolvidos com a educação no município, juntamente 
com a Secretaria Municipal da Educação no que tange a viabilidade de  cumprimento das 
metas e estratégias, dentro dos prazos estabelecidos, de forma a assegurar um ensino de 
boa qualidade.   

Foi possível identificar que precisamos avançar muito ainda, principalmente no 
que tange ao atendimento parcial da Meta 1, no que diz respeito à Educação Infantil de 0 
a 3 anos; a Meta 6 que trata sobre o atendimento dos educandos em período integral. 
Também foi possível identificar que parcerias e planejamento conseguem  trazer bons 
resultados, como é o caso da Meta 7, no que se refere aos Anos Iniciais que já 
ultrapassaram a média estabelecida para o IDEB. 

Sabemos que estamos constantemente buscando evoluir, de maneira a priorizar o 
processo educacional na sua totalidade, mas é preciso que haja  parcerias e apoio dos 
governos estadual e federal para que algumas metas possam de fato serem efetivadas. 
Nesse sentido, há que se planejar e desenvolver as ações na educação de maneira a 
elevar os índices não alcançados, de maneira a privilegiar os agentes desse processo 
com valorização e resultados eficazes. 


