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1. APRESENTAÇÃO 

O Plano Nacional de Educação foi apresentado à sociedade brasileira através da 

Lei n° 13.005, em 25 de junho de 2014 e tem vigência até o ano de 2024. O documento é fruto 

da construção coletiva e democrática, o qual  constitui a Educação como elemento essencial 

para o desenvolvimento humano, compreendendo as relações sociais, políticas, históricas e 

culturais dos indivíduos.  

A partir deste documento nacional, os municípios elaboraram o Plano Municipal de 

Educação com a participação de diversos segmentos e entidades sociais de forma a atender o 

que prevê a Constituição Federal, no Art. 214, que estabelece que o Plano Nacional de 

Educação tenha duração de dez anos, “com o objetivo de articular o sistema nacional de 

educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 

implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos 

níveis, etapas e modalidades por meio de ações.” 

No ano de 2016 foi elaborado o Monitoramento do PME do 1º ciclo referente aos anos 

de 2015 e 2016. Este ano,  o  monitoramento do PME  foi  desenvolvido a partir do diagnóstico 

da realidade municipal, tendo considerando os dados atualizados. 

Com base na realidade municipal refletimos sobre o que foi melhorado na educação e 

o que podemos fazer para  atingirmos as metas dentro do tempo previsto para o 

desenvolvimento do Plano Municipal de Educação. 

 Com essa publicação,  tem-se uma análise atualizada sobre a evolução do 

cumprimento das metas municipais e permite-se dimensionar os desafios que se impõem para 

o alcance dos objetivos traçados. A cada dois anos, o relatório será atualizado, de modo a 

permitir o acompanhamento sistemático do PME, nos permitindo compreender se todos estão 

tendo acesso  à educação de qualidade.  

 As informações mais atualizadas foram extraídas das seguintes fontes: Censo da 

Educação Básica, de 2017; PNAD 2015, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB), de 2017; Censo Demográfico, de 2010; Estimativa da População IBGE 2017, Pesquisa 

de Informações Básicas Municipais – Munic/IBGE, de 2014. Também foram feitas pesquisas 

junto a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social  para coleta de dados e  demais 

informações sobre o município, para a  realização do monitoramento. 

Desse modo, o documento objetiva apresentar mais uma etapa do contínuo processo 

de aperfeiçoamento das atividades de monitoramento do PME e fomentar o debate acerca das 

melhores medidas e estratégias para o efetivo acompanhamento dos resultados do Plano.  

 

 



5 
 

 

2. ORGANIZAÇÃO E METODOLOGIA DO MONITORAMENTO  

 

O presente relatório tem por objetivo apresentar o processo de Monitoramento das 

Metas do Plano Municipal de Educação - PME instituído pela Lei Municipal no  2.413, de 03 de 

junho de 2015,   o qual foi estudado, analisado e elaborado pela Equipe Técnica, instituída pelo 

Decreto nº 440, de 17 de maio de 2017 e a Comissão Coordenadora de Monitoramento e 

Avaliação do PME instituída pelo Decreto nº 441, de 17 de maio de 2017. 

Diversos encontros foram realizados com a Equipe Técnica e com a Comissão de 

Monitoramento e Avaliação, de forma a estudar e analisar o desenvolvimento e cumprimento 

das metas, considerando os avanços, índices, prazos e orçamentos.  

Compete-nos destacar que  houve dificuldades  quanto ao apontamento dos 

diagnósticos, uma vez que alguns dados não são atuais e que algumas metas necessitam de 

percentuais para que sejam mensuradas. 

Por fim, percebeu-se que  há a necessidade de se manter os dados atualizados 

anualmente, de forma para facilitar o processo de mensuração das metas. Destaca-se, ainda, 

que o Monitoramento acontece a cada dois anos, sendo este referente ao 2º ciclo, que 

compreende os anos de 2017 e 2018. 
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3. METAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBSERVADAS  NO PERÍODO 

I. Meta sobre Educação Infantil 

 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 Plano. 
 

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 OFICIAL 

 
88,82% 

IBGE População 2010 

 

DADO MUNICÍPAL  95,39% 
Censo Escolar 2017 e 

Documentos da SME 

 

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 64,54% 

IBGE População 

2010 

 

DADO MUNICÍPAL 64,54% 
Estimativa IBGE 2017 

e dados da SME 

 
A faixa etária de 4 e 5 anos, o IBGE (2010) aponta 195 crianças, sendo que em 2017 foram 

atendidas nas instituições 186, o que confere com os dados do Censo Escolar 2017 e com 

documentos da Secretaria de Educação, totalizando 95,39% como dado oficial e municipal.  

No relatório de monitoramento realizado em 2016 estava como atendendo 100% das crianças 

em idade de 4 e 5 anos, porém não temos dados que apontam  sobre essa informação. 

Conforme dados do IBGE (2010), das 342 crianças de 0 a 3 anos, em 2017  foram atendidas 

nas instituições de ensino 220 crianças, totalizando 64,54% dessa faixa etária. Conforme os 

dados da Secretaria de Educação, foram atendidas 220 crianças dessas 342, totalizando, 

também, como dado municipal 64,54%. Dessa forma, compete-nos dizer que o Indicador 1.B, 

que previa o atendimento de 50% das crianças de 0 a 3 anos de idade até o final de vigência 

do PME foi cumprido.  

Compete-nos dizer que o município disponibiliza  vagas e transporte para que todos os alunos 

sejam atendidos nas instituições. Para o ano de 2019, todo o atendimento da educação infantil 

( 0 a 3 anos) será  integral e nos centros municipais de educação infantil, os quais estão sendo 

ampliados e melhorados. 
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ESTRATÉGIAS 

PRAZO DA 

ESTRATÉGIA 

(se possuir) 

DESCRIÇÃO DA 

ESTRATÉGIA 

PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 

REALIZADA/ 

NÃO 

INICIADA/EM 

ANDAMENTO  

1.1 
 

 
 

2015-2025 

 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; 

Orçamento Próprio,  
PPA, LOA, LDO 
 

Em 
andamento  
 
 

1.2 

2015-2025 Realizar, periodicamente, em 

regime de colaboração com 

saúde..., levantamento da 

demanda por creche para a 

população de até 3 (três) 

anos, como forma de 

planejar a oferta e verificar o 

atendimento da demanda 

manifesta no município; 

Parceria Secretaria de 
Educação, de Saúde e 
de Assistência Social 

Em 
andamento  
 

1.3 

2015-2025 Manter e ampliar, em regime 

de colaboração união, estado 

e município e respeitadas as 

normas de acessibilidade, 

programa nacional de 

construção e reestruturação 

de escolas, bem como de 

aquisição de equipamentos, 

visando à expansão e à 

melhoria da rede física de 

escolas públicas de 

educação infantil; 

Orçamento Público e 
parcerias com o Governo 
Federal  

Não iniciada 
 

1.4 

2015-2015 Implantar, no decorrer da 

vigência deste PME, 

avaliação da educação 

infantil, a ser realizada a 

cada 2 (dois) anos, com base 

em parâmetros nacionais de 

qualidade, a fim de aferir a 

infra estrutura física, o 

quadro de pessoal, as 

condições de gestão, os 

Orçamento Público 

Municipal 

Em 
andamento  
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recursos pedagógicos, a 

situação de acessibilidade, 

entre outros indicadores 

relevantes;  

1.5 

2015-2025 Promover a formação inicial 

e continuada dos(as) 

profissionais da educação 

infantil, garantindo, 

progressivamente, o 

atendimento por profissionais 

com formação superior; 

 

Orçamento Público, 

salário educação, PPA, 

LOA 

Realizada 
 

1.6 

2015-2025 Estimular a articulação entre 

pós-graduação, núcleos de 

pesquisa 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-aprendizagem e às 

teorias educacionais no 

atendimento da população de 

0 (zero) a 5 (cinco) anos; 

Orçamento Público Em 

andamento  

1.7 

2015-2025 Ampliar o atendimento da 

população do campo em 

nível de educação infantil 

oferecendo o deslocamento 

das crianças às instituições 

mais próximas que oferecem 

tal nível de educação 

Orçamento Público 
Próprio 

Realizada 

1.8 

2015-2025 Priorizar o acesso à 

educação infantil e a oferta 

do atendimento educacional 

especializado complementar 

e suplementar aos(às) 

alunos(as) com deficiência, 

transtornos globais do 

desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, 

assegurando a educação 

bilíngue para crianças surdas 

e a transversalidade da 

educação especial nessa 

Orçamento Municipal Realizada, 

como 

continuidade 

até o final do 

PME 
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etapa da educação básica; 

1.9 

2015-2025 Implementar, em caráter 

complementar, 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 (três) 

anos de idade; 

Rede Municipal de 

Ensino 

 

Realizada e 

com 

continuidade 

até o final de 

vigência 

desse PME  

1.10 

2015-2025 Preservar as especificidades 

da educação infantil na 

organização das redes 

escolares, garantindo o 

atendimento da criança de 0 

(zero) a 5 (cinco) anos em 

estabelecimentos que 

atendam a parâmetros 

nacionais de qualidade, e a 

articulação com a etapa 

escolar seguinte. 

PPA 

LDO 

LOA 

Em 

andamento. A 

partir de 

2019, toda 

Educação 

Infantil será 

atendida nos 

Centros de 

Educação 

Infantil 

1.11 

2015-2025 Fortalecer o 

acompanhamento e o 

monitoramento do acesso e 

da permanência das crianças 

na educação infantil, em 

especial dos beneficiários de 

programas de transferência 

de renda, em colaboração 

com as famílias e com os 

órgãos públicos de 

assistência social, saúde e 

proteção à infância; 

Rede Municipal de 

Ensino 

Em 

andamento na 

LOA e PPA; 

1.12 

2015-2025 Implementar durante a 

vigência deste plano espaços 

lúdicos de interatividade 

considerando a diversidade 

étnica, de gênero e 

sociocultural, tais como: 

brinquedoteca, ludoteca, 

biblioteca infantil e parque 

infantil 

Orçamento  Municipal  Em 

andamento. 

Nos CMEIs já 

temos parque 

infantil, 

brinquedoteca 

e biblioteca 

com 

literaturas 

infantis 

diversificadas.   
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II. Meta sobre Ensino Fundamental 

 

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. 

Indicador 2.A 
Percentual de pessoas de 6 a 14 anos que frequentam 
o ensino fundamental (taxa de escolarização líquida 

ajustada) 

META PREVISTA PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO 
INDICADOR 

100% 

DADO OFICIAL 98,9% 
PNAD 2015 

 

DADO MUNICÍPAL 99,02% 

 
Censo Demográfico 

2010 – IBGE  
Dados da SME  

  

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  

 

Quanto 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. A meta até 2025 é 

atender 100% das pessoas nessa faixa etária. Já o Relatório do ano de 2017, aponta que 

conforme dados da Estimativa IBGE 2017, o município tem 923 pessoas na faixa etária de 06 a 

14 anos, sendo atendidas 694 pessoas, totalizando 75,22%. Contudo, no ano de 2017, dados 

da Secretaria de Educação,  foram atendidas 914 pessoas nessa faixa etária na rede 

1.13 

2015-2025 Avaliar, até o 5º(quinto) ano 

de vigência desse Plano, o 

dispositivo da Lei 

Complementar no 170/1998, 

que trata do número de 

estudantes por turma de 

acordo com o espaço físico. 

Secretaria Municipal de 

Educação e Conselho 

Municipal de Educação 

Em 2017 o 

Conselho 

Municipal de 

Educação 

aprovou uma 

resolução 

regulamentan

do o numero 

de alunos por 

turma 

conforme o 

espaço físico 

e numero de 

profissionais. 
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municipal, estadual e particular de ensino totalizando 99,02%. Este Relatório destaca, ainda, 

que a maioria das Estratégias já está sendo realizadas. 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 

2025 é 95% da população de 16 anos tenha o Ensino Fundamental concluído.  

 

ESTRATÉGIAS DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO  

2.1 

Pactuar entre a União, o Estado e 

os Municípios, no âmbito da 

instância permanente de que trata 

o § 5º do Art. 7º, da Lei no 

13.005/2014, a implantação dos 

direitos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento 

que configurarão a base nacional 

comum curricular do ensino 

fundamental. 

Secretaria 

Municipal da 

Educação, FNDE 

Em andamento . A 
SME está elaborando 
juntamente com os 
professores as 
Diretrizes Curriculares 
do Ensino Municipal. 

2.2 

Fortalecer o acompanhamento e o 

monitoramento do acesso, da 

permanência e do aproveitamento 

escolar dos beneficiários de 

programas de transferência de 

renda, bem como das situações de 

discriminação, preconceitos e 

violências na escola, visando ao 

estabelecimento de condições 

adequadas para o sucesso escolar 

dos(as) alunos(as), em 

colaboração com as famílias e com 

órgãos públicos de assistência 

social, saúde e proteção à infância, 

adolescência e juventude; 

Secretaria 

Municipal da 

Educação, 

Secretaria de 

Assistência Social 

– Gestão do Bolsa 

Família,  Conselho 

Tutelar 

Já acontece, em 

parceria com os 

demais órgãos 

responsáveis pela 

proteção da infância e 

adolescência. 

2.3 

Promover a busca ativa de crianças 

e adolescentes fora da escola, em 

parceria com órgãos públicos de 

assistência social, saúde e 

proteção à infância, adolescência e 

juventude; 

 Secretaria 

Municipal da 

Educação, Rede 

de Proteção à 

Infância, Recursos 

Próprios 

Realizada e com 

continuidade até o 

final deste PME 

2.4 

Desenvolver tecnologias 

pedagógicas que combinem, de 

maneira articulada, a organização 

do tempo e das atividades didáticas 

entre a escola e o ambiente 

Secretaria 

Municipal da 

Educação,Recurso

s Próprios,PPA, 

Realizada e com 

continuidade até o 

final do PME 
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comunitário, considerando as 

especificidades da educação 

especial e das escolas do campo. 

LOA 

2.5 

Organizar no âmbito dos sistemas 

de ensino, a flexibilidade do 

trabalho pedagógico, incluindo 

adequação do calendário escolar 

de acordo com a realidade local, a 

identidade cultural e as condições 

climáticas da região. 

Secretaria 
Municipal da 
Educação, 
Conselho 
Municipal de 
Educação e Rede 
Estadual 

Realizada, e 

continuidade até o 

final do PME, 

priorizando eventos e 

conforme a cultura da 

região.  

 

2.6 

Promover o relacionamento das 

escolas com instituições e 

movimentos culturais, a fim de 

garantir a oferta regular de 

atividades culturais para a livre 

fruição dos estudantes dentro e 

fora dos espaços escolares, 

assegurando, ainda, que as 

escolas se tornem pólos de criação 

e difusão cultural. 

Secretaria 
Municipal da 
Educação. 
Departamento de 
Cultura. LOA 

Realizada e com 

continuidade até o 

final do PME. 

Atividades de aulas 

de dança, Festival 

Estudantil da Canção,  

ida ao cinema.  

2.7 

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. 

Secretaria de 
Educação, APPs e 
COMED 

Realizada e com 

continuidade  até o 

final do PME. Eventos 

como Família na 

Escola, Feira do 

Conhecimento, 

Mostra Literária.  

2.8 

Estimular a oferta do ensino 

fundamental, em especial dos anos 

iniciais, para as populações do 

campo. 

 Orçamento público 
Municipal, COMED 

 O COMED vem 

reorganizando as 

turmas nas escolas 

do interior, 

respeitando os 

direitos de 

aprendizagem e a 

inserção destes em 

turmas conforme a 

faixa etária. 

2.9 

Oferecer formas alternativas do 

ensino fundamental, garantindo a 

qualidade, para atender aos filhos 

de profissionais que se dedicam a 

atividades de caráter itinerante. 

Orçamento público 
Municipal  

Em andamento.  

2.10 
Oferecer atividades 

extracurriculares de incentivo 
Recursos Próprios 

Em andamento  
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aos(às) estudantes e de estímulo a 

habilidades, inclusive mediante 

certames e concursos nacionais; 

2.11 

Promover atividades de 

desenvolvimento e estímulo a 

habilidades esportivas nas escolas. 

Recursos Próprios, 
CME, PPA, LOA 

Realizada e com 

continuidade até o 

final do PME. São 

desenvolvidas 

extraclasse oficinas 

de futsal, xadrez e 

karatê. 

2.12 

Garantir a adequação dos espaços 

físicos das escolas para o 

recebimento de alunos com 

necessidades especiais com 

subsídios do governo estadual e 

federal. 

Secretaria 

Municipal da 

Educação, PAR, 

PPA, LOA 

Realizada e com 

continuidade até o 

final do PME. Escolas 

com salas e 

banheiros adaptados 

para alunos com 

necessidades 

especiais. 

2.13 

Garantir a inclusão de pessoas 

com deficiência nas instituições 

escolares do ensino regular, com 

adaptação dos meios físicos e 

capacitação dos recursos 

humanos, assegurando o 

desenvolvimento de seu potencial 

cognitivo, emocional e social. 

Secretaria 

Municipal da 

Educação, COME, 

PPA, LOA 

Realizada e com 

continuidade até o 

final do PME. Todas 

as pessoas em idade 

escolar com 

deficiência 

freqüentam ensino 

regular. 

2.14 

Disponibilizar tecnologias 

educacionais inovadoras das 

práticas pedagógicas que 

assegurem a alfabetização, a partir 

de realidades linguísticas 

diferenciadas em comunidades 

bilíngues ou multilíngues, 

favorecendo a melhoria do fluxo 

escolar e a aprendizagem dos 

estudantes, segundo as diversas 

abordagens metodológicas. 

Secretaria 

Municipal da 

Educação, PPA, 

PAR 

Em andamento; 

2.15 

Assegurar a renovação, 

manutenção e criação das 

bibliotecas, inclusive a biblioteca 

virtual com equipamentos, 

espaços, acervos bibliográficos, 

bem como profissionais 

especializados, como condição 

para a melhoria do processo 

Orçamento 
Municipal, PPA, 
LOA 

Realizada e em 

andamento até o final 

deste PME  
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ensino/aprendizagem. 

2.16 

Proporcionar mecanismos que 

garantam a organização 

pedagógica, o currículo, e as 

práticas pedagógicas e a qualidade 

de ensino para as escolas do 

campo. Oferecendo vaga e 

transporte na escola mais próxima 

quando na escola da comunidade 

não mais ofertar o atendimento 

referente a determinadas turmas. 

Orçamento 
Municipal, recursos 
estaduais , PNATE 

Realizada e com 

continuidade até o 

final do PME  

2.17 

Definir e garantir padrões de 

qualidade, em regime de 

colaboração com os sistemas de 

ensino, dando a igualdade de 

condições para acesso e 

permanência no ensino 

fundamental. 

COMED, 
Orçamento 
Municipal PPA, 
LOA 

Realizada e com 

continuidade até o 

final do PME 

2.18 

Garantir a implementação da 

Proposta Curricular do Estado de 

Santa Catarina de maneira a 

assegurar a formação básica 

comum respeitando os valores 

culturais e artísticos nos diferentes 

níveis e modalidades da educação 

Secretaria 
Municipal da 
Educação, 
COMED 

Realizada. Continua 

até o final do PME. 

Estamos organizando 

as Diretrizes 

Curriculares 

Municipais, com 

proposta de ensino  

2.19 

Avaliar, até o 5º (quinto) ano de 

vigência desse Plano, o dispositivo 

da Lei Complementar no 170/1998, 

que trata do número de estudantes 

por turma. 

Secretaria 

Municipal de 

Educação, 

COMED 

Realizada através de 

Resolução do 

Conselho Municipal 

de Educação 

2.20 

Assegurar a criação de uma equipe 

multidisciplinar municipal em 

parcerias com a Secretaria da 

saúde e Assistência Social 

(fisioterapeuta, fonoaudiólogo, 

psicólogo, psicopedagogo, 

assistente social, nutricionista e 

neurologista), além do professor 

para o atendimento dos alunos da 

rede publica para diagnóstico 

preventivo com carga horária de 

acordo com as necessidades do 

município. 

Recursos Próprios, 

PPA,  

Realizada em partes. 

A SME desde 2017 

tem uma equipe 

composta de 

Nutricionista, 

Psicólogo e 

Psicopedagogo.Em 

2019, teremos um 

Fonoaudiólogo. Os 

demais profissionais 

são oferecidos pela 

Secretaria de Saúde.                                                                                                                                                                        
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III. Meta sobre Ensino Médio 

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).  

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

ou já concluiu a educação básica 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

100% 
DADO OFICIAL 60,06% 

 

Minicenso 2016 

DADO MUNICÍPAL 60,06% Estimativa IBGE 2017 

 

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 00 
Censo Demográfico 2010 – 

IBGE 

 

O Ensino Médio no município de Ouro é ofertado na rede pública estadual. Conforme a 

Estimativa IBGE 2017, 398 pessoas tinham idade entre 15 e 17 anos, sendo atendidas 239 nos 

Ensino Médio.Considera-se que um percentual significativo de alunos estuda na rede estadual 

de outros municípios, como Capinzal e Joaçaba. 

ESTRATÉGIAS DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO  

3.1 

Institucionalizar política e 

programa estadual para o 

ensino médio articulado aos 

programas nacionais, com 

garantia dos recursos 

financeiros, para incentivar 

práticas pedagógicas com 

abordagens interdisciplinares 

estruturadas pela relação entre 

teoria e prática, por meio de 

currículos escolares que 

organizem, de maneira flexível e 

diversificada, conteúdos 

obrigatórios e eletivos 

articulados em dimensões como 

ciência, trabalho, linguagens, 

Secretaria Municipal 
e Estadual da 
Educação 

Em andamento 
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tecnologia, cultura e esporte, 

garantindo-se a aquisição de 

equipamentos e laboratórios, a 

produção de material didático 

específico, a formação 

continuada em serviço de 

professores e a articulação com 

instituições acadêmicas, 

esportivas e culturais. 

3.2 

Pactuar, entre União, Estado e 

Municípios, no âmbito da 

instância permanente de 

negociação e cooperação, de 

que trata o § 5º do Art. 7º, da 

Lei no 13.005/2014, a 

implantação dos direitos e 

objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento que 

configurarão a base nacional 

comum curricular do ensino 

médio. 

Não se aplica 

Em andamento 

3.3 

Promover a relação das escolas 

com instituições e movimentos 

culturais, a fim de garantir a 

oferta regular de atividades 

culturais para a livre fruição dos 

estudantes dentro e fora dos 

espaços escolares, 

assegurando ainda que as 

escolas se tornem pólos de 

criação e difusão cultural e 

prática desportiva, integrada ao 

currículo escolar. 

Não se aplica 

Em andamento; 

3.4 

Manter e ampliar programas e 

ações de correção de fluxo do 

ensino fundamental, por meio 

do acompanhamento 

individualizado do(a) aluno(a) 

com rendimento escolar 

defasado e pela adoção de 

práticas como aulas de reforço 

no turno complementar, estudos 

de recuperação e progressão 

parcial, de forma a reposicioná-

lo no ciclo escolar de maneira 

compatível com sua idade; 

Não se aplica 

Em andamento; 
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3.5 

Fomentar a expansão das 

matrículas gratuitas de ensino 

médio integrado à educação 

profissional, observando-se as 

peculiaridades das populações 

do campo. 

Não se aplica 

Em andamento 

3.6 

Fortalecer o acompanhamento e 

o monitoramento do acesso, da 

permanência e do 

aproveitamento escolar. 

Não se aplica 

Em andamento; 

3.7 

Promover a busca ativa da 

população de 15 (quinze) a 17 

(dezessete) anos fora da 

escola, de forma intersetorial 

com os serviços de assistência 

social, saúde e proteção à 

adolescência e à juventude. 

Não se aplica 

Em andamento; 

3.8 

Fomentar programas de 

educação e de cultura para a 

população urbana e do campo, 

de jovens, na faixa etária de 15 

(quinze) a 17 (dezessete) anos, 

e de adultos, visando à 

qualificação social e profissional 

para aqueles que estejam fora 

da escola e com defasagem no 

fluxo escolar. 

Não se aplica 

Em andamento; 

3.9 

Estimular a participação dos 

adolescentes nos cursos das 

áreas tecnológicas e científicas. 

Não se aplica 

Em andamento; 

3.10 

Promover e acompanhar a 

efetivação de convênios entre 

empresas e escolas de 

educação básica, profissional e 

tecnológica para oportunizar 

estágio, possibilitando o acesso 

ao mundo do trabalho. 

Não se aplica 

Em andamento; 

3.11 

Avaliar, até o 5º (quinto) ano de 

vigência desse Plano, o 

dispositivo da Lei 

Complementar no 170/1998, 

que trata do número de 

estudantes por turma, 

considerando o espaço físico. 

Não se aplica 

Em andamento; 
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IV. Meta sobre Educação Especial/Inclusiva 

 

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. 

 

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 

 

As escolas municipais atendem todas as crianças com necessidades especiais, subsidiando 

com 2º professor e realizando encaminhamentos para outros especialistas. Também mantemos 

parcerias com uma Escola Estadual no município de Capinzal para atendimento de alunos AE  

através do SAED.  No ano de 2017 foi efetivada uma Psicóloga Educacional  que desenvolve 

um trabalho também junto a estes alunos nas escolas municipais. 

Dados apontam que 21 pessoas com deficiência frequentaram  o ensino regular e a educação 

especial. 

 

 



19 
 

 

ESTRATÉGIAS DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO  

4.1 

Garantir a oferta de educação inclusiva, 

vedada a exclusão do ensino regular 

sob alegação de deficiência e 

promovida a articulação pedagógica 

entre o ensino regular e o atendimento 

educacional especializado. 

Secretaria Municipal 
da Educação, 
Recursos Próprios 

Em andamento e 
com continuidade 
até o final de 
vigência do PME 

4.2 

Contabilizar, para fins do repasse do 

Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica 

e de Valorização dos Profissionais da 

Educação – FUNDEB, as matrículas 

dos(as) estudantes da educação 

regular da rede pública que recebam 

atendimento educacional especializado 

complementar e suplementar, sem 

prejuízo do cômputo dessas matrículas 

na educação básica regular, e as 

matrículas efetivadas, conforme o 

censo escolar mais atualizado, na 

educação especial oferecida em 

instituições comunitárias, confessionais 

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; 

Secretaria Municipal 

da Educação e FNDE 

Realizado e com 
continuidade até o 
final de vigência do 
PME 

4.3 

Promover, no prazo de vigência deste 

PME, a universalização do atendimento 

escolar à demanda manifesta pelas 

famílias de crianças de 0 (zero) a 3 

(três) anos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, 

observado o que dispõe a Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional; 

Secretaria Municipal 

da Educação, 

Recursos Próprios 

Realizada e com 
continuidade até o 
final do PME 

4.4 

Implantar, ao longo deste PME, salas 

de recursos multifuncionais e fomentar 

a formação continuada de professores 

para o atendimento educacional 

especializado nas escolas urbanas e 

do campo. 

Orçamento Municipal 

e recursos federais 

(FNDE) 

Em andamento  
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4.5 

Garantir atendimento educacional 

especializado em salas de recursos 

multifuncionais, classes, escolas ou 

serviços especializados, públicos ou 

conveniados, nas formas 

complementar e suplementar, a 

todos(as) alunos(as) com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades ou superdotação, 

matriculados na rede pública de 

educação básica, conforme 

necessidade identificada por meio de 

avaliação, ouvidos a família e o aluno; 

Orçamento Municipal  

Em andamento  

4.6 

Estimular a criação de centros 

multidisciplinares de apoio, pesquisa e 

assessoria, articulados com instituições 

acadêmicas e integrados por 

profissionais das áreas de saúde, 

assistência social, pedagogia e 

psicologia, para apoiar o trabalho 

dos(as) professores da educação 

básica com os(as) alunos(as) com 

deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação; 

Orçamento Municipal 

e recursos federais 

(FNDE) 

Não realizada  

4.7 

Manter e ampliar programas 

suplementares que promovam a 

acessibilidade nas instituições públicas, 

para garantir o acesso e a permanência 

dos(as) alunos(as) com deficiência por 

meio da adequação arquitetônica, da 

oferta de transporte acessível e da 

disponibilização de material didático 

próprio e de recursos de tecnologia 

assistiva, assegurando, ainda, no 

contexto escolar, em todas as etapas, 

níveis e modalidades de ensino, a 

identificação dos(as) alunos(as) com 

altas habilidades ou superdotação; 

Orçamento Municipal 

e recursos federais 

(FNDE) 

Em andamento  

4.8 

Garantir a oferta de educação bilíngue, 

em Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS como primeira língua e na 

modalidade escrita da Língua 

Portuguesa como segunda língua, 

aos(às) alunos(as) surdos e com 

deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 

(dezessete) anos, em escolas e 

Orçamento Municipal 

e recursos federais 

(FNDE) 

Não realizada  
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classes bilíngues e em escolas 

inclusivas, nos termos do art. 22 do 

Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro 

de 2005, e dos arts. 24 e 30 da 

Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, bem como a 

adoção do Sistema Braille novas 

tecnologias de leitura para cegos e 

surdos-cegos; 

4.9 

Garantir a oferta de educação inclusiva, 

vedada a exclusão do ensino regular 

sob alegação de deficiência e 

promovida a articulação pedagógica 

entre o ensino regular e o atendimento 

educacional especializado; 

Orçamento Municipal 

Em andamento  e 
com continuidade. 

4.10 

Fortalecer o acompanhamento e o 

monitoramento do acesso à escola e 

ao atendimento educacional 

especializado, bem como da 

permanência e do desenvolvimento 

escolar dos estudantes com 

deficiência, transtorno do espectro 

autista, déficit de atenção e 

hiperatividade/impulsividade e altas 

habilidades ou superdotação 

beneficiários de programas de 

transferência de renda, juntamente com 

o combate às situações de 

discriminação, preconceito e violência, 

com vistas ao estabelecimento de 

condições adequadas para o sucesso 

educacional, em colaboração com as 

famílias e com os órgãos públicos de 

assistência social, saúde e proteção à 

infância, à adolescência e à juventude. 

Orçamento Municipal 

Rede de Proteção à 

Infância 

Em andamento  

4.11 

Fomentar 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 das 

condições de acessibilidade dos(as) 

estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação; 

Orçamento Municipal, 

Em andamento  

4.12 Promover em parceria com instituições Orçamento Municipal, Não realizada  
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de ensino superior o desenvolvimento 

de pesquisas interdisciplinares para 

subsidiar a formulação de políticas 

públicas intersetoriais que atendam as 

especificidades educacionais de 

estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação que 

requeiram medidas de atendimento 

especializado; 

COMED 

4.13 

Promover a articulação intersetorial 

entre órgãos e políticas públicas de 

saúde, assistência social e direitos 

humanos, em parceria com as famílias, 

com o fim de desenvolver modelos de 

atendimento voltados à continuidade do 

atendimento escolar, na educação de 

jovens e adultos, das pessoas com 

deficiência e transtornos globais do 

desenvolvimento com idade superior à 

faixa etária de escolarização 

obrigatória, de forma a assegurar a 

atenção integral ao longo da vida; 

Orçamento Municipal, 

Rede de Proteção a 

Infância 

Em andamento  

4.14 

Apoiar a ampliação das equipes de 

profissionais da educação para atender 

à demanda do processo de 

escolarização dos(das) estudantes com 

deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, garantindo a oferta de 

professores(as) do atendimento 

educacional especializado, 

profissionais de apoio ou auxiliares, 

tradutores(as) e intérpretes de Libras, 

guias-intérpretes para surdos-cegos, 

professores de Libras, prioritariamente 

surdos, e professores bilíngues; 

Orçamento Municipal  

Realizada em 
partes com a 
contratação de 
Psicólogo 
educacional e 
Psicopedagoga. 
Para o próximo 
ano teremos um 
Fonoaudiólogo e 
um 2º professor 
com Graduação 
em Educação 
especial 

4.15 

Definir a partir do segundo ano de 

vigência deste PME, indicadores de 

qualidade e política de avaliação e 

supervisão para o funcionamento de 

instituições públicas e privadas que 

prestam atendimento a alunos com 

deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação; 

Orçamento Municipal  

Não realizada  
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4.16 

Obter informação através do Ministério 

da Educação, nos órgãos de pesquisa, 

demografia e estatística competentes, 

a obtenção de informação detalhada 

sobre o perfil das pessoas com 

deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação de 0 (zero) a 17 

(dezessete) anos; 

Orçamento Municipal,  

Em andamento 

4.17 

Incentivar a inclusão nos cursos de 

licenciatura e nos demais cursos de 

formação para profissionais da 

educação, inclusive em nível de pós-

graduação, observado o disposto no 

caput do art. 207 da Constituição 

Federal, dos referenciais teóricos, das 

teorias de aprendizagem e dos 

processos de ensino-aprendizagem 

relacionados ao atendimento 

educacional de alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades ou superdotação; 

Orçamento Municipal  

Em andamento 

4.18 

Promover parcerias com instituições 

especializadas, conveniadas com o 

poder público, visando à ampliação da 

oferta de formação continuada e a 

produção de material didático 

acessível, assim como os serviços de 

acessibilidade necessários ao pleno 

acesso, participação e aprendizagem 

dos estudantes com deficiência, 

transtorno do espectro autista, 

transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade/impulsividade e altas 

habilidades ou superdotação, 

matriculados na rede pública de ensino. 

Orçamento Municipal  

Não realizada 

4.19 

Garantir que as escolas de educação 

básica promovam espaços para 

participação das famílias na elaboração 

do projeto político pedagógico na 

perspectiva da educação inclusiva. 

Orçamento Municipal 

Em andamento 

4.20 

Implementar políticas de produção e 

disseminação de materiais 

pedagógicos adaptados à educação 

inclusiva para as bibliotecas da 

educação básica. 

Orçamento Municipal  

Não realizada 
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4.21 

Ampliar a oferta do atendimento 

educacional especializado 

complementar e suplementar à 

escolarização de estudantes da 

educação especial, matriculados na 

rede pública de ensino, a oferta da 

educação bilingue, libras/língua 

portuguesa em contextos educacionais 

inclusivos e garantia da acessibilidade 

arquitetônica, nas comunicações, 

informações, nos materiais didáticos e 

nos transportes. 

Orçamento Municipal, 

FNDE 

Em andamento 

4.22 

Implementar recursos de tecnologia 

assistiva, serviços de acessibilidade e 

formação continuada de professores, 

para o atendimento educacional 

especializado complementar nas 

escolas. 

Orçamento Municipal 

FNDE 

Em andamento 

 

 

V. Meta sobre Alfabetização  

Alfabetizar todas as crianças até no máximo, oito anos de idade ou seja até o final do 3º ano de 

ensino fundamental. 

 

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 3,65% ANA 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 7,3% ANA 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 25,42% ANA 2016 

 

O município de Ouro tem viabilizados investimentos significativos na formação e 

capacitação dos profissionais e mantido parcerias  como a que temos com a Fundação 

SICREDI para a realização do Programa União faz a Vida, no intuito de ampliar sua taxa de 

aprovação no ciclo de alfabetização. Os professores realizaram a Formação do  PNAIC e 

participaram ativamente no processo de elaboração das Diretrizes Curriculares do Sistema 

Municipal de Ensino ( em andamento), com base na BNCC. 

 

 

ESTRATÉGIAS DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO  

5.1 

Estruturar os processos pedagógicos de 

alfabetização, nos anos iniciais do ensino 

fundamental, articulando-os com as 

estratégias desenvolvidas na educação 

infantil, com qualificação e valorização 

dos(as) professores(as) alfabetizadores e 

com apoio pedagógico específico, a fim de 

garantir a alfabetização plena de todas as 

crianças. 

Orçamento 
Municipal, PDE, 
LOA, PPA 

Em andamento 

5.2 

Instituir instrumentos de avaliação 

específicos para aferir a alfabetização das 

crianças, aplicados a cada ano, bem como 

estimular as escolas a criarem os 

respectivos instrumentos de avaliação e 

monitoramento, implementando medidas 

pedagógicas para alfabetizar todos os 

alunos e alunas até o final do terceiro ano 

do ensino fundamental. 

Orçamento 

Municipal 

Em andamento 

5.3 

Implementar salas com tecnologias 

educacionais adequadas e atualizadas com 

professores capacitados para trabalhar com 

as práticas pedagógicas inovadoras que 

assegurem a alfabetização e a 

aprendizagem, promovendo e estimulando 

a formação inicial e continuada de 

professores(as) para a alfabetização. 

Orçamento 

Municipal e 

parcerias com 

governo estadual e 

federal 

Em andamento 
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5.4 

Apoiar a alfabetização das pessoas com 

deficiência, considerando as suas 

especificidades, inclusive a alfabetização 

bilíngue de pessoas surdas, sem 

estabelecimento de terminalidade temporal. 

Orçamento 

Municipal, Salário 

Educação 

Em andamento  

 

 

 

 

VI. Meta sobre Educação Integral 

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. 

 

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 

25% 

DADO OFICIAL 16,90% 
Censo Educação Básica 

2015 

DADO MUNICÍPAL 22,05% 
Censo 2017 e Dados da 

SME 

 

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 40% Censo Escolar 2017 

 

Conforme Censo Escolar 2017, 1.070 alunos frequentaram as escolas públicas. Desses, 236 

alunos em período integral. O município de Ouro tem 05 (cinco) unidades escolares municipal. 

Dessas duas atendem em período integral na faixa etária até 04 anos (Creche e Pré Escola). 

Para o ano de 2019, os alunos até 5 anos e 11 meses também serão atendidos em período 

integral. 
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ESTRATÉGIAS DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO  

6.1 

Atender a educação em tempo integral de 0 

à 4 anos contemplando espaço físico 

adequado e de qualidade. 

Secretaria Municipal 
da Educação, 
Orçamento 
Municipal, PPA, 
LOA 

Em andamento. 
Em 2019, os 
alunos até 5 anos 
e 11 meses 
também serão 
atendidos em 
tempo integral. 

6.2 

Instituir, em regime de colaboração com 

Estado e União programa de construção de 

escolas com padrão arquitetônico e de 

mobiliário adequado para atendimento em 

tempo integral. 

Orçamento 

Municipal e 

parcerias com 

Governo Federal - 

PAR 

Em andamento  

6.3 

Em regime de colaboração com a União e o 

Estado, inserir nos programas nacional de 

ampliação e reestruturação das escolas 

públicas. 

Orçamento 

Municipal e 

parcerias com 

Governo Federal - 

PAR 

Em andamento  

6.4 

Adotar medidas para 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. 

Orçamento 

Municipal  

PPA, LOA,  

Em andamento  

 

VII. Meta sobre Aprendizado Adequado na Idade Certa 

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 

 

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 

6,2% 
DADO OFICIAL 6,6% IDEB 2015  

DADO MUNICÍPAL 7,1% IDEB 2017 
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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 

5,4% 
DADO OFICIAL 5,1% IDEB 2015  

DADO MUNICÍPAL 5,3% IDEB 2017 

 

Indicador  7.C Atingir a média 5,4 no IDEB no ensino médio  até 2023 

META PREVISTA PARA O 

PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO 

FONTE DO 

INDICADOR 

4,4% 
DADO OFICIAL 00 IDEB 2015  

DADO MUNICÍPAL 4,2% IDEB 2017 

 

Segundo dados,  os anos iniciais do ensino fundamental atingiu média 7,1 no IDEB 2017, 

ultrapassando  a média que era prevista para 2023. Para que os resultados positivos fossem 

alcançados, o desenvolvimento de projetos pedagógicos como Educação Financeira e 

Programa União Faz a Vida (em parceria com o SICREDI) são desenvolvidos no município, 

além de um planejamento sério e comprometido, que conta com a participação ativa dos 

profissionais, assegurando os direitos de aprendizagem e a capacitação destes nas mais 

diversas áreas. Quanto aos anos finais, estes são alunos da rede estadual e em 2017 teve  5,3 

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

média 4,2 no IDEB DE 2017 

 

ESTRATÉGIAS DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO  

7.1 

Cumprir diretrizes pedagógicas para a 

educação básica e a base nacional 

comum dos currículos, com direitos e 

objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento dos(as) alunos(as) para 

cada ano do ensino fundamental e médio, 

respeitada a diversidade regional, 

estadual e local; 

Secretaria Municipal 
da Educação 

Em andamento. 
Planejamento 
construído com a 
participação ativa de 
todos os 
profissionais.  

7.2 

Assegurar que pelo menos 70% (setenta 

por cento) dos(as) alunos(as) do ensino 

fundamental e do ensino médio tenham 

alcançado nível suficiente de aprendizado 

em relação aos direitos e objetivos de 

Secretaria Municipal 

da Educação 

Em andamento. Nos 
anos iniciais os 
direitos de 
aprendizagem são 
garantidos. 
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aprendizagem e desenvolvimento de seu 

ano de estudo. 

7.3 

Implementar processo contínuo de auto 

avaliação das escolas de educação 

básica, por meio da constituição de 

instrumentos de avaliação que orientem 

as dimensões a serem fortalecidas, 

destacando-se a elaboração de 

planejamento estratégico, a melhoria 

contínua da qualidade educacional, a 

formação continuada dos(as) profissionais 

da educação e o aprimoramento da 

gestão democrática, sendo a mesma 

exercida por profissional formado em 

curso de pedagogia. 

Secretaria Municipal 

de Educação 

COMED 

Em andamento  

7.4 

Orientar as políticas das redes e sistemas 

de ensino, de forma a buscar atingir as 

metas do IDEB, procurando reduzir a 

diferença entre as escolas com os 

menores índices e a média nacional, 

garantindo equidade da aprendizagem. 

Secretaria de 

Educação 

Em andamento. Nos 
anos iniciais a média 
do IDEB já 
ultrapassou a meta 
para 2021.  

7.5 

Garantir transporte gratuito para todos(as) 

os(as) estudantes da educação do campo 

na faixa etária da educação escolar 

obrigatória, mediante renovação e 

padronização integral da frota de veículos, 

de acordo com especificações definidas 

pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia – INMETRO., e 

financiamento compartilhado, com 

participação da União proporcional às 

necessidades dos entes federados, 

visando a reduzir a evasão escolar e o 

tempo médio de deslocamento a partir de 

cada situação local; 

 

Orçamento 

Municipal, PNATE e 

Recursos Estaduais 

Em andamento. 
Todos os alunos (de 
creche a ensino 
médio) recebem 
transporte escolar 
gratuito.  

7.6 

Incentivar políticas de combate a violência 

na escola inclusive pelo desenvolvimento 

de ações destinadas a capacitação de 

educadores para detecção dos sinais de 

suas causas, como a violência doméstica 

e sexual, favorecendo a adoção das 

providencias adequadas para promover a 

construção da cultura de paz e um 

ambiente escolar dotado de segurança 

para a comunidade. 

Secretaria de 

Educação, Rede de 

Proteção à Infância 

Em andamento. È 
realizado um 
trabalho com a Rede 
de Proteção, com 
trabalho específico 
na rede municipal do 
psicólogo 
Educacional e 
Psicopedagogo.  
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7.7 

Mobilizar as famílias e setores sociais, 

articulando a educação formal com 

experiência de educação popular e 

cidadã, com o propósito de que a 

educação seja assumida como 

responsabilidade de todos e de ampliar o 

controle social, sobre o cumprimento das 

políticas públicas educacionais. 

Secretaria de 

Educação,COMED, 

Rede de Proteção à 

Infância 

Em andamento  

7.8 

Universalizar, mediante articulação entre 

os órgãos responsáveis pelas áreas da 

saúde e da educação, o atendimento 

aos(às) estudantes da rede escolar 

pública de educação básica por meio de 

ações de prevenção, promoção e atenção 

à saúde; 

Secretarias 

Municipais de 

Educação, Saúde e 

Assistência Social 

Em andamento. 
Existe parceria entre 
Secretaria de 
Educação, de Saúde 
e Assistência Social. 

 

VIII. Meta sobre a Escolaridade Média 

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. 

 

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 

 

 

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 
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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 

 

Faixa etária  de atuação da rede estadual de Educação. Quanto ao Indicador 8E, o IBGE 2010 

aponta 1.421 pessoas na faixa etária de 18 a 29 anos. Não há outras fontes de dados 

monitorados.  

ESTRATÉGIAS DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO  

8.1 

 Contribuir com programas de educação de 
jovens e adultos em parcerias com a rede 
estadual de educação para os segmentos 
populacionais considerados, que estejam 
fora da escola e com defasagem idade-
série, associados a outras estratégias que 
garantam a continuidade da escolarização, 
após a alfabetização inicial; 

Secretaria Municipal 
da Educação e 
Governo Estadual 
(EJA) 

Em andamento 

8.2 

Participar da criação de um núcleo de 

apoio, em parceria com órgãos 

governamentais, a fim de estruturar uma 

equipe multiprofissional para atendimento 

nas escolas públicas aos alunos com 

dificuldades de aprendizagem. 

Orçamento Municipal 

– PPA, LOA 

Em andamento 

8.3 

Promover busca ativa de jovens fora da 

escola pertencentes aos segmentos 

populacionais considerados, em parceria 

com as áreas de assistência social, saúde e 

proteção à juventude. 

Secretaria Municipal 

da Educação, da 

Saúde e da 

Assistência Social  

Rede de Proteção da 

Infância e 

Adolescência.  

Em andamento; 

8.4 

Promover, em parceria com as áreas de 

saúde e assistência social, o 

acompanhamento e o monitoramento do 

acesso à escola específicos para os 

segmentos populacionais considerados, 

identificar motivos de absenteísmo e 

colaborar para a garantia de frequência e 

apoio à aprendizagem, de maneira a 

estimular a ampliação do atendimento 

desses(as) estudantes na rede pública 

regular de ensino; 

Secretaria Municipal 

da Educação, da 

Saúde e da 

Assistência Social  

Rede de Proteção da 

Infância e 

Adolescência.  

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

 

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.  

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 

  

 

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 

 

O Censo IBGE 2010 aponta 5.911 pessoas de 15 anos e mais. Dessas, somente 141 

declararam que nunca frequentaram a escola.  

 

 

ESTRATÉGIAS DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO  

9.1 

Assegurar a oferta gratuita em parceria com 

o estado da educação de jovens e adultos a 

todos os que não tiveram acesso à 

educação básica na idade própria; 

Secretaria Municipal 
da Educação e 
governo Estadual  

Em andamento;. 
Parceria com o 
EJA do Município 
de Capinzal 

9.2 

Realizar diagnóstico em parceria com a 

assistência social, dos jovens e adultos com 

ensino fundamental e médio incompletos, 

para identificar a demanda ativa por vagas 

na educação de jovens e adultos; 

Secretaria Municipal 

da Educação e da 

Assistência Social 

Orçamento Municipal 

Não realizada 
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9.3 

Implementar ações de alfabetização de 

jovens e adultos com garantia de 

continuidade da escolarização básica; 

Orçamento Municipal 

em parceria com o 

governo Estadual 

Em andamento. 

Parcerias. 

9.5 

Firmar parceria com Universidades e 

Considerar, nas políticas públicas de jovens 

e adultos as necessidades dos idosos, com 

vistas à promoção de políticas de 

erradicação do analfabetismo, ao acesso a 

tecnologias educacionais e atividades 

recreativas, culturais e esportivas, e à 

implementação de programas de 

valorização e compartilhamento dos 

conhecimentos e experiência dos idosos e 

à inclusão dos temas do envelhecimento e 

da velhice nas escolas. 

Secretaria Municipal 

da Educação, 

parcerias com 

instituições  

Em andamento; 

 

X. Meta sobre EJA Integrada à Educação Profissional 

 

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.  

 

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%  

A educação de jovens e adultos e educação profissionalizante não é oferecida no município. 

Há apoio aos alunos que frequentam o SENAI, IFC nos municípios próximos e ainda em 

Capinzal é oferecido o Ensino Médio na modalidade Magistério.  

 

ESTRATÉGIAS DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/

NÃO 
INICIADA/EM 
ANDAMENTO  

10.1 

Elaborar uma pesquisa para verificar 

quais cursos correspondem aos anseios 

profissionais do município por meio de 

uma comissão multi setorial das mais 

diversas áreas. 

Secretaria de 
Educação, 
Assistência Social e 
CRAS 

Não realizada 

10.2 

Expandir as matrículas na educação de 

jovens e adultos, de modo a articular a 
Secretaria Municipal 

da Educação e 

Em 

andamento; 
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formação inicial e continuada de 

trabalhadores com a educação 

profissional, objetivando a elevação do 

nível de escolaridade do trabalhador e 

da trabalhadora. 

governo estadual  

10.3 

Fomentar a integração da educação de 

jovens e adultos com a educação 

profissional, em cursos planejados, de 

acordo com as características do público 

da educação de jovens e adultos e 

considerando as especificidades das 

populações. 

Secretaria de 

Educação 

 

Em 

andamento; 

10.4 

Fornecer aos jovens e adultos o acesso 

às novas tecnologias e a formação 

continuada dos docentes que atuam nos 

programas; 

Secretaria Municipal 

da Educação  

Não realizada 

10.5 

Manter a parceira com os programas 

nacionais de jovens e adultos e estimular 

a conclusão dos mesmos e proporcionar 

uma iniciação profissional. 

Secretaria Municipal 

da Educação e 

governo estadual 

Em 

andamento; 

10.6 

Manter transporte escolar gratuito para 

os alunos matriculados nos programas 

de jovens e adultos, desde que a idade 

esteja de acordo com a legislação, no 

que diz respeito a série-idade; 

Orçamento Municipal 

 

Em 

andamento 

 

XI. Meta sobre Educação Profissional 

 

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. 

 

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   

 

Na rede municipal de ensino foram readequados os laboratórios de Informática. O município 

disponibiliza transporte disponibilizado gratuitamente para os alunos que frequentam o Ensino 

Técnico e Profissionalizante. 
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ESTRATÉGIAS DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 

REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 

ANDAMENTO  

11.1 

Trazer profissionais qualificados com 

conhecimento abrangente para expor sobre 

sua profissão aos alunos, de maneira a 

estimular os alunos para a 

profissionalização; 

Secretaria de 
Educação e 
Governo do Estado 

Não realizada 

11.2 

Garantir aos alunos e profissionais da 

educação a inclusão digital por meio do 

acesso aos equipamentos digitais; 

Recursos Ordinários 

Em andamento; 

11.3 

Oferecer tecnologias para as escolas, 

buscando o aprimoramento e a qualidade 

do ensino; 

Orçamento 

Municipal 

Em andamento.  

11.4 

Proporcionar o atendimento do ensino 

médio gratuito integrando a formação 

profissional para as populações das 

cidades e do campo, de acordo com seus 

interesses e necessidades 

Orçamento 

Municipal 

 

Em andamento.  

 

XII. Meta sobre a Educação Superior 

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. 

 

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 00 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 22,36% Estimativa IBGE 2017 

 

O município não dispõe de instituições de ensino superior. 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.  Já 
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o Indicador 12 B, das 854 pessoas entre 18 e 24 anos, apontadas pela Estimativa IBGE 2017; 

conforme dados da SME, 191 estão cursando  Ensino Superior. Na rede municipal são 

oferecidas oportunidades de estágios. O município oferece apoio financeiro para custear o 

transporte de acadêmicos. 

 
 

ESTRATÉGIAS DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO  

12.1 

Incentivar parcerias com as instituições de 

ensino superior públicas, privadas e 

comunitárias para oferta de estágios e 

cursos de aperfeiçoamento; 

Secretaria Municipal 
de Educação 

Em andamento.  

12.2 

Manter e ampliar parceria com as empresas 

pública e privada para que o acadêmico 

realize os seus estágios de acordo com o 

curso no município; 

Não se aplica 

Não realizada 

12.3 

Manter convênios de transportes de 

acadêmicos de acordo com as condições 

orçamentárias do município. 

Orçamento Municipal 

Realizada.  

12.4 

Divulgar as maneiras existentes para o 

ingresso da população no ensino superior e 

outros como: ENEM, PROUNI e FIES; 

Secretaria Municipal 

da Educação em 

parceria com governo 

federal,  

Em andamento; 

 

XIV- Meta sobre Pós-Graduação 

 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. Não há Indicadores dessa Meta 

 

ESTRATÉGIAS DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO  

14.1 

Divulgar convênios e programas de 

financiamento estudantil para 

acadêmicos 

Secretaria de 
Educação 

Realizada e com 
conitnuidade. 

14.2 

Acesso automático, para professores 

efetivos, ao término da graduação com 

promoção salarial; 

Secretaria de 
Educação 
Orçamento 
Municipal 

Realizada.. 

14.3 Buscar parcerias estaduais e federais Não se aplica Realizada.  
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para formação tecnológica e convênios 

que promovam a formação gratuita dos 

profissionais. 

 

O Plano de Carreira do Magistério Municipal prevê a promoção automática quando professor 

efetivo conclui Graduação, Pós Graduação e Mestrado. Existem parcerias com instituições de 

ensino superior na capacitação e formação continuadas dos profissionais da educação 

municipal. 

 

 

XV - Meta sobre a Formação de Professores 

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. 

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 98% 
Dados da SME, Censo 

Escolar 2017 e 
Departamento de RH 

 

O município de Ouro conta com 46 professores efetivos. Desses, apenas um não concluiu a 

Graduação em Pedagogia, atuando  com formação em Ensino Médio – Magistério. Há que se 

considerar que o município dispõe também de 12 auxiliares de professor efetivos, que atuam 

na Educação Infantil (creche), sendo que estes todos já com graduação em Pedagogia. Todo 

o planejamento de capacitação e formação continuada visa ampliar e melhorar 

constantemente as práticas docentes. 

ESTRATÉGIAS DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO  

15.1 

Articular com as instituições de nível 

superior, formadoras de profissionais 

para educação básica, de forma a 

promover a reforma curricular dos cursos 

de licenciatura, garantindo a renovação 

pedagógica, com foco no aprendizado 

do estudante. 

Não se aplica 

Em andamento  

15.2 

Valorizar as práticas  de  ensino  e  os  

estágios  nos  cursos  de  formação  de  

nível  médio  e  superior  dos 

profissionais da educação, visando ao 

Não se aplica 

Em andamento. São 
oferecidas 
oportunidades de 
estágios nas escolas 
e cmeis.  
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trabalho sistemático de articulação entre 

a formação acadêmica e as demandas  

da  educação  básica,  em  sintonia  com  

as  recomendações  legais  e  as  

diretrizes  curriculares nacionais. 

15.3 

Assegurar a todos os profissionais da 

educação básica formação continuada 

em serviços, em sua área de atuação, 

considerando as necessidades, 

demandas e contextualizações dos 

respectivos sistemas de ensino. 

Orçamento 

municipal - PPA 

Realizada e com 
continuidade. 

 

XVI- Meta sobre a Formação Continuada e Pós-Graduação de Professores  

 

Incentivar a formação de 80% dos professores da educação básica em nível de pós-graduação 

lato e stricto sensu. 

 

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 85,01% 
Dados da SME, Censo 

Escolar 2017 e 
Departamento de RH 

 

Dos 46 professores efetivos na rede municipal de ensino, apenas 07 ainda não concluíram a 

Pós Graduação, tendo a meta estabelecida pelo PME já alcançada. 

 

ESTRATÉGIAS DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO  

16.1 

Buscar parcerias com instituições 

educacionais para a implantação 

de novos cursos de pós 

graduação na área de educação. 

Secretaria 
Municipal da 
Educação  

Realizada  

 

 

XVII - Meta sobre a Valorização do Professor  

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

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

 



39 
 

 

Cabe destacar que no final do ano de 2017 e início de 2018, foi feita revisão e alterado o Plano 

de carreira do Magistério Municipal, com a participação ativa dos profissionais efetivos,  

respeitando-se o que prevê o documento em todas as suas dimensões. O município cumpre 

rigorosamente a Lei do Piso Nacional do Magistério, bem como 1/3 de hora atividade, premio 

assiduidade, progressão por cursos de aperfeiçoamento a cada 2 anos.o Psicólogo 

Educacional e Psicopedagogo da SME atendem tanto alunos quanto os profissionais da 

educação. O município vem ampliando os laboratórios de Informática e de Artes. 

 

ESTRATÉGIAS DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO  

17.1 

Revisar, a cada dois anos, o Plano de 

Carreira do Magistério Municipal, realizando 

as alterações necessárias e de interesse da 

classe, tendo como parâmetro o Piso 

Salarial Nacional Profissional e as demais 

legislações vigentes. 

Orçamento 
Municipal, FUNDEB 

Realizada   

17.2 

Garantir o período determinado em 

legislação de 2/3 em sala de aula e 1/3 em 

hora atividade; 

Secretaria Municipal 

da Educação 

Realizada   

17.3 

Assegurar o prêmio assiduidade para os 

profissionais da educação ativos, seguidos 

os critérios inseridos no Plano de Carreira; 

Secretaria Municipal 

da Educação – 

Recursos Próprios 

Realizada   

17.4 

Assegurar o direito a licença prêmio aos 

profissionais da educação, conforme 

critérios estabelecidos no Plano de 

Carreira; 

Secretaria Municipal 

da Educação – 

recursos Próprios 

Realizada  

17.5 

Planos de curso desenvolvido, através de 

projetos pedagógicos, envolvendo os eixos 

temáticos realizado de forma participativa 

para todos trabalharem o mesmo assuntam 

em todas as turmas no ensino fundamental 

e educação infantil;  

Secretaria de 

Educação 

Orçamento 

Municipal 

Realizada   

17.6 

Buscar parceria com a Secretaria de Saúde 

quanto ao atendimento de profissionais 

especialistas (psicólogo, psicopedagogo, 

fonoaudiólogo, fisioterapeuta, neurologista, 

dentista, psiquiatra) aos alunos e 

trabalhadores em educação, sempre que 

possível e/ou necessário. 

Orçamento 

Municipal 

Secretaria de 

Educação 

Secretaria de Saúde 

Realizada   

17.7 
Viabilizar a criação e a manutenção de 

salas ambientes, propiciando a formação de 
Orçamento 

Em andamento  
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laboratórios específicos nas mais diversas 

áreas, contemplando equipamentos e 

tecnologias necessárias para o 

funcionamento de cada ambiente. 

Municipal 

 
 
XVIII -Meta sobre Plano de Carreira 

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.  

O Plano de Carreira foi elaborado de forma democrática no ano de 2012, com a participação 

dos profissionais efetivos. Após, somente vem sendo feito as alterações A valorização dos 

profissionais da educação prevista na lei é garantida a todos, bem como os direitos previstos. 

Sempre que há vacância do cargo, se houver concurso público válido, esta é preenchida. em 

2015 foi efetivado um Nutricionista; em 2017 foi efetivado o Psicólogo Educacional; em 2018 foi 

criado o cargo de Psicopedagogo ( com profissional já atuando como contratado)e para 2019 

será criado o cargo de Fonoaudiólogo. Após será realizado concurso para efetivar estes 

últimos profissionais. Assim a equipe técnica ficará composta com 04 profissionais para 

atender as necessidades e situações específicas de cada aluno. Também cabe apontar que 

todas as escolas e CMEIS da rede municipal de ensino possuem Projeto Político Pedagógico 

construído de maneira democrática, com a participação dos membros das  Associações de 

Pais e Professores, o qual é revisado e reformulado a cada 02 anos.  

ESTRATÉGIAS DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO  

18.1 

Prever no Plano de Carreira do Magistério 

Municipal, acréscimo de 5% a partir da 

segunda especialização em áreas afins 

com a educação (Pós graduação, Mestrado 

ou Doutorado), com carga horária de no 

mínimo 75% presencial,  desde que o 

professor esteja atuando em área 

condizente com a nova especialização, a 

partir do segundo ano de vigência deste 

plano. 

Orçamento Municipal, 
recursos  federais 

Em andamento; 

18.2 

Assegurar que no ato da contratação ou 

nomeação por concurso, os educadores 

sejam habilitados. 

Orçamento Municipal, 

recursos  federais 

Realizada  

18.3 

Formação continuada para os educadores, 

planejada e desenvolvida pela Secretaria 

Orçamento Municipal, 

recursos  federais 

Realizada  
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da Educação e parcerias com outras 

instituições autorizadas pelo MEC. 

18.4 

Prever, no Plano de Carreira do Magistério 

Municipal, licenças remuneradas e 

incentivos para qualificação profissional, em 

nível de especialização (mestrado ou 

doutorado) stricto sensu, a partir do 

segundo ano de vigência deste plano. 

Orçamento Municipal 

Em andamento; 

 

XIX - Meta sobre Gestão Democrática 

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. 

  

Na rede municipal de acordo com o Plano de Carreira do magistério Municipal, os diretores 

devem ser professores efetivos na rede municipal de ensino, indicados pelo chefe do Poder 

Executivo. Os critérios para nomeação são seguem a 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. Tanto os diretores 

das instituições como toda equipe administrativa, técnica e pedagógica é composta por 

profissionais efetivos na Secretaria de Educação. 

 

ESTRATÉGIAS DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO  

19.1 

Além dos critérios técnicos contidos no 

Plano de Carreira, na escolha dos gestores 

das instituições de ensino, considerar ainda 

que sejam Pós Graduados na área da 

Educação, efetivos e que tenham no 

mínimo 03 anos de atuação na rede 

municipal de ensino. 

Orçamento Municipal  

Realizada   

19.2 

Disponibilizar para as instituições de ensino 

Orientador Pedagógico, conforme consta 

do Plano de Carreira; 

Orçamento Municipal  

Realizada   

19.3 

Ter na rede municipal de ensino, um 

profissional Psicopedagogo, efetivo 40h, 

para atendimento dos alunos com 

defasagem e/ou situações de dificuldades 

Orçamento Municipal  

Realizado. Foi 
criado o cargo e 
contratado em 
2018. Para 2019 
será realizado o 
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de aprendizagem, a partir do segundo ano 

de vigência deste plano. 

concurso para 
efetivação deste 
profissional e de 
um Fonoaudiólogo. 

 
 
XX. Meta sobre Financiamento da Educação  

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.  

No ano de 2017 os investimentos na educação atingiram 29,7%, priorizando o atendimento de 

boa qualidade aos educandos e profissionais da rede municipal de ensino. Foram realizadas 

diversas reformas e melhorarias nos prédios escolares, com adaptações e ampliações. 

Priorizamos a aquisição de materiais esportivos, bibliográficos, brinquedos, móveis, 

equipamentos, utensílios, bem como capacitação de excelente qualidade aos profissionais, 

atendendo as sugestões e necessidades dos mesmos. 

ESTRATÉGIAS DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO  

20.1 

Manter diálogo constante com os poderes 

do município para aumentar o percentual 

municipal de investimento na educação; 
Orçamento Municipal  

Em andamento  

20.2 

Assegurar e ampliar as fontes de 

financiamento permanente e sustentável 

para todas as etapas e modalidades da 

educação pública; 

Orçamento Municipal 
Recursos federais 

Realizada 
 

20.3 

Apresentar com transparência pública a 

prestação de contas da aplicação de 25% 

da receita líquida de impostos municipais, 

conforme previstos pela Lei 11.494/2007 – 

FUNDEB, destinados com exclusividade 

para a educação. 

Orçamento Municipal 
Recursos Federais 

Realizada  
 

20.4 

Manter e ampliar as parcerias entre as 

secretarias de Educação, Saúde, 

Assistência Social, Conselho Tutelar e 

CRAS, de maneira a melhorar as decisões 

e medidas tomadas com relação ao 

atendimento de crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade, configurando 

no trabalho de rede; 

Secretaria de 
Educação, de Saúde 
e Assistência Social 
Rede de Proteção à 
Infância 

Realizada  

20.5 
Continuar e ampliar a parceria com a 

agricultura familiar garantindo a qualidade 
Orçamento Municipal 
Recurso federal - 

Realizada  



43 
 

 

dos alimentos para a Alimentação Escolar 

dos educandos. 

PNAE 

20.6 

Manter e ampliar parceria com o SAED 

visando atender os educandos que 

necessitam; 

Secretaria de 
Educação 

Realizada 
 

20.7 

Implantar em parceria com Estado e União 

salas multi funcionais com profissionais 

especializados 
Orçamento Municipal  

Em andamento 

20.8 

Viabilizar oficinas municipais, com 

profissionais especializados, de xadrez, 

teatro, dança, artesanato, musicalização, 

educação ambiental, para a educação 

infantil e fundamental. 

Orçamento Municipal 
 

Realizada  

20.9 

Manter e ampliar transporte para viagem de 

estudos, sempre embasado na Proposta 

Pedagógica; 
Orçamento Municipal 

Em andamento 

20.10 

Adequações dos ginásios para as aulas de 

educação Física com o suporte necessário 

para desenvolver várias modalidades de 

esportes. 

Orçamento Municipal 

Realizada  

20.11 

Implantar feiras nas diversas áreas como: 

matemática e ciências, com planejamento, 

com comissões de trabalho formados pelos 

professores, psicopedagogos, gestão 

escolar, aberta ao público e a outros 

municípios. 

Orçamento Municipal 

Não realizada  

20.12 

Desenvolver programas de incentivo a 

reciclagem, coleta seletiva de lixo na 

escola, nas famílias, envolvendo toda 

comunidade nesta proposta. 

Orçamento Municipal 

Em andamento 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Monitorar e avaliar o cumprimento das metas não é tarefa muito fácil. É preciso atentar 

cotidianamente para as estratégias, trabalhar em sintonia com todos os profissionais da 

educação e buscar parcerias. Manter uma equipe ativa, participativa e que fundamente um 

planejamento pautado no PME, contribui para que a gestão das ações e recursos alcancem 

resultados positivos. 

Assim, percebemos que há comprometimento por parte da rede de ensino e da 

Secretaria Municipal da Educação na busca do cumprimento das metas, viabilizando projetos, 

ações e recursos que  facilitam a efetivação  das estratégias.  

É preciso atentar-se  ao planejamento e previsões orçamentárias dos anos subsequentes 

para que privilegiem o alcance dos índices esperados. 

Considerando o trabalho de Monitoramento do PME neste 2º ciclo, concluiu-se que 

muitas ações já se concretizaram e que permanecerão acontecendo até o final da vigência 

deste e algumas estão em andamento, que serão desenvolvidas ao longo dos próximos anos 

na Educação do município as quais com muito empenho e dedicação de todos os envolvidos, 

com certeza serão executadas.  

Cabe-nos reafirmar o compromisso, planejando de maneira a atender as necessidades 

dos alunos e profissionais, expressas neste PME, que é o documento base que norteia as 

ações e investimentos na educação municipal.  

 


