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MUNICÍPIO DE OURO - SANTA CATARINA 
 

 
 

HINO DE OURO 
 

Ouro do Sol e dos Trigais 
Ouro dos nossos Laranjais 
Ouro é um Jardim Colorido 

Cujo povo unido 
Faz florir mais e mais! 

 
Temos o calor da mocidade, 

E acatamos a experiência varonil, 
E Ouro, então, a pequena cidade, 

Vem colaborar para a grandeza do Brasil: 
 

Ouro é um Jardim Colorido 
Cujo povo unido 

Faz florir mais e mais! 
 

Ostentamos nossa agricultura 
Deste solo rico e promissor 

E ao bom Deus pedimos a ventura, 
De continuarmos neste são labor. 

 
Ouro é um Jardim Colorido 

Cujo povo unido 
Faz florir mais e mais! 

 
(Letra: Vanda Bazzo) 
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1. APRESENTAÇÃO 
 

         O Plano de Educação para o Município de Ouro nasce a partir do diagnóstico de 

todos os níveis e modalidades de ensino que consta em sua esfera administrativa. Sua 

construção caminha na direção do desenvolvimento de sua história. O Plano resgata o 

trabalho desenvolvido e incentiva sua continuidade no fortalecimento dos mais diversos 

programas e projetos de atividades futuras, consolidando a ação pública numa gestão 

democrática gradativa. A educação da Rede Municipal de ensino  inclui todos os cidadãos 

para o exercício pleno de cidadania, podemos referendar a participação popular das reuniões e 

audiências registradas em atas nos grupos de trabalho da sua elaboração de novembro de 2014 

a abril de 2015. 

 
Este documento apresenta o texto do Plano Municipal de Educação - PME, elaborado 

nos anos de 2014/2015, sob coordenação da Comissão Municipal de Acompanhamento para a 

Adequação do PME, que foi instituído pelo Decreto Municipal nº 248/2014.  As conferências 

educacionais realizadas pelos municípios, estados que culminou na conferência nacional em 2010 

norteou um novo pensar a educação, com amparo legal. O Plano Municipal de Educação se 

fundamenta na Constituição Federal de 1988, em seus art. 205 e 206 e incisos I a VII; a Lei de 

Diretrizes de Base da Educação Nacional - LDB n  9.394 - 96; Lei n 13.005 que institui o Plano 

Nacional de Educação. O Plano de Educação credencia o Município de Ouro, dentro das diretrizes da 

legislação, a efetivar uma proposta de ensino aprendizagem voltada a sua população. 

 
O PME baseia-se nestas diretrizes: 
 

• CF (art. 205 a 214): 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte 

e o saber; 
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III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino; 

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma 

da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso 

público de provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

VII - garantia de padrão de qualidade. 

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação 

escolar pública, nos termos de lei federal. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 53, de 2006) 

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores 

considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo 

para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao 

princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

§ 1º É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas 

estrangeiros, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 11, 

de 1996) 

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e 

tecnológica. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 11, de 1996) 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 

garantia de: 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 

anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a 

ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 59, de 2009) (Vide Emenda Constitucional nº 59, de 2009) 
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II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996) 

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos 

de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 

artística, segundo a capacidade de cada um; 

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por 

meio de programas suplementares de material didáticoescolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 59, de 2009) 

§ 1º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 

§ 2º - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua 

oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. 

§ 3º - Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino 

fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, 

pela freqüência à escola. 

Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes 

condições: 

I - cumprimento das normas gerais da educação nacional; 

II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. 

Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de 

maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais 

e artísticos, nacionais e regionais. 

§ 1º - O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos 

horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. 

§ 2º - O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, 

assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas 

maternas e processos próprios de aprendizagem. 
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Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. 

§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, 

financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria 

educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir 

equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade 

do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, 

de 1996) 

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na 

educação infantil. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 

1996) 

§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino 

fundamental e médio. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996) 

§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo 

a assegurar a universalização do ensino obrigatório. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 59, de 2009) 

§ 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no 

mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 

transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

§ 1º - A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos 

respectivos Municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto 

neste artigo, receita do governo que a transferir. 

§ 2º - Para efeito do cumprimento do disposto no "caput" deste artigo, serão 

considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os 

recursos aplicados na forma do art. 213. 
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§ 3º A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao 

atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere a 

universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do 

plano nacional de educação. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

59, de 2009) 

§ 4º - Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde 

previstos no art. 208, 

VII, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e 

outros recursos orçamentários. 

§ 5º A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento 

a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na 

forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 

§ 6º As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social 

do salário educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de 

alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de 

ensino. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 

Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, 

podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, 

definidas em lei, que: 

I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes 

financeiros em educação; 

II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, 

filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento 

de suas atividades. 

§ 1º - Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de 

estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que 

demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e 

cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, 

ficando o Poder Público obrigado a investir prioritariamente na expansão de 

sua rede na localidade. 

§ 2º - As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber 

apoio financeiro do Poder Público. 
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Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração 

decenal, 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 integradas 

dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a: 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009) 

I - erradicação do analfabetismo; 

II - universalização do atendimento escolar; 

III - melhoria da qualidade do ensino; 

IV - formação para o trabalho; 

V - promoção humanística, científica e tecnológica do País. 

VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 

educação como proporção 

do produto interno bruto. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 59, de 

2009) 

• LDBEN (art. 1º ao 7º): 

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 

vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 

ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil 

e nas manifestações culturais. 

§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 

predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. 

§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática 

social. 

TÍTULO II 

Dos Princípios e Fins da Educação Nacional 

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 

de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 

pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
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I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII - valorização do profissional da educação escolar; 

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 

legislação dos sistemas de ensino; 

IX - garantia de padrão de qualidade; 

X - valorização da experiência extra-escolar; 

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

XII - consideração com a diversidade étnico-racial. (Incluído pela Lei nº 

12.796, de 2013) 

TÍTULO III 

Do Direito à Educação e do Dever de Educar 

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado 

mediante a garantia de: 

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele 

não tiveram acesso na idade própria; 

II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; 

II - universalização do ensino médio gratuito; (Redação dada pela Lei nº 

12.061, de 2009) 

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 

necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV - atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis 

anos de idade; 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 

anos de idade, organizada da seguinte forma: (Redação dada pela Lei nº 

12.796, de 2013) 

a) pré-escola; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 
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b) ensino fundamental; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

c) ensino médio; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; 

(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, 

preferencialmente na rede regular de ensino; (Redação 

dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

IV - acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos 

os que não os concluíram na idade própria; (Redação dada pela Lei nº 

12.796, de 2013) 

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 

artística, segundo a capacidade de cada um; 

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 

VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com 

características e modalidades adequadas às suas necessidades e 

disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de 

acesso e permanência na escola; 

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio 

de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde; 

VIII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por 

meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde; (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 

2013) 

IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e 

quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao 

desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem. 

X – vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental 

mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que 

completar 4 (quatro) anos de idade. (Incluído pela Lei nº 11.700, de 2008). 
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Art. 5º O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo 

qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização 

sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e, ainda, o 

Ministério Público, acionar o Poder Público para exigi-lo. 

§ 1º Compete aos Estados e aos Municípios, em regime de colaboração, e 

com a assistência da União: 

I - recensear a população em idade escolar para o ensino fundamental, e os 

jovens e adultos que a ele não tiveram acesso; 

Art. 5º O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, 

podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, 

organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, 

ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. (Redação 

dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

§ 1o O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá: 

(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

I - recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem 

como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica; (Redação 

dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

II - fazer-lhes a chamada pública; 

III - zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola. 

§ 2º Em todas as esferas administrativas, o Poder Público assegurará em 

primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, 

contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, 

conforme as prioridades constitucionais e legais. 

§ 3º Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem 

legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do § 2º do art. 

208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial 

correspondente. 

§ 4º Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o 

oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de 

responsabilidade. 
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§ 5º Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o Poder 

Público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, 

independentemente da escolarização anterior. 

Art. 6º É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a 

partir dos sete anos de idade, no ensino fundamental. 

Art. 6º É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a 

partir dos seis anos de idade, no ensino fundamental. (Redação dada pela 

Lei nº 11.114, de 2005) 

Art. 6º É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na 

educação básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade. (Redação dada pela 

Lei nº 12.796, de 2013) 

Art. 7º O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes 

condições: 

I - cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo 

sistema de ensino; 

II - autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder 

Público; 

III - capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no art. 13 da 

Constituição Federal. 

• PNE (art. 2º): 

Art. 2º São diretrizes do PNE: 

I - erradicação do analfabetismo; 

II - universalização do atendimento escolar; 

III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da 

cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação; 

IV - melhoria da qualidade da educação; 

V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores 

morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; 

VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 

VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País; 

VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 

educação como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure 
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atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e 

equidade; 

IX - valorização dos (as) profissionais da educação; 

X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade 

e à sustentabilidade socioambiental. 

• Discussões da Comissão Municipal de Educação: 
 
"Sendo instrumentos de planejamento da política educacional, os Planos de 

Educação devem respeitar a legislação, os demais planos de médio e longo prazos e leis 
orçamentárias referentes ao nível governamental em que estão vinculados, para que suas 
metas sejam possíveis e viáveis de serem alcançadas no período previsto. No caso dos 
municípios, por exemplo, além de respeitar a Constituição 
Federal (CF) de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996, o 
Plano Nacional de Educação (PNE), e demais leis nacionais, estaduais e municipais, devem 
estar vinculados aos planos locais de médio e longo prazos, como o Plano Diretor e o Plano 
Plurianual (PPA)"1, então, o PME do município de Ouro atenderá os marcos legais já 
alinhados (CF, LDBEN e PNE) e também: 
 

* a Emenda Constitucional nº 59, de 2009, que reconfigura a condução e o papel 
dos planos de educação, como instrumentos articuladores dos sistemas de ensino, 
com periodicidade de dez anos, buscando consolidar políticas para além dos 
mandatos governamentais; 
* a Constituição Estadual Texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 
1989, publicado no Diário da Constituinte nº. 039-A, nova edição com as 
alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais nºs. 01, de 1999 a 58, de 2011. 
Em seu Capitulo III, menção especial a Educação, Cultura e Desporto, articulando 
e desenvolvendo o ensino, nos diversos níveis, através de ações do Poder Público 
que conduzam à erradicação do analfabetismo; universalização do atendimento 
escolar; melhoria da qualidade de ensino; formação para o trabalho e promoção 
humanística, científica e tecnológica.  

 
* a Lei Orgânica Municipal de 2013, Capitulo V da Educação, artigo 165, que 
propunha: A educação, dever do Estado e da Família, terá prioridade no ensino 
fundamental e na Educação Infantil, inspirada nos princípios da Liberdade, nos 
ideais de solidariedade humana e gestão democrática, e terá por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. (Redação alterada pela Emenda à LOM n. 7/2013.  
Em seu artigo 166, detalha que o ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios: I - igualdade de condições para acesso e permanência na escola; II - 
liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 
saber; III - pluralismo de idéias e de concepção pedagógica, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino; IV - gratuidade do ensino público em 
estabelecimento oficial; V - valorização dos profissionais do ensino, garantindo-se 
na forma da lei planos de carreira para o magistério público, com piso salarial 
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profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, 
assegurado regime jurídico para todas as instituições mantidas pelo Município; VI 
- gestão democrática do ensino público, na forma de lei;. VII - garantia de padrão 
de qualidade. 

 

                    O Plano Municipal de Educação vem representar o avanço no processo 
educacional na formação humana e social, pela sua elaboração democrática mexendo 
com os níveis de escolaridade num contexto global, a melhoria na qualidade de ensino, 
a gestão democrática envolvendo os mais diversos setores da sociedade, a valorização 
da educação pública no processo ensino aprendizagem, a redução das desigualdades 
socais regionais, fazendo que o cidadão seja sujeito da história.  

 

 

 

 

                    Vitor João Faccin                                                 Marcia Pereira 
                     Prefeito de Ouro                                           Secretaria de Educação,  

                                                                 Cultura e Desporto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 

1 http://www.deolhonosplanos.org.br/planos-de-educacao/ 
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2 . TRAJETORIA DA ADEQUAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

OURO 

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. A Secretaria Municipal de Educação 

promoveu tal participação popular por meio de convite oficial e ainda, através de notas em 

meios de comunicação local.  

 

As atividades de adequação do PME/Ouro foram iniciadas em 25 de novembro de 

2014, com assembléia, e nesta data eleita a Comissão Municipal de Acompanhamento para 

Adequação do PME, esta Comissão foi nomeada através do Decreto nº 248, expedido pelo 

Prefeito Municipal, Sr.Vitor João Faccin,  em 01 de dezembro de 2014. 

 

Em 12 de fevereiro de 2015 foi realizada “Reunião da Equipe Técnica”, 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. 

 

Os Grupos constituídos: 

 

GT 01 – UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (Metas 01 a 04 do PME): 

a) Universalização da Educação Infantil; 

b) Universalização do Ensino Fundamental; 

c) Universalização do Ensino Médio; 

d) Universalização da Educação Especial. 

 

GT 02 – QUALIDADE DE ENSINO (Metas 05 a 09 do PME): 

a) Qualidade de ensino; 

b) Valorização do magistério. 
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GT 03 – FORMAÇÃO HUMANA E TÉCNICA CIENTÍFICA (Metas 10 a 16 do PME): 

a) Ampliação da oferta do ensino superior. 

 

GT 04 – FINANCIAMENTO E GESTÃO  DEMOCRÁTICA (Metas 17 a 20 do PME): 

a) Investir na formação, qualificação e remuneração dos professores; 

b) Ampliar os investimentos na educação. 

 

Cada Grupo de Trabalho escolheu um redator para a apresentação e entrega de 

propostas cujos dados passam a ser compilados nos itens “diretrizes e metas” para cada eixo, 

conforme apresentados neste documento.   

 

No dia 18 de fevereiro, 04 e 17 de março foi realizado reunião  Discussão e 

Elaboração do documento base pelos Grupo de estudo. 

 

No dia 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 Assembléia 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 Prefeito, que posteriormente encaminhará, 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. 

 

O processo de construção coletiva, num espírito democrático e de equipe com 

comprometimento, nos confirma a importância que a educação exerce na construção de uma 
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sociedade com valores e conhecimento simultâneos, de forma a valorizar antes de tudo o ser 

humano, agente intermediador das transformações sociais.  

 

 

Marcia Pereira  
Secretária da Educação, Cultura e Desportos 
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3. ASPECTOS HISTÓRICOS DE OURO 

 

3.1 HISTÓRICO DA EMANCIPAÇÃO 

 

O que no presente chama-se região Oeste Catarinense, no passado era dividido em 

duas regiões: a região colonial do Vale do Rio do Peixe, primeira a ser colonizada, e a região 

colonial do Oeste Catarinense. 

 

No final do século XIX e início do século XX predominava na região Oeste 

Catarinense os latifúndios combinados com os sistemas de posse dos chamados caboclos. 

 

O número de habitantes era reduzido e se concentrava em pequenos povoados. A 

economia da Região dependia quase que exclusivamente da criação de gado e da extração de 

erva mate. 

 

Neste período, o estado do Rio Grande do Sul já apresentava uma produção 

agropecuária bem desenvolvida, porém a comercialização de seus produtos com o centro do 

País era extremamente limitada. Por esse motivo, em 1893 foi autorizada a construção da 

estrada de ferro São Paulo-Rio Grande. A estrada de ferro propiciaria além do transporte dos 

produtos agropecuários gaúchos para o centro do País, o transporte da erva-mate e da madeira 

produzidas no Paraná (Instituto, 1990; Secretaria, 1990). 

 

Em Santa Catarina, as obras da estrada de ferro iniciaram em 1908, sendo que sua 

construção ficou a cargo da empresa americana Brazil Railway Company. Como pagamento, a 

empresa recebeu uma área de terra que perfazia quinze quilômetros de cada lado da ferrovia e 

tinha como compromisso colonizá-las (Campos, 1987). 

 

A construção da estrada de ferro, que cortou o estado de Santa Catarina ao longo do 

vale do Rio do Peixe, desencadeou o processo de colonização da região Oeste Catarinense. 
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A ocupação das terras e a formação dos povoados começaram com os próprios 

operários que trabalhavam na estrada de ferro e o processo se acelerou com a vinda de 

imigrantes italianos e alemães do Rio Grande do Sul. 

 

Passos significativos para consolidar a colonização foram dados pelo governo 

estadual em 1917 com a criação dos municípios de Cruzeiro (atualmente Joaçaba) e Chapecó. 

Neste período, a Região era composta por grandes fazendas e enormes áreas de terras 

concedidas à empresa construtora da estrada de ferro (Secretaria, 1990). Para acelerar a 

colonização, o governo do estado também passou a conceder terras para empresas 

colonizadoras, com sedes principalmente no Rio Grande do Sul, em troca da abertura de 

estradas (Secretaria, 1990). A colonização do Oeste seguiu um modelo padrão. As empresas 

colonizadoras exploravam a madeira e demarcavam os lotes que possuíam em média 24 ha 

(uma colônia). Nas áreas que apresentavam um potencial para a exploração agropastoril os 

lotes variavam entre 100 a 1.000 ha, porém devido às condições topográficas da Região, o 

número de lotes desta categoria foi inexpressivo (Instituto, 1990). 

 

Os colonos que colonizaram o Oeste Catarinense em sua maioria vieram do Rio 

Grande do Sul. Os descendentes de italianos provenientes de Caxias do Sul, Farroupilha, 

Garibaldi etc., colonizaram num primeiro momento o Vale do Rio do Peixe e depois de 1940 

ocuparam também as terras mais para o oeste do Estado. Os colonizadores teutobrasileiros 

vieram das cidades de Montenegro, Lajeado, Santa Cruz do Sul etc., e se instalaram mais para 

o extremo oeste do Estado. Por fim, para completar a diversidade cultural, chegaram também 

os descendentes de poloneses. 

 

As duas regiões que atualmente formam o Oeste Catarinense foram divididas em três 

Regiões Hidrográficas para facilitar a gestão dos recursos hídricos: RH 1 – Extremo Oeste; 

RH 2 – Meio Oeste e RH 3 – Vale do Rio do Peixe. 

 

A colonização do Oeste Catarinense deu-se de fato a partir de 1920. Num primeiro 

momento os colonizadores instalaram-se no Vale do Rio do Peixe e no Alto Uruguai e 

posteriormente a ocupação das terras foi avançando para o extremo oeste do Estado. A 
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ferrovia que ligava o Rio Grande do Sul a São Paulo justifica o fato da colonização dar-se 

num primeiro momento no Vale do Rio do Peixe. 

 

Entre 1920 e 1960 a região do Vale do Rio do Peixe foi completamente colonizada, 

esgotando sua fronteira agrícola. Com a abertura de estradas a ocupação foi avançando para o 

extremo oeste, sendo que na década de 1960 ocorreu o maior fluxo migratório e em 1970 a 

fronteira agrícola esgotou-se (Campos, 1987; Secretaria, 1990). Curiosamente, a partir do 

esgotamento da fronteira agrícola, a Região começou a gerar excedentes populacionais que 

migraram para outras regiões do Brasil, como Mato Grosso e Rondônia. 

 

O nome “Ouro” vem dos trigais dourados da região, colonizada por descendentes de 

italianos. Com a implantação da ferrovia Paraná-Santa Catarina, depois Rede Ferroviária 

Federal S/A, imigrantes vindos do Rio Grande do Sul instalaram-se no meio-oeste de Santa 

Catarina.  

O município de Ouro desmembrou-se de Capinzal em 23 de janeiro de 1963 e foi 

instalado oficialmente no dia 07 de abril do mesmo ano. Os armazéns, como eram chamados, 

comercializavam gêneros alimentícios para suprir as necessidades dos trabalhadores da 

ferrovia e suas famílias – essa foi a primeira atividade econômica do lugar. Paralelamente, 

desenvolvia-se a criação e abate de gado e de suínos, dando suporte ao comércio, que 

prosperou com a fixação das famílias, após a conclusão da ferrovia. A boa infra-estrutura para 

escoamento da produção agrícola foi responsável pela instalação das Indústrias Reunidas 

Ouro, estimulando a atividade econômica.  

 

A atividade econômica foi-se alterando com o passar do tempo. A primeira delas 

surgiu em função da urgência de suprir as necessidades dos trabalhadores da ferrovia que 

cortou o Vale do Rio do Peixe, bem como suas famílias. Os "armazéns" comercializavam 

principalmente gêneros alimentícios e utilidades diversas. 

 

Paralelamente, outras pessoas criavam e abatiam seus rebanhos (gado e suínos), 

dando suporte ao comércio local, que prosperava porque muitas famílias fixaram suas 

residências na Vila, após a conclusão da ferrovia, que foi fator de grande desenvolvimento 

para toda a região. 



 

O município de Ouro, apresenta uma popul

sendo sua população Rural de 2.528 habitantes, e população Urbana de 4.844 habitantes. 

Apresentando em seu perímetro urbano (Sede) 04 Bairros: Parque e Jardim Ouro, Alvorada, 

Nossa Senhora dos Navegantes e Bairro Habi

rural o Distrito de Santa Lúcia e mais 20 comunidades rurais.

 

 

3.2 SÍMBOLOS MUNICIPAIS

 

 

A Bandeira tem a

época da colonização, o qual també

representação de outros cerais cultivados. 

Bazzo. 

 

 

3.3 DESCRIÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO

 

Entidade: Município de Ouro

CNPJ: 82.777.228/0001

Endereço: Rua Governador Jorge Lacerda, 1209

Centro 

CEP: 89663

Fone/Fax: (49) 3555

Site oficial: http://www.ouro.sc.gov.br

O município de Ouro, apresenta uma população de 7.372 habitantes (IBGE, 2010), 

sendo sua população Rural de 2.528 habitantes, e população Urbana de 4.844 habitantes. 

Apresentando em seu perímetro urbano (Sede) 04 Bairros: Parque e Jardim Ouro, Alvorada, 

Nossa Senhora dos Navegantes e Bairro Habitar Brasil – Vilson Pedro Kleinübing. E na zona 

rural o Distrito de Santa Lúcia e mais 20 comunidades rurais. 

3.2 SÍMBOLOS MUNICIPAIS 

tem a cor amarelada dos campos de trigais, cereal mais importante da 

oca da colonização, o qual também originou o nome do municipio. Traz ainda a 

representação de outros cerais cultivados. O Hino Municipal de Ouro

3.3 DESCRIÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO 

Município de Ouro 

82.777.228/0001-57  

Rua Governador Jorge Lacerda, 1209 

Centro – Ouro – SC 

CEP: 89663-000 

(49) 3555-1300 

http://www.ouro.sc.gov.br 
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ação de 7.372 habitantes (IBGE, 2010), 

sendo sua população Rural de 2.528 habitantes, e população Urbana de 4.844 habitantes. 

Apresentando em seu perímetro urbano (Sede) 04 Bairros: Parque e Jardim Ouro, Alvorada, 

Vilson Pedro Kleinübing. E na zona 

 

cor amarelada dos campos de trigais, cereal mais importante da 

m originou o nome do municipio. Traz ainda a 

Hino Municipal de Ouro foi escrito por Vanda 
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Prefeito Municipal: Vitor João Faccin 

Vice-prefeito: Sônia Mônica Webber Durigon 
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Detalhe da Prefeitura de Ouro: 

 

 

Fonte: Administração Municipal 

 

 

 

 

4 . PERFIL DEMOGRÁFICO E SÓCIO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO 

 

Estando a educação inserida num contexto social, econômico e cultural, faz-se 
necessário um estudo dos principais indicadores demográficos e socioeconômicos do 
município para a realização de um diagnóstico mais preciso. 

O último censo demográfico brasileiro (2010) revelou que Ouro, município de Santa 
Catarina,  em extensão territorial e população, tem 7.372 habitantes numa área territorial de 
213,58 km², cuja densidade demográfica é de 34,50 (hab/km2).  
Fonte: http://www.cptec.inpe.br/ 
 

Os gráficos a seguir mostram a distribuição territorial do município de Ouro dentro 
do estado de Santa Catarina. 
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A ampliação da oferta e da qualidade dos serviços básicos (acesso à saúde, educação, 
emprego, moradia e saneamento básico, etc.), contribuiu para a melhoria da qualidade de vida 
da população ourense. Essa realidade é expressa por meio do indicador IDHM -  Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal que é utilizado para medir o bem-estar da população.  

O IDHM é um indicador sintético que varia de 0 a 1 e é composto por três outros 
indicadores: IDHM-Longevidade, IDHM-Renda e IDHM-Educação. Quanto mais próximo de 
1, maior o desenvolvimento humano do município.  

O gráfico a seguir, mostra os Índices de desenvolvimento encontrado hoje no 
município:    
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Os itens avaliados pelo IDHM mostram que o município está bem organizado nestes 
fatores, e isto contribui para o bom desenvolvimento de todos os setores, inclusive a 
educação, que tem IDHM municipal 0,800 maior que o índice estadual, que é de 0,697. 

A área do município de Ouro – SC situa-se as margens do Rio do Peixe (zona 

urbana) e na porção mais elevada da cidade, a zona rural, que forma o Planalto dissecado do 

Rio Uruguai, cortado pelas drenagens que deságuam no rio do Peixe e deste no rio Uruguai a 

sudoeste.  

As principais vias de acesso ao município é a Rodovia SC-150 (antiga 303), saindo 

da BR-282 vindo de Joaçaba, ou pela SC-467 vindo de Campos Novos pela BR-470, 

atravessando a ponte sobre o Rio do Peixe em direção à Ouro. 
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                     http://mapas.guiamais.com.br/guia/ouro-sc 

 

A área da sede de Ouro tem uma altitude média de 485 m, e localiza-se ás margens 

do Rio do Peixe. No perímetro urbano há um caimento para leste, em direção ao Rio do Peixe, 

que corre no sentido sudoeste.  

 

Ouro tem uma temperatura Média Anual de 17,1 °C, sendo que as quatro estações 

são bem definidas. O clima é úmido do tipo temperado. Sua altitude é 485m; a Latitude: 

27°20'29  e Longitude: 51°37'05. 
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http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?lang=&codmun=421180&search=%7C%7Cinfogr%E1ficos:-
dados-gerais-do-munic%EDpio 

 

Regional, sub-bacias e relevo de Ouro 
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Detalhe do centro urbano de Ouro às margens do Rio do Peixe 

 
Fonte: Administração Municipal 

 

Detalhe do Parque e Jardim Ouro e do Rio do Peixe em Ouro 

 
Fonte: Administração Municipal 
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5 . ASPECTOS POPULACIONAIS 

              De acordo com o gráfico, percebe-se um crescimento populacional no município na 
faixa etária a partir de 40 anos, onde a perspectiva de vida da municipalidade é maior. 

 

 

Com base nas informações bibliográficas, e inspeções de campo, foi elaborado este 

diagnóstico sócio econômico abrangendo a população urbana e rural do Município de Ouro, 

que conta com um total de 7.372 habitantes, sendo 65,7% urbanos e 34,30% rurais, segundo 

o Censo do IBGE em 2010.  

No período 1991-2000, a população de Ouro teve uma taxa média de crescimento 

anual de 0,71%, passando de 6.977 em 1991 para 7.419 em 2000, hoje é levemente negativa. 

A taxa de urbanização cresceu 26,84%, passando de 44,26% em 1991 para 56,14% em 2000 e 

em 2010 está em torno de 65,7%. Em 2010, a população do município representa 0,118% da 

população do Estado. 

 

 

6 . ASPECTOS CULTURAIS 

 

6.1 PRINCIPAIS PONTOS TURÍSTICOS 

 

6.1.1 Ferrovia do Contestado 
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Tem mais de um século de história. O resumo histórico da Estrada de Ferro São 

Paulo-Rio Grande, no Vale do Rio do Peixe. 

    

A 1º de maio de 1910, foram inauguradas as estações de Rio Caçador (Caçador), de 

Rio das Antas, de Rio das Pedras (Videira) e de Pinheiro Preto. Em 1º de setembro deste ano, 

inauguraram-se as estações de Rio Bonito (Tangará), Barra de São Bento (Luzerna) e de 

Herval (Herval d’Oeste e Joaçaba). A 20 de outubro, foi aberta a estação de Rio Capinzal 

(Capinzal e Ouro) e no dia 29 do mesmo mês as estações de Rio do Peixe (Piratuba e Ipira), 

Volta Grande e Rio Uruguai. No outro lado do rio, a estação de Marcelino Ramos foi 

inaugurada a 29 de outubro. 

 

Estrada de Ferro e ao fundo a cidade de Ouro e o Rio do Peixe 

 
                   Fonte: Administração Municipal 

 

 

 

6.1.2  PONTE PÊNSIL PADRE MATHIAS MICHELLIZZE E NOSSA SENHORA 

DOS NAVEGANTES 

 

Nossa Senhora dos Navegantes é um título que o povo de certas regiões dá a Virgem 

Maria.  Conforme suas aparições e devoções, Nossa Senhora recebe várias denominações.  
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Nossa Senhora dos Navegantes  é venerada por todos os que trabalham com a água, 

navegadores, pescadores, balseiros, canoeiros e também as pessoas que sofrem com 

problemas de estiagem. 

A devoção em Nossa Senhora dos Navegantes, em Ouro, iniciou-se da fé do Srº 

Afonsinho da Silva, que foi o primeiro balseiro a fazer a ligação entre Ouro / Capinzal, 

fazendo a travessia das águas do Rio do Peixe com sua balsa. Afonsinho construiu nas 

margens do Rio do Peixe um pequeno capitel com a imagem da santa. 

No ano de 1932, foi entregue a primeira ponte “pênsil” que interligou os municípios 

de Ouro e Capinzal. A mesma permitia a passagem de veículos; hoje utilizada por pedestres. 

No ano de 1939 uma grande enchente do dia  28 de julho levou com suas águas a ponte Pênsil 

e o Capitel. A travessia das águas do Rio do Peixe voltou a ser efetuada por balsa e toda vez 

que a travessia era feita, os balseiros oravam por Nossa Senhora dos Navegantes, pedindo a 

sua intercessão para que a travessia ocorre-se da melhor maneira possível, já que a enchente 

havia trazido um grande número de galhos e árvores para o meio e margens do Rio do Peixe. 

A Ponte Pênsil Padre Mathias Michelizze, é um dos monumentos turísticos, com vão 

livre central de 84,5m, sobre o Rio do Peixe, que liga ao município de Capinzal, pode-se ver o 

fluxo das águas do Rio do Peixe em qualquer época do ano é uma das obras mais marcantes 

do vale do Rio do Peixe, com 142m de extensão. É a terceira Ponte Pênsil construída no mun 

do.  

A Imagem de Nossa Senhora dos Navegantes hoje está na Praça Pio XII. No dia 02 

de Fevereiro de todos os anos acompanha a procissão Fluvial e terrestre culminando com 

missa aos devotos. 
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Ponte Pênsil Padre Mathias Michellizze

 
                   Fonte: Administração Municipal 

 

 

6.1.3 BALNEÁRIO THERMAS DE OURO 

 

Inaugurado em outubro de 2009, o Balneário Thermas de Ouro é atualmente o 

grande gerador do fluxo turístico ao município de Ouro, situado na SC-467 nº 1.200 na 

localidade de Nossa Senhora da Saúde, recebe nos fins de semana cerca de 2.500 pessoas, 

contando com várias piscinas, tubo água, camping, restaurante, sorveteria, lojas de produtos 

locais e uma ampla área para lazer.  
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Detalhe do Balneário Thermas de Ouro – Nossa Senhora da Saúde/Ouro 

 
          Fonte: Administração Municipal 

 

6.1.4     HISTÓRIA DE FREI CRESPIM     

Frei Crespim de Vigorovéa. Nasceu em Vigorovéa (Itália) entrou no seminário aos 

21/07/1913 – Niviciado aos 19/05/1916. Recebendo o habito capuchinho um Bassano Del 

Grappa tornando-se Frei Crespim. Após um ano de Niviciado, fez seus votos de pobreza, 

obediência e castidade aos 20/05/1917. 

Em 24/05/1917 foi convocado para a 1ª Guerra Mundial e durante três anos 

permaneceu em campos de batalha retornando ao convento capuchinho aos 02/09/1920 

fazendo seus votos perpétuos aos 14/10/1923. 

Foi ordenado sacerdote aos 28/03/1925 na Basílica de São Marcos em Veneza. 

Permaneceuna Itália até seus 48 anos de idade chegando ao Brasil em Curitiba (PR). Em 

12/11/1947 serviu várias paróquias chegando em 1957 na Paróquia de Santa Lúcia (Ouro) até 

sua trágica morte em um acidente automobilístico em 22/08/1963. Desde então o povo de 

Santa Lúcia o pronuncia como Santo Frei Crespim. 

Na comunidade do Distrito de Santa Lúcia, foi construído um jazigo no cemitério, 

onde os devotos de Frei Crespim visitam o local para pedirem graças e agradecerem pelo que 

receberam.  
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A comunidade também realiza celebrações de missas em honra a Frei Crespim nos 

dias 22 de cada mês, a cada celebração mais fieis visitam a comunidade. 

 

 

6.1.5 PRODUTOS COLONIAIS E GASTRONOMIA 

 

Hoje o Município de Ouro é destaque em nível estadual na produção de gado de leite 

e corte, onde cerca de 350 famílias desenvolvem esta atividade. Outras atividades ainda são 

desenvolvidas no município, como a criação de aves e suínos na forma de integração; o 

plantio de milho, erva-mate, reflorestamento como eucalipto e pinus, hortaliças e frutas.  

No município há duas agroindústrias familiares, a Cooperouro, tendo cerca de 40 

famílias associadas trabalham na produção e industrialização do leite. E a Coopernostra, que 

produz, industrializam e comercializam produtos derivados da cana-de-açúcar, ovos, moinho - 

farinha de milho, aipim, laticínio na fabricação de queijos, frutas e hortaliças, e o abate e 

processamento de carnes – bovinas, suína, coelho e aves. Parte do que é produzido pelas 

agroindústrias é destinada a merenda escolar, através dos programas PNAE e PAA.      

A partir de 20/12/2004, com a LEI Nº 13.209, Ouro passa a ser denominada como a 

Capital Catarinense do Associativismo, em virtude da cultura que mais se destaca é as 

agroindústrias trazendo a Ouro a possibilidade de cultivo de variadas economias e o 

associativismo presente em centenas de entidades, elevando Ouro a Capital Catarinense do 

associativismo. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

  

  

 

 

 



46 

 

6.1.6. GRUPOS DE DANÇA E ESPORTE 

 

A Cultura e o Esporte do município estão vinculadas a Secretaria de Educação. No 

setor da Cultura algumas atividades são desenvolvidas, aulas de música; violão, teclado e 

acordeon, aulas de dança; italiana, alemão,  jaz e dança infantil. No Esporte são oferecidos 

campeonatos “Copa Ouro” que contempla várias modalidades, Copinha Ouro de Futsal e as 

Escolinhas de Futsal, xadrez e karatê. Estas atividades são desenvolvidas buscando 

proporcionar  uma melhor qualidade de vida e o bem estar dos munícipes. 

 

 

  

7. PRINCIPAIS EVENTOS  

 

O município de Ouro, conta com diversas atrações culturais e festivas. Destacam-se 
as festas realizadas nas comunidades do interior e Distrito de Santa Lúcia. 

Na sede de nosso município destacamos as principais festas. No mês de Fevereiro ( 
02)  realizamos a procissão da padroeira de Ouro, Nossa Senhora dos Navegantes, a qual 
ocorre ininterruptamente desde o ano de 1983, com uma belíssima procissão pluvial, que corta 
as águas do Rio do Peixe.  

No mês de Abril comemoramos o aniversário de Ouro (07), várias atividades são 
realizadas durante todo o mês de Abril  por todas as secretarias. Durante dois dias, as 
festividades se concentram na Praça Pio XII, quando ocorrem várias atrações, como: passeio 
ciclístico, feiras de artesanato, feira de produtos coloniais, encontro de motociclistas, shows 
nacionais e locais, gastronomia típica. 

Romaria Nossa Senhora do Caravággio ocorre no último domingo de maio com 
procissão e festejo durante todo o dia. 

A tradicional Festa do Colono em comemoração ao dia do agricultor acontece no 
mês de julho. 

Notte Del Formaggio e Vino – ocorre no mês de junho, com baile regado com 
comidas típicas italiana e vinho produzidos pelos produtores da região, com apresentações do 
Grupo Pícolla Itália e do Grupo de dança Italiana do município. 

Festa do leitão no mês de outubro com concurso do Leitão assado. 
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No mês de Dezembro, comemoramos o natal “Natal Dourado”, na Praça Pio XII, 
com atrações musicais locais, chegada do papai Noel, casa e oficina do papai Noel, e a 
programação do natal em todo nosso interior. 

 

 

8 . ASPECTOS ECONÔMICOS  

 

A participação dos setores de produção estão divididos da seguinte maneira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           A estrutura econômica municipal demonstra participação expressiva do setor de 
serviços, o qual responde por quase 50% do PIB municipal. Cabe destacar o setor secundário 
ou industrial, cuja participação no PIB era de 10,6% em 2009 contra 9,6% em 2005.  
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9.  ASPECTOS EDUCACIONAIS 

9.1. EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), em seu Artigo 21, 
organiza a educação escolar em dois níveis: Educação Básica e Educação Superior. No 
município de Ouro, são atendidos todos os níveis da educação básica, considerandoas 
respectivas etapas e modalidades. 

Etapas da Educação Básica:  

a) A Educação Infantil que compreende a Creche (crianças de 0 a 3 anos de idade) e a 
Pré-escola (crianças de4 a 5 anos de idade); 

b)  O Ensino Fundamental com duração de 9 anos e ingresso obrigatório a partir dos 6 
anos de idade; 

c) O Ensino Médio com duração mínima de 3 anos. 

Ficando obrigatório freqüentar a escola alunos dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos. 

De acordo com o Censo escolar 2013, o município de Ouro atende: 

 

 

9.1.1. ETAPAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

9.1.2. EDUCAÇÃO INFANTIL 

A educação infantil é definida como a primeira etapa da Educação Básica, tendo como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos de idade, em seus aspectos 
físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 
É oferecida em centros de educação infantil para crianças de 6 meses a 4 anos de idade e nas 
escolas municipais nas turmas de pré-escola III para crianças de  5 anos de idade. 

O município de Ouro, atende 42,2% das crianças de 0 a 3 anos que residem no município. 
Este número demonstra os atendimentos da área urbana do município, tendo em vista que as 
crianças desta faixa etária que residem na área rural não frequentam os centros de educação 
infantil em virtude da distância.   
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Com a ampliação da obrigatoriedade da Educação Básica, a pré-escola deixa de ser 
facultativa e passa a ser etapa obrigatória. No município de Ouro, são atendidas 88,2% das 
crianças que residem no município, este percentual será elevado para atender 50% da 
população. 
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9.1.3. ENSINO FUNDAMENTAL  

 

O Ensino Fundamental, segunda etapa obrigatória da Educação Básica, passou a ter 
duração de nove anos a partir da Lei n. 11.274/2006, com ampliação da faixa etária 
recomendada de 6 a 14 anos. Divide-se em duas etapas: 

� Ensino fundamental anos iniciais – do 1º ano ao 5º ano; 
� Ensino fundamental anos finais – do 6º ano ao 9º ano; 

Oferecido pelas escolas municipais do 1º ao 5º ano e estaduais do 6º ao 9º ano, o 
ensino fundamental é a etapa que agrega quase a totalidade de residentes no município que 
são atendidos, chegando a um percentual de 98,8%.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendo o ensino fundamental obrigatório oferecido no município, a taxa de alunos que 
concluem esta etapa da educação básica é considerada abaixo do esperado nacionalmente, 
sendo que 78% das pessoas com idade de 16 anos concluíram o ensino fundamental. Ou seja, 
a meta número 2, ainda não está universalizada no município, necessitando de uma 
investigação minuciosa para identificar o motivo da desistência dos alunos no decorrer do 
processo.  
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Outro desafio a ser superado no Ensino Fundamental é a distorção idade-série, 
causada por dois princípios, a reprovação e o abandono escolar. Pode-se perceber que a maior 
distorção idade/série, encontra-se nos anos finais do ensino fundamental, embora perceba-se 
uma redução considerável nos últimos anos. 
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As taxas de rendimento escolar estão compreendidas como um fator que já que está 
praticamente universalizado no município, tendo em vista que 96% dos alunos concluem o 
terceiro ano do ensino fundamental alfabetizadas.   
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O IDEB – Indice de desenvolvimento da educação básica, é medido a partir da 
realização da prova ANA – Avaliação Nacional de Alfabetização, realizada ao final do 3º ano 
e Prova Brasil realizada no 5º ano. A meta atingida no ensino fundamental anos iniciais do 
município já atingiu e superou a meta nacional. 

 

 

 

 

 O percentual de acertos de alunos que atingiram pontuação mínima na realização das 

provas de matemática e língua portuguesa, no 5º ano mostra que ainda não se atingiu o 

esperado para esta etapa, sendo necessário atingir percentuais maiores. 
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Da mesma maneira o IDEB do ensino fundamental anos finais, atingiu e ultrapassou 
a meta nacional para esta etapa da educação básica. Este índice é medido através da Prova 
Brasil, avaliação realizada ao final do 9º ano do ensino fundamental anos finais, com base nos 
conhecimentos adquiridos nas disciplinas de língua portuguesa e matemática.  
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O percentual de alunos que atingiram a pontuação acima do nível considerado é 
muito baixa, levado em consideração que a prova é realizada no final do 9º ano do ensino 
fundamental anos finais, sendo necessário reverter esta situação e atingir notas maiores. 
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O objetivo de aumentar a média de alunos com pontuação acima do nível 
considerado adequado, é fundamental para que os estudantes que concluem o ensino 
fundamental tenham garantidos os direitos de aprendizagem para este nível.  

 

9.1.4. ENSINO MÉDIO 

 

Ensino Médio, última etapa obrigatória da Educação Básica é oferecido no município 
pelas escolas estaduais na modalidade de ensino médio – formação geral. O desafio nesta 
etapa de ensino é fazer com que o jovem na faixa dos 15 aos 17 anos se interesse pela escola e 
que a escola permita ao jovem descobrir suas potencialidades e consolidar os conhecimentos. 

Como mostra o gráfico abaixo, tem-se um número reduzido de jovens que 
freqüentam o ensino médio, em virtude da obrigatoriedade passar a existir a partir da LEI Nº 
12.796, DE 4 DE ABRIL DE 2013, que Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.  

Em seu artigo 4º diz: 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 
organizada da seguinte forma:  

a) pré-escola;  

b) ensino fundamental;  

c) ensino médio; 
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Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos 
de idade será desafiador pelo curto espaço de tempo e pela quantidade de jovens que não 
freqüentam, cabendo ao município e ao estado efetivarem ações para reverter este cenário. 

Outro fator que preocupa é a questão da distorção idade/série encontrada no ensino 
médio, que surge em virtude das reprovações, desistências e retomadas no processo escolar, 
evasão, abandono; percebe-se que o número reduziu consideravelmente nos últimos anos, 
embora ainda seja preocupante, e as ações para reduzir estes números precisam estar pautadas 
nas necessidades dos jovens.   

   

 

 

Portanto, para universalizar o atendimento escolar à população de 15 a 17 anos de 
idade e elevar a taxa líquida de frequência, é necessário um olhar para a Educação Básica 
como um todo, com maiores investimentos na formação dos profissionais de educação, na 
infraestrutura e nos currículos escolares. 
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9.2. EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

O atendimento as crianças portadoras de necessidades especiais no município é 
realizado em classes comuns das escolas, de acordo com a faixa etária e série que se 
encontram. É oferecido atendimento diferenciado com auxilio de segundo professor de sala 
(quando for necessário) e uma metodologia que supra as necessidades de cada educando. 

Os educandos portadores de deficiência que necessitam de um atendimento 
especializado são encaminhados e atendidos no SAED na Escola de Educação Básica Mater 
Dolorum, instalada em Capinzal – SC, ou na APAE também em Capinzal. São feitas parcerias 
entre estado e secretaria da educação para atendimentos destes educandos, tendo em vista que 
em nosso município não são oferecidos tais serviços. 
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Como pode-se analisar, cerca de 87% da população que reside no município que 
possui deficiência freqüenta a escola. Um percentual considerado bom, mas que ainda precisa 
ser superado. Universalizar os atendimentos de alunos na educação especial é um desafio, 
tendo em vista que muitos casos são atendidos exclusivamente na APAE, de acordo com a 
legislação vigente. 

 

 

 

 

 

9.3. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA), prevista na Constituição Federal e 
regulamentada pela LDB como modalidade da Educação Básica, tem se tornado um 
importante instrumento para a universalização dos direitos humanos e a superação das 
desigualdades entre os povos. 

De acordo com a LDB, em seus Artigos 37 e 38, a Educação de Jovens e Adultos é 
destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos, no Ensino Fundamental 
e Médio na idade própria, determinando aos sistemas de ensino a garantia de gratuidade do 
ensino, por meio de cursos e exames supletivos, a partir de oportunidades educacionais 
apropriadas, consideradas as características dos estudantes, seus interesses, condições de vida 
e de trabalho. 

Sendo oferecido e atendido pela Secretaria de Estado da Educação, a modalidade do 
EJA é oferecida no município de Capinzal, atendendo em média 20 estudantes residentes no 
município de Ouro.    
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9.4. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA 

 

Na Educação Básica, a modalidade de Educação Profissional e Tecnológica ocorre 
por meio dos cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional e dos 
cursos de educação profissional técnica de nível médio. 

A Educação Profissional Técnica de Nível Médio é oferecida em todas as suas 
formas: articulada com o Ensino Médio (integrada e concomitante) e subsequente, em cursos 
destinados a quem já tenha concluído o Ensino Médio.  

No município de Ouro, não existe instituições que atendam alunos do ensino médio 
para uma educação profissionalizante, sendo que os estudantes são atendidos pela instituição 
instalada no município da região.   

 

9.5. EDUCAÇÃO ESCOLAR NO CAMPO 

A Educação Escolar do Campo assegurada no Artigo 28, da LDB, deve ser oferecida 
pelos sistemas de ensino de modo que atenda às peculiaridades da vida rural e de cada região, 
especialmente: quanto aos conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais 
necessidades e interesses dos estudantes da zona rural. 

No município de Ouro, há quatro escolas do campo, sendo três municipais e um 
estadual. Que atendem que crianças de pré-escola até o ensino médio. São escolas que 
possuem o mesmo currículo das demais escolas municipais, porém remetem conhecimentos 
oriundos das necessidades de aprendizagem que os alunos necessitam e que possuem 
identidade própria.  

De acordo com a legislação vigente, a Educação do Campo assegurada no Artigo 28, 
da LDB, deve ser oferecida pelos sistemas de ensino de modo que atenda às peculiaridades da 
vida rural e de cada região, especialmente: quanto aos conteúdos curriculares e metodologias 
apropriadas às reais necessidades e interesses dos estudantes da zona rural; quanto a 
organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo 
agrícola e às condições climáticas e; quanto a adequação à natureza do trabalho na zona rural. 

As escolas do campo atendem há: 

Municipal: vinte e oito crianças na educação infantil e quarenta e quatro crianças no 
ensino fundamental anos iniciais. 

Estadual: quarenta e três crianças no ensino fundamental anos iniciais, sessenta e três 
no ensino fundamental anos finais e sessenta no ensino médio.  

Fonte: Inep. Educação básica. Censo escolar 2014.  

Disponível em: http://portal.inep.gov.br/basica-censo 
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9.6. EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 

A ideia de educação em tempo integral, vai além dos objetivos da ampliação do 
tempo escolar, perpassa também pela ressignificação da função social da escola e do 
currículo. O conceito de Educação Integral toma a formação humana como princípio, com um 
currículo da Educação Básica centrado no tempo, no espaço e no contexto em que o sujeito 
aprende a constituir e reconstituir a sua identidade (BRASIL, 2010d). 

De acordo com o gráfico a seguir, o município ainda não atinge a meta de atender os 
educandos em tempo integral, somente mantendo na escola na educação básica integral 16% 
dos alunos. Este cenário se dá pelo fato das instalações das escolas municipais não 
comportarem o atendimento às crianças em período integral, já que há fluxo de crianças no 
período matutino e vespertino, não havendo desta maneira espaço físico. 
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O município apenas oferece educação em tempo integral aos alunos que fazem parte 
da educação infantil – creche e pré-escola; como percebe-se, as porcentagens do atendimentos 
em creche esta dentro do proposto. 

 

 

 

 

 

Já no que diz respeito à educação integral na pré-escola, os números são mais 

reduzidos, mas mesmo assim, cerca de 40% das crianças em idade de 4 e 5 anos são atendidos 

em período integral. 
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Elevar este percentual de atendimento em tempo integral na educação infantil é um 
desafio ao município, uma vez que a estrutura física dos centros de educação infantil não 
comporta a demanda. 

 

9.7. EDUCAÇÃO SUPERIOR 

O direito à Educação Superior, com qualidade está estabelecido na Constituição 
Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/1996) e no Plano 
Nacional de Educação (PNE). 

De acordo com o Artigo 44, da LDB, a Educação Superior abrange cursos e 
programas de graduação (bacharelado, licenciatura e tecnólogo), de pós-graduação 
(especialização, mestrado e doutorado), de extensão e cursos sequenciais, podendo ser 
oferecida pelas redes de ensino pública e privada, nas modalidades presencial e a distância. 

No município de Ouro não há instituições de ensino superior instaladas, cabendo aos 
acadêmicos que residem no município buscar alternativas de universidades nos municípios 
próximos. Para atender esta demanda de acadêmicos a Secretaria de Educação tem uma 
parceria com a Associação de Acadêmicos, disponibilizando ajuda financeira, como meio a 
auxiliar no transporte. 
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9.8. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

Dentre os princípios norteadores da Educação Básica, assegurados no Artigo 206, da 
Constituição Federal de 1988, estão a valorização dos profissionais de educação e a garantia 
do padrão de qualidade, traduzidos pela LDB em dispositivos que sinalizam para a 
progressiva elevação dos níveis de formação inicial e continuada desses profissionais. 

A valorização dos profissionais da educação é uma questão que há vários anos vem 
sendo discutida no município de Ouro. Para amparar está valorização, tem-se o plano de 
carreira do magistério publico municipal, este deve ser revisado a cada dois anos sempre com 
a participação dos profissionais envolvidos no processo educacional. 

A partir desta proposta de formação inicial e continuada, o município preocupa-se 
em exigir dos profissionais que fazem parte do quadro de funcionários, formação mínima, 
atingindo um percentual de 85% dos professores com curso superior, e grande parte deste 
número são de professores com licenciaturas que atuam na educação básica.  
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Quando se trata da formação na área em que atuam, no ensino fundamental anos 
finais e no ensino médio, tem-se um percentual um pouco reduzido de professores que 
possuem formação especifica, tendo em vista que faltam profissionais com formação para 
alguns campos do conhecimento, ocorrendo esta defasagem. 
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No que diz respeito a formação dos profissionais da educação que possuem 
especialização, lato ou stricto sensu, tem-se um percentual acima do exposto nacionalmente, 
pretende-se alcançar a meta e chegar ao final da vigência deste plano com 80% dos 
professores com especialização na área em que atuam.  

 

 

 

 

 

Embora perceba-se que a formação dos professores aumentou consideravelmente nos 
últimos anos, ainda é um esforço  e um empenho do município conseguir elevar estes dados, 
tendo em vista que a formação garante uma educação com mais qualidade. 
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9.9. GESTÃO DEMOCRÁTICA 

A gestão educacional é um processo que ocorre sob determinada orientação política, 
cuja construção se dá a partir da dinâmica das relações que se desenvolvem nos contextos 
institucionais. 

Para assegurar a gestão democrática no município conta-se com Conselho Municipal 
de Educação, o Projeto Político Pedagógico elaborado em parceria com os professores e 
direção das escolas, e exposto e dialogado com as famílias dos educandos, a participação das 
Associações de Pais e Professores (APP) que estão diretamente ligadas ao funcionamento das 
escolas.  

Desta maneira o município garante a participação de toda a comunidade escolar nas 
decisões e propostas que a escola propõe. 

 

 

9.10. TRANSPORTE ESCOLAR 

 

Os dados a seguir foram obtidos junto ao Censo Escolar 2014. 

 

 
NÍVEL 

SISTEMA TOTAL DE 
ALUNOS 

ATENDIDOS 
PÚBLICO 

MUNICIPAL 
PÚBLICO 

ESTADUAL 
OUTROS 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

CRECHE 39 --- --- 39 
PRÉ-ESCOLA 79 --- --- 79 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

SÉRIES INICIAIS 153 24 --- 177 
SÉRIES FINAIS ------ 168 --- 168 

ENSINO MÉDIO ------ 147 --- 147 
ENSINO MÉDIO – TÉCNICO 
PROFISSIONALIZANTE 

------ --- 20 20 

ENSINO SUPERIOR ------ --- 127 127 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ------ --- 20 20 
EDUCAÇÃO ESPECIAL 14 ---- ---- 14 

 

 

9.11. FINANCIAMENTO  

O município de Ouro, através dos processos legais, arrecada recursos financeiros que 
compõem a receita orçamentária do município. 

De acordo com a LDB 9.394/96, em seu art. 68. Serão recursos públicos destinados à 
educação os originários de: 

I – receita de impostos próprios da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios; 

II – receita de transferências constitucionais e outras transferências; 
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III – receita do salário-educação e de outras contribuições sociais; 

IV – receita de incentivos fiscais; 

V – outros recursos previstos em lei. 

Para que haja boa aplicação dos recursos financeiros, faz-se necessário a elaboração de 
um plano com diagnósticos, diretrizes, objetivos e metas bem definidos, assim como a 
identificação dos recursos atualmente disponíveis e a definição de estratégias para sua 
aplicação. Os percentuais constitucionalmente vinculados à manutenção e ao 
desenvolvimento do ensino devem representar o ponto de partida para a formulação e 
implementação de metas educacionais.  

De acordo com a legislação vigente, os municípios precisam destinar no mínimo 25% 
da arrecadação à educação, como forma a suprir as despesas. Abaixo segue demonstrativo da 
arrecadação do município e os percentuais destinados a educação, no ano de 2013:   

TRANSFERÊNCIAS 
CONSTITUCIONAIS 

TOTAL 
 A 

25% Educação* 
 B (A x 25%) 

FUNDEB (20%)  
C (A x 20%) 

01. ICMS         (25%) 6.206.942,07 1.551.735,51 1.242.334,37 
02. IPVA          (50%) 645.821,55 161.455,38 129.164,31 
03. LC 87/96 (100%) 28.165,19 7.041,29 5.633,03 
04. IOF OURO (70%)    
05. ITR          (100%) 3.463,72 865,93 692,74 
06. FPM         (100%) 5.508.918,55 1.377.229,63 1.101.783,71 
07. IPI Exp 92.145,90 23.036,42 18.429,07 
         Sub Total (1M) 
 

     12.485.456,98 3.121.364,21 2.498.037,23 

 
IMPOSTOS PRÓPRIOS  
07. IPTU         (100%) 109.516,23 27.379,05  
08. ISSQN          
(100%) 

369.321,90 92.330,47  

09. ITBI           (100%)   125.080,30 31.270,07  
10. IRRFSM    (100%) 95.339,26 23.834,81  
11. DIVIDA ATIVA 33.782,10 8.445,52  
       Sub-Total  (2M)          733.039,79 183.259,92  
            
    Total  M (1M + 2M) 

        13.218.496,77 3.304.624,13 2.498.037,23 

 
DIFERENÇA ENTRE Total B e Total C (B – C) 

(Recursos vinculados para educação fora do FUNDEB) 

                                  
                                806.586,90 

 

A tabela abaixo mostra todos os recursos destinados à educação, de acordo com o que 
é arrecadado pelo município e que provêm das receitas da União. Recursos do destinados a 
educação no ano de 2013:  
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Recursos vinculados para educação fora do FUNDEB 
 

3.304.624,19 

Total de Recursos Recebidos do FUNDEB  
 

1.789.710,17 

                                                    Sub-Total 
 

4.494.334,36 

 
Salário Educação do Município 
 

177.038,30 

PROGRAMAS:  

PNATE 45.564,20 

PNAE 65.940,00 

PDDE 2.460,00 

Convenio Estado Transporte Escolar  189.779,00 

       TOTAL GERAL 
          485.275.834,36 

 

O investimento na educação é fator concretizado no município de Ouro, haja visto 
que os repasses soa feitos dentro do que a legislação atribui.    

Encerra-se aqui, a exposição do cenário histórico, cultural, político, econômico e 

educacional do Município. A seguir, apresenta-se o Plano Municipal de Educação de Ouro, 

conforme trabalho conduzido e amplamente descrito na metodologia de elaboração do 

mesmo. 

 

10. METAS E ESTRATÉGIAS 

10.1.  PME/OURO – GT 01: UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

a) Universalização da Educação Infantil; 

b) Universalização do Ensino Fundamental; 

c) Universalização do Ensino Médio; 

d) Universalização da Educação Especial. 

 

O Grupo de Trabalho que construiu as metas para a Universalização da Educação 

Básica tomou como referência as metas de 01 a 04 do Plano Nacional de Educação: 
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10.1.1. REDAÇÃO DA META 01 DO PME OURO: 

� Educação Infantil 

•  Universalizar até 2016, o atendimento escolar da população de quatro e cinco anos e 

ampliar, até 2026 a oferta de educação infantil de forma a atender 50% da população 

até 3 anos.  

10.1.1.1.ESTRATÉGIAS DA META 01: 

� 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; 

 

� 1.2 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; 

 

� 1.3  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; 

 

� 1.4 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 recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, 

entre outros indicadores relevantes;   

 
� 1.5 Promover a formação inicial e continuada dos(as) profissionais da 

educação infantil, garantindo, progressivamente, o atendimento por 

profissionais com formação superior; 
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� 1.6 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; 

 
� 1.7 Ampliar o atendimento da população do campo a nível de educação infantil 

oferecendo o deslocamento das crianças às instituições mais próximas que 

oferecem tal nível de educação. 

 
� 1.8 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 etapa da educação básica; 

 

� 1.9 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; 

 

� 1.10 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. 

 
� 1.11 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; 

 
� 1.12 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. 
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� 1.13 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. 

 
10.1.2. REDAÇÃO DA META 02 DO PME OURO: 

� 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.  

 

10.1.2.1. ESTRATÉGIAS DA META 02: 

 

� 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. 

 
� 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; 

 

� 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; 
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� 2.4 Desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira 

articulada, a organização do tempo e das atividades didáticas entre a 

escola e o ambiente comunitário, considerando as especificidades da 

educação especial e das escolas do campo. 

 

� 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. 

 
� 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. 

 

� 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. 

 
� 2.8 Estimular a oferta do ensino fundamental, em especial dos anos 

iniciais, para as populações do campo. 

 

� 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. 

 
� 2.10 Oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos(às) 

estudantes e de estímulo a habilidades, inclusive mediante certames e 

concursos nacionais; 
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� 2.11 Promover atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades 
esportivas nas escolas. 

 
  

� 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. 
 

� 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. 

 
� 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. 

 

� 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 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. 

 
� 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. 

 
� 2.18 Garantir a implementação da Proposta Curricular do Estado de 

Santa Catarina de maneira a assegurar a formação básica comum 



77 

 

respeitando os valores culturais e artísticos nos diferentes níveis e 

modalidades da educação. 

� 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. 

 

� 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. 

 
 

10.1.3. REDAÇÃO DA META 03 DO PME OURO: 

            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).  

 

10.1.1.3.2. ESTRATÉGIAS DA META 03: 

 
� 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, tecnologia, cultura e 

esporte, garantindo-se a aquisição de equipamentos e laboratórios, a 
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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. 

 

� 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. 

 
� 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; 

 

� 3.5 Fomentar a expansão das matrículas gratuitas de ensino médio 

integrado à educação profissional, observando-se as peculiaridades das 

populações do campo. 

 
� 3.6 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da 

permanência e do aproveitamento escolar. 

 

� 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. 
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� 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. 

 
�  3.9 Estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas 

tecnológicas e científicas. 

 

� 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. 

 
 

� 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. 

 

10.1.4. REDAÇÃO DA META 04 DO PME OURO: 

Educação Especial 

 

�        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 
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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.  

 

10.1.1.4.1. ESTRATÉGIAS DA META 04: 

 

� 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. 

   

� 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; 

 
� 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; 
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� 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. 

 
� 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; 

 

� 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; 

 
�  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; 

 

� 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 

classes bilíngues e em escolas inclusivas, nos termos do art. 22 do 
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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; 

 

� 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. 

 
�  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; 

  

� 4.12 Promover em parceria com instituições de ensino superior o 

desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares para subsidiar a 

formulação de políticas públicas intersetoriais que atendam as 
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especificidades educacionais de estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação que 

requeiram medidas de atendimento especializado; 

 

� 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; 

  

� 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; 

 

� 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; 

 

� 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; 
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� 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; 

  

� 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. 

 
� 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. 

  

� 4.20 Implementar políticas de produção e disseminação de materiais 

pedagógicos adaptados à educação inclusiva para as bibliotecas da 

educação básica. 

 
�  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. 
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� 4.22 Implementar recursos de tecnologia assistiva, serviços de 

acessibilidade e formação continuada de professores, para o 

atendimento educacional especializado complementar nas escolas. 

 

10. 2. PME/OURO – GT 02: QUALIDADE DE ENSINO 

 

a) Qualidade de ensino; 

b) Valorização do magistério. 

 

O Grupo de Trabalho que construiu as metas para a qualidade de ensino tomou como 

referência as metas de 05 a 09 do Plano Nacional de Educação: 

 

10.2.1. REDAÇÃO DA META 05 DO PME OURO: 

Qualidade de Ensino 

 

    Alfabetizar todas as crianças até no máximo oito anos de idade.  

 

10.2.1.1. ESTRATÉGIAS DA META 05: 

 
� 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; 

 
� 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; 
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� 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. 

� 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. 

 

10.2.2. REDAÇÃO DA META 06 DO PME OURO 

 
� 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. 

 

10.2.2.1. ESTRATÉGIAS DA META 06 : 

             Qualidade de Ensino 
 

� 6.1 Atender a educação em tempo integral de 0 à 4 anos contemplando espaço 

físico adequado e de qualidade. 

 
� 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. 

 
� 6.3 Em regime de colaboração com a União e o Estado, inserir nos programas 

nacional de ampliação e reestruturação das escolas públicas. 

 
� 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. 
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10.2.3. REDAÇÃO DA META 07 DO PME OURO 

Qualidade de ensino 

 

� 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 

 

10.2.4.1. ESTRATÉGIAS DA META 07 : 

� 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; 

� 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 
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.  

� 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. 

� 7.5 Garantir transporte gratuito para todos(as) os(as) estudantes da 
educação do campo na faixa etária da educação escolar obrigatória, 
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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; 

� 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. 

� 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. 

� 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; 

 

10.2.4. REDAÇÃO DA META 08 DO PME OURO 

� 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. 

 

10.2.4.1. ESTRATÉGIAS DA META 08 : 

 
� 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; 
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� 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. 

� 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. 
 

� 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;  

 
 

10.2.5. REDAÇÃO DA META 09 DO PME DE OURO: 

 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.  

 

10.2.5.1.ESTRATÉGIAS DA META 09: 

 
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; 

 
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; 

 
9.3 Implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia 
de continuidade da escolarização básica; 

 
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 
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conhecimentos e experiência dos idosos e à inclusão dos temas do 
envelhecimento e da velhice nas escolas. 

 
10.3. PME/OURO – GT 03: FORMAÇÃO HUMANA E TÉCNICA CIENTÍFICA 

a) Qualidade de ensino; 

b) Valorização do magistério; 

 

O Grupo de Trabalho que construiu as metas para a qualidade de ensino tomou como 

referência as metas de 10 a  16 do Plano Nacional de Educação: 

 

10.3.1. REDAÇÃO DA META 10 DO PME OURO: 

Qualidade de Ensino 

 
    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.  

 
 

10.3.1.1. ESTRATÉGIAS DA META 10: 

 
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.  
 
10.2 Expandir as matrículas na educação de jovens e adultos, de modo a 
articular a formação inicial e continuada de trabalhadores com a 
educação profissional, objetivando a elevação do nível de escolaridade 
do trabalhador e da trabalhadora. 

 
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. 

 
10.4 Fornecer aos jovens e adultos o acesso às novas tecnologias e a 
formação continuada dos docentes que atuam nos programas; 
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 10.5 Manter a parceira com os programas nacionais de jovens e adultos 
e estimular a conclusão dos mesmos e proporcionar uma iniciação 
profissional. 
 
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; 
 
  

10.3.2. REDAÇÃO DA META 11 PME DE OURO: 
 

    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 

 

10.3.2.1.ESTRATÉGIAS DA META 11: 

 
� 11.1 Trazer profissionais qualificados com conhecimento abrangente 

para expor sobre sua profissão aos alunos, de maneira a estimular os 
alunos para a profissionalização; 
 

� 11.2 Garantir aos alunos e profissionais da educação a inclusão digital 
por meio do acesso aos equipamentos digitais;  
 

� 11.3 Oferecer tecnologias para as escolas, buscando o aprimoramento e 
a qualidade do ensino; 
 

� 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. 

  

10.3.4. REDAÇÃO DA META 12 PME DE OURO: 

�      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. 
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10.3.4.1.Estratégias da Meta 12: 

 
� 12.1 Incentivar parcerias com as instituições de ensino superior 

públicas,  privadas e comunitárias para oferta de estágios e cursos de 
aperfeiçoamento; 

 
� 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; 
� 12.3 Manter convênios de transportes de acadêmicos de acordo com 

as condições orçamentárias do município. 
 

� 12.4 Divulgar as maneiras existentes para o ingresso da população 
no ensino superior e outros como: ENEM, PROUNI e FIES; 

 

10.3.5. REDAÇÃO DA META 14 DO PME OURO 

 
    Incentivar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu de 
modo a atingir a titulação de mestres e doutores. 
 

10.3.5.1. ESTRATÉGIAS DA META 14: 

 
� 14.1 Divulgar convênios e programas de financiamento estudantil para 

acadêmicos; 
  

� 14.2 Acesso automático, para professores efetivos, ao término da 
graduação com promoção salarial; 
 

� 14.3 Buscar parcerias estaduais e federais para formação tecnológica e 
convênios que promovam a formação gratuita dos profissionais. 
 

10.3.6.REDAÇÃO DA META 15 DO PME DE OURO : 

    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. 
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10.3.6.1. ESTRATÉGIAS DA META 15: 

 
� 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. 

� 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 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.  

 

 

10.3.6. REDAÇÃO DA META 16 DO PME OURO: 

 
 Incentivar a formação de 80% dos professores da educação básica em nível de pós-
graduação lato e stricto sensu.  

 

10.3.6.1. ESTRATÉGIAS DA META 16: 

 
� 16.1 Buscar parcerias com instituições educacionais para a implantação 

de novos cursos de pós graduação na área de educação.  

 

10.4. PME/OURO – GT 04: FINANCIAMENTO E GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 

O Grupo de Trabalho que construiu as metas para a qualidade de ensino tomou como 

referência as metas de 17 a 20 do Plano Nacional de Educação: 
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10.4.1. REDAÇÃO DA META 17 DO PME OURO 

 

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

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

 

10.4.1.1. ESTRATÉGIAS DA META 17: 

 

� 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. 

 

� 17.2 Garantir o período determinado em legislação de 2/3 em sala de 

aula e 1/3 em hora atividade;  

  

� 17.3 Assegurar o prêmio assiduidade para os profissionais da educação 

ativos, seguidos os critérios inseridos no Plano de Carreira; 

 

� 17.4 Assegurar o direito a licença prêmio aos profissionais da educação, 

conforme critérios estabelecidos no Plano de Carreira; 

  

� 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;  

 
� 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. 
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� 17.7 Viabilizar a criação e a manutenção de salas ambientes, 

propiciando a formação de laboratórios específicos nas mais diversas 

áreas, contemplando equipamentos e tecnologias necessárias para o 

funcionamento de cada ambiente.  

 
 

10.4.2. REDAÇÃO DA META 18 DO PME OURO 

Financiamento e Gestão Democrática 

    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.  

10.4.2.1. ESTRATÉGIAS DA META 18: 

 

� 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. 

 

� 18.2 – Assegurar que no ato da contratação ou nomeação por concurso, 

os educadores sejam habilitado 

 
� 18.3- Formação continuada para os educadores, planejado e 

desenvolvido pela Secretaria 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. 
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10.4.3.REDAÇÃO DA META 19 DO PME OURO 

Financiamento e 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.  

10.4.3.1. ESTRATÉGIAS DA META 19: 

� 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. 

�  19.2 Disponibilizar para as instituições de ensino Orientador 

Pedagógico, conforme consta do Plano de Carreira; 

� 19.3- Ter na rede municipal de ensino, um profissional Psicopedagogo, 

efetivo 40h, para atendimento dos alunos com defasagem e/ou situações 

de dificuldades de aprendizagem, a partir do segundo ano de vigência 

deste plano. 

 

10.4.4. REDAÇÃO DA META 20 DO PME DE OURO 

Financiamento e Gestão Democrática 

    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.  

10.4.4.1. ESTRATÉGIAS DA META 20: 

� 20.1 Manter diálogo constante com os poderes do município 

para aumentar o percentual municipal de investimento na 

educação; 
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� 20.2 Assegurar e ampliar as fontes de financiamento permanente 

e sustentável para todas as etapas e modalidades da educação 

pública; 

  

� 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. 

 
� 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; 

  

� 20.5 Continuar e ampliar a parceria com a agricultura familiar 

garantindo a qualidade dos alimentos para a Alimentação 

Escolar dos educandos. 

 
�  20.6 - Manter e ampliar parceria com o SAED visando atender 

os educandos que necessitam; 

 
 

� 20.7 Implantar em parceria com Estado e União salas multi 

funcionais com profissionais especializados.  

  

�  20.8 – Viabilizar oficinas municipais, com profissionais 

especializados, de xadrez, teatro, dança, artesanato, 

musicalização, educação ambiental,  para a educação infantil e 

fundamental. 

 
� 20.9 Manter e ampliar transporte para viagem de estudos, 

sempre embasado na Proposta Pedagógica; 
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�   20.10 Adequações dos ginásios para as aulas de educação 

Física com o suporte necessário para desenvolver várias 

modalidades de esportes. 

 
� 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. 

 
� 20.12- Desenvolver programas de incentivo a reciclagem, coleta 

seletiva de lixo na escola, nas famílias, envolvendo toda 

comunidade nesta proposta. 
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