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RELATÓRIO DO 1º CICLO DE 
MONITORAMENTO DAS METAS DO 
PME DO MUNICÍPIO DE OURO: 
BIÊNIO 2015/2016 

 

Apresenta relatório para o monitoramento 
das metas do plano municipal de educação 
(PME) DO Município de OURO / SC. O 
documento disponibiliza informações 
descritivas a respeito das metas e 
estratégia e planos de ação demais 
informações relevantes sobre o plano.  

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

A sanção presidencial da Lei n° 13.005, em 25 de junho de 2014, entregou  à 

sociedade brasileira o Plano Nacional de Educação (PNE), com vigência até o ano de 2024. O 

documento é fruto da construção coletiva que remete à Conferência Nacional de Educação 

(Conae), realizada em 2010, a qual ofereceu os subsídios para o projeto de lei enviado pelo 

Poder Executivo ao Congresso Nacional, onde passou por diversas alterações até sua 

aprovação como lei. A partir desse plano, os municípios elaboraram seus planos Municipais 

de Educação para que governos pudessem exercer uma política de gestão planejada e 

organizada de forma que atendesse a demanda de cada município. 

O atual Plano Municipal de Educação -  PME do Município de OURO /SC foi 

aprovado pela Lei n° 2.413,de 03 de junho de 2015, com vigência entre 2015 e 2025. 

A  presente publicação incorpora as propostas oriundas desses espaços de diálogo e 

constitui o Relatório do 1° ciclo de monitoramento das metas do PME do Município de 

Ouro/SC: biênio 2015-2016. 

O documento é composto de uma introdução, da apresentação das  metas monitoradas 

durante o período de junho de 2015 a dezembro de 2016, bem como de anexos que nortearam 

o trabalho desenvolvido até o momento. 

Durante este período foram realizados encontros para estudo do Plano Municipal de 

Educação, organização dos trabalhos, coleta e análises de dados, elaboração de fichas que 

orientam o cálculo dos indicadores e trazem informações acerca das bases de dados utilizadas.  

Com essa publicação,  entrega-se à Secretaria Municipal de  Educação  uma análise 

atualizada sobre a evolução do cumprimento das metas municipais e permite-se dimensionar 

os desafios que se impõem para o alcance dos objetivos traçados. A cada dois anos, a 

publicação será atualizada, de modo a permitir o acompanhamento sistemático do PME. Mais 

do que isso, auxiliará a compreender se o direito à educação de qualidade para todos está 

sendo efetivamente usufruído.  

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

Educação Básica, de 2015; Índice de desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), de 2013; 

Censo Demográfico, de 2010; observatóriodopne-2015; 

Pesquisa de Informações Básicas Estaduais – Estadic/Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), de 2014; Datasus; Pesquisa de Informações Básicas Municipais – 

Munic/IBGE, de 2014;  



Também foram feitas pesquisas de campo, em parceria com a Secretaria Municipal de 

Saúde e Assistência Social  para coleta de dados e  demais informações sobre o município, 

para a efetiva realização deste Plano, bem como seu monitoramento. 

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

de aperfeiçoamento das atividades de monitoramento do PME 2015-2016 e fomentar o debate 

acerca das melhores medidas e estratégias para o efetivo acompanhamento dos resultados do 

Plano. O presente Relatório não pretende ser uma versão acabada dos indicadores 

considerados no escopo do monitoramento, mas contribuir para a criação de um sistema de 

monitoramento e avaliação do Plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APRESENTAÇÃO DAS METAS 

 

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

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

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

até o final da vigência do PNE. 

Para monitoramento da Meta 1 foram feitas pesquisas de campo e  análises dos resultados 

para  obtenção de  dados concretos com relação ao número de crianças atendidas e o número 

de vagas ofertadas. A partir destes dados foram feitas reuniões entre os membros da equipe 

técnica e da coordenação, para compilação dos dados e preenchimento das fichas de 

monitoramento.  

Salientamos que atualmente o município atende a 100% da demanda de Educação Infantil na 

faixa etária de 4 e 5 anos, bem como, em fevereiro de  2016, foi inaugurada três novas salas 

no Centro de Educação Infantil Pedacinho do Céu construída com recursos próprios, a qual 

ampliou o atendimento de crianças na Educação Infantil.  

  

  http://pne.mec.gov.br/monitorando-e-avaliando/monitoramento-das-metas-do-pne-2014-

2024  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Os dados apresentados referem-se ao ano de 2015, com base no Censo Demográfico de 2010, 

devido a esses indicadores não estarem atualizados, há distorção entre a justificativa exposta 

acima e o indicador.  

Por meio de dados de pesquisa própria a Secretaria de Educação oferece atendimento a 100% 

população de 4 e 5 anos, uma vez que para  a população da área rural também é oferecido 

atendimento em escolas pólos, ou há disponibilidade de transporte para as escolas da área 

urbana .  

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

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

META 2: Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 

(seis) a 14 (quatorze) anos de idade garantindo que concluam essa etapa na idade 

recomendada, até o último ano de vigência deste Plano.  

Observando a Meta 2 constatamos que a maioria das estratégias já estão sendo cumpridas em 

nosso município. Também constatou-se que o município já adquiriu um imóvel para 

construção de uma nova escola de ensino fundamental no novo Bairro Coxilha Verde, bem 

como seu projeto já está concluído. A administração municipal buscou parceria junto ao 

governo Federal a qual já está cadastrada no PAR e com recursos disponível, porém a 

efetivação da Licitação será possível a partir de concluir documentação (específica a escritura 

do terreno que já está em andamento), para iniciar a construção desta instituição de ensino 

com prazo de conclusão 2018....   

 

 



META 3:    Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 

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

Plano, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 90% (noventa por cento).  

Cabe ao Estado envidar esforços para que as estratégias desta meta sejam cumpridas. 

 

META 4: Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos de idade com 

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

hiperatividade/impulsividade e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação 

básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de 

ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos 

multifuncionais e serviços especializados, públicos ou conveniados, nos termos do Art. 208, 

inciso III, da Constituição Federal, do Art. 163 da Constituição Estadual e do Art. 24 da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada por meio do Decreto 

Legislativo nº 186/2008, com status de emenda constitucional, e promulgada pelo Decreto 

nº 6.949/2009, e nos termos do Art. 8º do Decreto nº 7.611/2011, que dispõe sobre a 

educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências, até o 

ultimo dia de vigência desse Plano.  

 

Atualmente as escolas municipais atendem às crianças com necessidades especiais, 

subsidiando com 2º professor e realizando encaminhamentos para outros especialistas, 

psicopedagogo, psicólogo, neurologista através de parceria com as secretarias de saúde e 

assistência social, pois não temos formada a equipe multidisciplinar. Também mantemos 

parcerias com uma Escola Estadual no município de Capinzal que dispõe da Sala 

Multifuncional para o atendimento das crianças que necessitam do AE. O município de Ouro 

não tem sala de AE devido à falta de espaço físico e a demanda de crianças serem reduzida. 

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

como APAE. 

Durante a vigência do PME temos como uma das estratégias a implantação de salas de 

recursos multifuncionais e continuar com a formação continuada e orientação aos professores 

para o atendimento educacional especializado nas escolas. 

 



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

final do 3º ano de ensino fundamental. 

Pensando na qualidade do ensino e tendo como meta alfabetizar todas as crianças até os 8 

anos de idade muitas ações e parcerias foram desenvolvidas: formação dos profissionais, 

planejamento coletivo, encaminhamento para profissionais especializados como 

Psicopedagoga, Nutricionista, Psicólogo, Neurologista, o número de alunos compatível com a 

idade série/ano e espaço físico das instituições. 

Com relação às escolas de Campo o trabalho Pedagógico organizado com práticas que 

atendam as necessidades dos educandos, educadores e comunidade escolar. 

Observando a Meta 5, a equipe técnica constatou que todas as estratégias estão sendo 

desenvolvidas e assim cumpridas. 

 

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

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

alunos(as) da Educação Básica. 

O município oferece até o Pré Escolar II faixa etária de 0 a 4 anos em período Integral para 

16,9% da população. Devido a falta de espaço físico nas escolas do perímetro urbano ainda 

não é possível o atendimento em tempo integral para toda a Educação Básica, mas com a 

construção da Nova Escola que já está cadastrada e aprovada pelo MEC a intenção é ir 

gradativamente fazendo esse atendimento até o quinto Ano. 

Porém o município oferece projetos extracurriculares, tais como: aulas de violão, projeto 

através do Esporte, futsal, xadrez, tênis de mesa, aulas de apoio pedagógico, aulas de dança 

com o objetivo de proporcionar atendimento além das horas curriculares obrigatórias. 

 

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

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

 

 

 



IDEB 2013 2015 2017 2019 2021 2023 
Anos iniciais do ensino fundamental 5,7 6,0 6,2 6,5 6,7 7,0 
Anos finais do ensino fundamental 4,8 5,2 5,4 5,7 5,9 6,00 
Ensino médio 4,0 4,2 4,4 4,9 5,1 5,4 

 

Os anos iniciais do ensino fundamental atingiram as médias previstas no IDEB, para atingir e 

ultrapassar a média prevista destaca-se a mobilização da rede de ensino em prol de uma 

educação de qualidade, que vise assegurar a aprendizagem a todas as crianças. O município 

oferece formação continuada nas diversas áreas da educação afim de dar subsídios aos 

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

aprendizagem e metodologia de planejamento que vá ao encontro do que o educando precisa 

aprender, ainda oferece orientação pedagógica nas escolas para auxiliar os professores no 

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

para os alunos com dificuldade de aprendizagem, encaminhamento a neurologista, psicóloga e 

psicopedagoga para os alunos que necessitem de avaliação, a partir dos laudos emitidos por 

estes profissionais as escolas proporcionam avaliação diferenciada e planejamento 

diferenciado que vise atender as dificuldades. Esforços esses que garantem a qualidade na 

educação e os níveis elevados no IDEB. 

Quanto aos anos finais e ensino médio a rede de ensino pertence ao Estado.  

 

META 8: Elevar a escolaridade média da população de 18 a 24 anos de modo a alcançar o 
mínimo de 12 anos de estudo para as populações do campo, da região de menor 
escolaridade no município e dos 25% mais pobres, bem como igualar a escolaridade média 
entre negros e não negros, com vistas à redução da desigualdade educacional. 

Faixa etária de atuação na rede Estadual de educação, desta maneira cabe ao estado evidenciar 

ações necessárias para atingir a meta.  

 

META 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 
98% (noventa e oito por cento) até o final da vigência deste PME, erradicar o 
analfabetismo absoluto e reduzir em 25% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo 
funcional.  

Faixa etária de atuação na rede Estadual de educação, desta maneira cabe ao estado evidenciar 

ações necessárias para atingir a meta.  



 

META 10:  Oferecer, no mínimo, 10% (dez por cento) das matrículas de educação de 
jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação 
profissional, até ao final da vigência do Plano.  
 A educação de jovens e adultos e a educação Profissional não é oferecida no 
município, tem-se a parceria com outros municípios.  
 
 

META 11: Ampliar conforme o interesse e ou necessidade da população as matrículas da 
educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e, pelo 
menos, 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento público. 

Para esta faixa etária e o nível de ensino é oferecido pela rede estadual de ensino, desta 

maneira cabe ao estado propor ações para cumprir a meta estabelecida, com empenho e 

participação da rede municipal. 

 

META 12: Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa 
líquida para 33% da população de 18 a 45 anos, assegurando a qualidade da oferta. 

O município não dispõe de instituições de ensino superior, a oferta é tida nos municípios 

vizinhos. Como incentivo o município tem parceria com a associação dos acadêmicos e 

oferece recurso financeiro para auxiliar no transporte. Também tem parceria com as 

universidades oferecendo estágios.  

META 14: Incentivar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto 
sensu de modo a atingir a titulação de mestres e doutores. 
 
Na área da educação o município como forma de incentivo garante a progressão salarial ao 
final da Especialização, Mestrado e Doutorado  
Também como forma de incentivo o município dispõe de vagas para estágios nas mais 
diversas áreas. 
  
 

META 15: Garantir, em regime de colaboração entre a União e os Municípios, que todos 
os professores da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida 
em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam até o final de vigência 
deste plano. 



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

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

 

META 16: Incentivar a formação de 80% dos professores da educação básica em nível de 
pós-graduação lato e stricto sensu. 
Hoje a rede municipal conta com 85,7%, dos professores efetivos com especialização já 
ultrapassando a meta. Considerando a rede Estadual, Municipal e Particular ainda é necessário 
um incentivo maior para atingir a meta. 
 

 

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

assegurando a continuidade e melhoria do Plano de Carreira, respeitando a legislação 

nacional vigente.  

O plano de carreira municipal é revisado, alterado se necessário aprovado a cada dois anos, 

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

 

 

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

lhes os direitos contidos no Plano de Carreira, bem como viabilizar concurso público 

sempre que houver a vacância do cargo de professor.  

A valorização dos profissionais da educação prevista na lei do plano de carreira é garantida a 

todos, bem como os direitos previstos.  

Durante a vigência do plano no biênio de 2015/2016 realizou-se concurso público. Na área da 

educação foram oferecidas vagas para os cargos de: nutricionista escolar, auxiliar de serviços 

gerais, motoristas, e auxiliar de professor. Para 2017 será necessário a contratação do 

psicólogo escolar.   

 

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

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

do Plano de Carreira do Magistério Municipal. 



 No biênio 2015/2016 de vigência do Plano Municipal de Educação, os critérios para 

escolha e nomeação de diretores das instituições de ensino foram seguidos de acordo com o 

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

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

preferencialmente com especialização na área da educação.  

 

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

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

Plano Municipal de Educação.  

O investimento na educação nos anos de 2015 e 2016 ultrapassou os 25% previstos em lei, 

chegando aos 32,63% até 30/11/2016, garantindo assim a qualidade na oferta e manutenção 

das instituições de ensino.  

A Equipe Técnica em estudo e avaliação sugere que no ano de 2017 quando na Avaliação do 

PME as Metas 05, 14, 17, 18, 19, 20 sejam adequadas na sua redação a fim de torná-las 

mensuráveis. 

 

 

 

O Presente relatório foi entregue a Secretaria Municipal de educação na data de 13/12/2016. 

 

 

O presente relatório foi explanado pela equipe Técnica para a Comissão de Acompanhamento 

e Avaliação do PME, Conselhos de Educação, Conselhos Escolares, APPs, Professores, 

Instituições, professores e comunidade escolar e aprovado na data de 15/12/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(lavrar ata da aprovação ou constar em anexo a assinatura dos presentes na data da 

aprovação).  

 

 (anexar a este relatório todas as fichas B e C preenchidas pela equipe técnica – Se não foi 

possível o preenchimento das fichas B e C de todas as Metas do Plano, o que seria o ideal, 

ao menos as fichas das metas objeto deste relatório devem acompanhar os anexos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


