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Lei nº  929/2015                                Inocência-MS, 03 de setembro de  2015. 

 

“Aprova o Plano Municipal de Educação do município  

De Inocência Mato Grosso do Sul, e dá outras providências.” 

 

Art. 1º Fica aprovado o Plano Municipal de Educação - PME do município de 

Inocência, com vigência decenal, na forma do Anexo, com vistas ao cumprimento do 

disposto no art. 214 da Constituição Federal, em consonância com a Lei Federal nº. 

13.005/2014 que aprovou o Plano Nacional (PNE) e a Lei Estadual nº. 4.621/2014 que 

aprovou o Plano Estadual de Educação (PEE – MS). 

 

          Parágrafo único. Fica estabelecido que o quantitativo proposto nas metas e o 

prazo para o seu cumprimento, deverão estarem consonância com aqueles definidos 

pela Lei Federal Nº. 13.005/2014 que aprovou o Plano Nacional (PNE). 

 

Art. 2º São diretrizes do PME:  

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 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 
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         Art. 3º As metas e estratégias previstas no Anexo desta Lei serão cumpridas no 

prazo de vigência da Lei Federal Nº. 13.005/2014 que aprovou o Plano (PNE) serão 

objeto de monitoramento e acompanhamento continuo e de avaliações periódicas, 

realizados pela Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação do PME/Inocência - 

CMMA-PME,constituída pelo Poder Executivo e instituída  em Diário Oficial do Município, 

com a participação, dentre outras, das seguintes instâncias: 

 

I- Secretaria Municipal de Educação; 

II- Secretaria de Estado de Educação; 

III- Comissão de Educação do Poder Legislativo; 

IV- Conselhos Municipais e outros Órgãos Fiscalizadores; 

V- Ministério Público, preferencialmente por meio da Promotoria da 

Infância e Juventude; 

VI- Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Inocência; 

VII- Associação de Pais e Mestres. 

VIII- Fórum Municipal de Educação; 

IX- Conselho Municipal de Educação; 

X- Universidades. 

 

  Art. 4º Caberá aos gestores estaduais e municipais, na respectiva esfera de 

atuação, a adoção de medidas governamentais necessárias ao alcance das metas 

previstas neste PME.  

 

  Art. 5º O Poder Executivo estabelecerá, os mecanismos necessários para o 

monitoramento, acompanhamento e avaliação das metas e estratégias do PME , 

instituindo a Comissão mencionada no art. 3º desta lei. 

 

Art. 6º Compete à Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação do PME - 

CMMA-PME: 

 

I – monitorar e avaliar anualmente os resultados da educação em âmbito municipal, 

com base em fontes de pesquisas oficiais: INEP, IBGE, PNADE, Censo Escolar, IDEB 

entre outros;  
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II - analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das 

estratégias e o cumprimento das metas;  

 

III – divulgar anualmente os resultados do monitoramento e das avaliações do 

cumprimento das metas e estratégias deste PME nos respectivos sítios 

institucionais da internet, nas instituições de ensino instaladas no município e em 

outros meios de divulgação que a Comissão Municipal de Monitoramento e 

Avaliação do PME- CMMA-PME entender necessários.  

 

Art. 7º O município participará, em regime de colaboração com o estado e a União, 

na realização de pelo menos 2 (duas) conferências municipais, intermunicipais e 

estadual de educação até o final da vigência deste plano, em atendimento ao Plano 

Nacional de Educação. 

 

Parágrafo único. As conferências mencionadas no caput deste artigo serão 

preparatórias para as Conferências Nacionais de Educação, previstas até o final da 

vigência do Plano Nacional de Educação (PNE), para discussão com a sociedade sobre 

o cumprimento das metas e, se necessário, a sua revisão.  

 

Art. 8º A meta progressiva do investimento público em educação será avaliada até 

o primeiro semestre do quarto ano de vigência do PME, e poderá ser ampliada por meio 

de lei complementar, para atender as necessidades de cumprimento das estratégias 

propostas. 

 

Art. 9º O município, sobre forma da Lei Nacional, deverá aprovar leis específicas 

para o seu Sistema de Ensino, disciplinando a gestão democrática da educação pública 

nos respectivos âmbitos de atuação, até junho de 2016, já adotada com essa finalidade.  

 

Art. 10. O Município participará, em colaboração com a União, o Estado e a 

Secretaria de Estado de Educação, nas instâncias permanentes de negociação, 

cooperação e pactuação para o cumprimento das metas. 
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Art. 11 É de responsabilidade do Município, ampla divulgação do PME aprovado 

por estas leis, assim como dos resultados do acompanhamento e avaliações periódicas 

do PME, realizadas pela Comissão específica, com total transparência à sociedade. 

 

Art. 12. Até o final do primeiro semestre do nono ano de vigência do PME, o Poder 

Executivo encaminhará ao Poder Legislativo o projeto de lei referente ao Plano Municipal 

de Educação a vigorar no próximo decênio, que incluirá a analise situacional, metas e 

estratégias para todos os níveis e modalidades da educação. 

 

Art. 13.  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Inocência, aos tres dias do mês de setembro do ano 

de dois mil e quinze. 

 

 

ANTONIO ÂNGELO GARCIA DOS SANTOS 

Prefeito Municipal 

 

 

Registrado em livro próprio e publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município 

de Inocência. 

 

 

CRISTINA ROBERTA COSTA VASCONCELOS 

Secretária Municipal de Administração 
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Identificação do Município e Dados Gerais da Educação 

 

 

O Município de Inocência está situado ao Leste do Estado de Mato Grosso 

do Sul, localizando sua sede a 45 km do Rio Sucuriú. Possui uma área de 

7.370,453 km2, limitando-se com os seguintes municípios: Cassilândia, 

Paranaíba, Selvíria, Aparecida do Taboado, Três Lagoas, Água Clara e 

Chapadão do Sul. Possui ligação direta com a nossa Capital, Campo Grande, o 

Pantanal, o Paraguai e a Bolívia pela Rodovia BR-262. Encontra-se a 313m 

acima do nível do mar. Está localizado em região de clima Tropical Úmido e 

inserido em área de vasta planície, com ondulações leves. O solo é coberto na 

quase totalidade por vegetação típica de cerrados, possuindo também campo 

limpo, mata e pastagens. Destacam-se, em nossa região, os rios Sucuriú, 

Morangas e São José. A população residente é de 8.283 habitantes. Passou a 

categoria de município desmembrando-se de Paranaíba através da Lei Estadual 

nº 1.129, regulamentada pelo Decreto Lei nº 591 de 17 de novembro de 1958 e 

instalou-se oficialmente em 04 de abril de 1959, tendo completado, em 2015, 56 

anos. O município de Inocência é de vocação pecuária, tendo tido, porém, nos 

últimos anos um relativo desenvolvimento nas áreas de plantio de eucalipto, 

seringueira e cana de açúcar. A principal riqueza natural de Inocência é de 

origem vegetal, que é a extração de madeira para fins de beneficiamento e 

industrialização de carvão. Inocência, ainda não apresenta um satisfatório 

campo de empregos e a grande maioria de nossa população luta com 

dificuldades, em nível de subempregos, desta forma, possui um Produto Interno 

Bruto (PIB), segundo IBGE, 2010, de 149.816,000 mil e o PIB per capta de 

19.492,11. Conforme PNUD, 2010 e o índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal de renda (IDHM) é de 0,702 e o IDHM de educação é de 0,531. 

 Inocência não possui sistema próprio instituído nem Conselho Municipal 

de Educação, tendo em vista que, somente a partir da implantação do Plano 

Municipal de Educação, teremos a criação do sistema.Até o momento, na rede 

pública temos a rede estadual, onde contamos com 01 escola estadual Professor 

João Pereira Valim e uma escola do Campo João Ponce de Arruda, situada no 

distrito de São Pedro, temos também duas escolas municipal sendo uma urbana, 

C.E. I Professor Olivalto Elias da Silva e uma do campo Escola D. Bosco Pólo- 
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Extensão Cirilo Anoena da Costa. Temos ainda o CEINFMARGARIDA TOMÁZIA 

DE PAULA - VÓ NONA e 01 escola de educação especial – APAE, denominada 

Centro de Educação Professora Alanira Benedita de Carvalho Brito. 

Nestas escolas são ofertadas a educação básica, formada pela educação 

infantil, ensino fundamental e médio, porém, não temos educação superior no 

município.Atendemos as modalidades Educação Especial, Educação no Campo 

e EJA. Quanto as avaliações internas temos a Provinha Brasil que são aplicadas 

em duas etapas sendo em fevereiro e em novembro de cada ano, já nos terceiros 

anos temos anualmente a avaliação ANA ( Avaliação Nacional de Alfabetização) 

por termos aderido ao PNAIC (Programa Nacional de  Alfabetização na Idade 

Certa)  que é uma avaliação  externa em larga escala, obtendo bons resultados 

em 2013. 

Em nosso município o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica) no Ensino Fundamental das séries iniciais, vem apresentando uma 

escala crescente, conforme tabela abaixo: 

 

 
 
Nomedo 
Município 

 

 

Rede 
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INOCENCIA 
 
 
 

Estadual 
 
 
 

 
 

3,3 
 
 
 

3,9 
 
 
 

4,2 
 
 
 

4,8 
 
 
 

4,9 
 
 
 

3,4 
 
 
 

3,7 
 
 
 

4,2 
 
 
 

4,4 
 
 
 

4,7 
 
 
 

5,0 
 
 
 

5,3 
 
 
 

5,6 
 
 
 

INOCENCIA 
 

Municipal 
 

3,0 
 

3,8 
 

5,0 
 

4,8 
 

5,6 
 

3,1 
 

3,4 
 

3,8 
 

4,1 
 

4,4 
 

4,7 
 

5,0 
 

5,3 
 

 
 
 
INOCENCIA 
 
 

 
 
 
Pública 
 
 

 
 
 
3,2 
 
 

 
 
 
3,9 
 
 

 
 
 
4,7 
 
 

 
 
 
4,8 
 
 

 
 
 
5,4 
 
 

 
 
 
3,2 
 
 

 
 
 
3,6 
 
 

 
 
 
4,0 
 
 

 
 
 
4,3 
 
 

 
 
 
4,6 
 
 

 
 
 
4,9 
 
 

 
 
 
5,2 
 
 

5,5 
 
 

http://www.ideb.inep.gov.br 

 

Desta forma, a rede pública de acordo com o resultado do último IDEB que foi de 5,4 

quase já superou a meta projetada para 2021 que é de 5,5. Já no ensino fundamental 

nas séries finais temos os seguintes resultados: 
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 O mesmo já não acontece com os anos finais do Ensino Fundamental, que, a 

partir de 2011 teve um decréscimo como podemos observar no quadro acima, o que 

necessita de concentrar esforços para reverter este quadro, com a implementação 

deste plano municipal de educação. 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME) 

 
META 1- EDUCAÇÃO INFANTIL 
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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, 60%(sessenta por cento) das 
crianças de 0 (zero) a 3 (três anos) até o final da vigência deste PME. 

 
 
ANÁLISE SITUACIONAL 

A educação Infantil representa um segmento importante do processo 

educativo, vários fatores contribuem para a sua expansão no mundo, entre os 

quais se destacam: os avanços do conhecimento científico sobre o 

desenvolvimento da criança,  a participação crescente da mulher  na força de 

trabalho extra domiciliar, a consciência social sobre o significado da infância,  o 

reconhecimento e  a compreensão por parte da sociedade, do direito da 

criança,de sua aprendizagem  desde o nascimento e em seus primeiros anos de 

vida , sendo a fase mais importante. 

Para compreender este processo, temos que levar em conta o sentimento 

e a valorização, atribuídos à infância, que se determina historicamente, a partir 

das modificações econômicas, tecnológicas e políticas da estrutura social. Neste 

sentido, a ideia de infância não existiu sempre da mesma maneira. Ela aparece 

com a sociedade capitalista na medida em que muda a inserção e o papel social, 

desempenhado pela criança na comunidade. A criança precisa ser cuidada, 

escolarizada e preparada para atuar futuramente. Partindo desse pressuposto a 

educação infantil e a criação de Centros de Educação Infantil torna-se uma 

necessidade. 

       A garantia de atendimento ao educando na faixa etária de zero a cinco anos 

de idade, em creches e pré-escolas, tendo em vista o equilíbrio do 

desenvolvimento e do bem estar. Cabe ao município atuar prioritariamente nessa 

etapa de ensino, além do ensino fundamental, já que é dever do Estado por meio 

dos municípios, previsto na Constituição Federal, no artigo 208, inciso IV em 

regime de colaboração com a União.  (CF, 211,§ 2º). 

A LDB, no artigo 29, estabelece que a Educação Infantil, primeira etapa 

da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança, 

até cinco anos de idade em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade. 
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         Com relação à orientação pedagógica para a Educação Infantil, o Conselho 

Nacional de Educação, por meio da Resolução nº05 do CNE/CEB de 17 de 

dezembro de 2009, bem como o capítulo 1º das disposições preliminares da 

Deliberação do CME/MS Nº 065, 05 de novembro de 2014, entende que a 

educação em sua integridade tem o cuidar como algo indissociável ao processo 

educativo. E que as propostas pedagógicas da educação Infantil devem respeitar 

os seguintes princípios: éticos, políticos e estéticos, garantindo à criança acesso 

a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e 

aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à 

saúde, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à 

interação com outras crianças. 

No município de Inocência, a Educação Infantil já vem atuando desde os 

mais remotos tempos. Nessa época não era obrigatório o ingresso das crianças 

na escola. Com o crescimento da população inocenciense os pais que 

trabalhavam e não tinham com quem deixar seus filhos, começaram a procurar 

um lugar onde receberiam cuidados e alimentação, haja vista que a população 

nessa época era na sua maioria muito carente. As primeiras iniciativas foram das 

entidades governamentais que criaram na época o Centro de Educação Infantil 

que era o PROMAM (Programa Municipal de Atendimento aos Menores), que 

atendia as crianças até 14 anos. Oferecia entre outros, reforço escolar e 

alimentação.   A população urbana foi crescendo e aumentando a demanda então 

passou a ser Centro Educacional Infantil denominado Margarida Tomázia de 

Paula – Creche Vó Nona que atendia as crianças de 0 a 6 anos e foi criado pela 

prefeitura municipal de Inocência e administrado pela Secretaria Municipal de 

Educação através da Lei Municipal nº 423 de 26 de novembro de 1997.  

Inicialmente era assistencialista atendia como Creche. Depois em15 de abril de 

2003, houve alteração da redação do artigo 2º, da Lei nº 462/2000 passando a 

ser escola e ficando com a denominação de Centro Educacional Infantil Margarida 

Tomázia de Paula – Creche Vó Nona. E em 15 de julho do ano 2014, passou para 

um novo prédio adquirido através de recursos do governo federal do Programa 

Pró infância, na Rua Albertina Garcia Dias, s/n, Jardim Alvorada,  atendendo 

aproximadamente 240 (duzentas e quarenta) crianças, nos períodos:  integral, 

matutino e vespertino, com idade entre 07(sete) meses a  03 (três) anos. 

Já o Centro Educacional de Inocência criado em 1992 pelo decreto nº 
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12/92, sendo alterado a denominação através do decreto nº 389/95 denominado          

Centro Educacional de Inocência “ Professor Olivalto Elias da Silva”, situado a 

avenida Juracy Luiz de Castro nº 191, Bairro Bom Jesus, também mantido pela 

prefeitura municipal de Inocência-MS CNPJ nº 03342938/0001-88 e administrado 

pela Secretaria  Municipal de Educação,  acolheu  uma extensão de pré-escola 

que funcionava em outro prédio do município e que atendia crianças na época de 

04 a 06 anos. 

 A Educação Infantil hoje em Inocência não atende como entidade 

assistencialista e sim escolar.  É organizada por nível de conhecimento e atende 

em duas escolas: uma com crianças de 7(sete) meses a 3(três) anos e a outras 

crianças de 4(quatro) a 5(cinco) anos no Pré I e Pré II. 

Hoje 99% dos professores da Educação Infantil do município são 

graduados na área da educação e as atendentes (monitoras) têm o ensino médio 

e também a maioria estão se graduando. 

As escolas da rede municipal ainda possuem APM (Associação de Pais e 

Mestres) que muito as ajudam, acompanhando os recursos obtidos pelo Programa 

PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) que são revertidos em materiais 

pedagógicos e equipamentos necessários a melhoria da educação nas escolas. 

Gráfico 1- Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a escola. 

 

 

 

Diante do gráfico 1 podemos assegurar que de acordo com IBGE de 2010, 
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a Educação Infantil de 0 (zero) a 3(três) anos no município de Inocência atendia   

o percentual de 22,3% de crianças nesta faixa etária, levando em consideração 

que a meta nacional é 50%, a estadual e a do nosso município é de 60%, conclui-

se que ainda temos um déficit de 37,7% de crianças a serem atendidas nas 

escolas de nosso município. Portanto precisamos criar estratégias para atender a 

demanda cada vez mais crescente no município. 

Gráfico 2 - Percentual da população de 4 e 5 anos que frequenta a escola. 

 

Ao analisar o gráfico 2 constatamos que no município de Inocência 

segundo os dados do IBGE DE 2010 tínhamos um percentual de 54,9%de 

crianças da Educação Infantil na modalidade Pré-Escolar (4 a 5 anos) na escola. 

Isso significa que ainda temos um déficit de 45.1% em relação a meta nacional e 

municipal e de 24.4% da meta estadual. Diante dos gráficos podemos concluir 

que ainda estamos longe de atingir as metas acima citadas no que se refere  a 

oferta de vagas na pré-escola (4 a 5 anos).  

Diante da analise dos gráficos, conclui-se que os dirigentes do município 

de Inocência, precisam implantar políticas imediatas e inovadoras para a 

construção de novas unidades escolares de forma a atender a crescente demanda 

e também a conscientização dos pais na modalidade pré-escolar (4 a 5 anos) que 

será obrigatória a partir de 2016 conforme  a Lei 12.796, de 04 de abril de 2013 

que altera o art.6º da LDB nº 9.394/96. Essa regulamentação oficializa a mudança 

feita na constituição por meio da Emenda Constitucional nº 59 em 2009. 
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META 1 – ESTRATÉGIAS 

1.1- Realizar anualmente em regime de colaboração e em parceria com outras 
instituições (Secretaria de Saúde, CRAS, etc.), levantamento da demanda para a 
Educação Infantil 0 a 3 anos, preservando o direito opcional da família e de 4 e 5 
anos pré-escola garantindo que todas as crianças da zona urbana frequentem a 
escola conforme a Lei 9.394 art.6º, de 20 de dezembro de 1996; 
 
1.2 - Equipar, gradativamente, em regime de colaboração e em parceria com os 
gestores municipais, as escolas que atendem a Educação Infantil, com 
mobiliários, materiais pedagógicos, bibliotecas, brinquedotecas, tecnologias 
educacionais e equipamentos suficientes e adequados a cada faixa etária 
tornando assim as escolas em um ambiente acolhedor, tranquilo e seguro; 
 
1.3 - Criar uma equipe multidisciplinar para a definição de diretrizes de construção 
e reforma das unidades de Educação Infantil integrando membros da Secretaria 
de Obras e Infraestrutura (engenheiros/ arquitetos) em consonância com a 
Secretaria Municipal de Educação (administradores e diretores) durante a 
vigência desse PME; 
 
1.4 - Estabelecer anualmente, parcerias com universidades e instituições, que 
ofereçam cursos e seminários aos gestores, professores e funcionários haja visto 
a necessidade de estar sempre atualizando e reciclando seus conhecimentos; 
 
1.5 - Assegurar a formação continuada do corpo docente e administrativo da rede 
pública de Educação Infantil em regime de colaboração entre os entes federados 
a partir da vigência deste PME; 
 
1.6 – Participar no prazo de cinco anos e em regime de colaboração entre os entes 
federados do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede 
Escolar Pública de Educação Infantil entre outros, que atendem às crianças de 0 
a 5 anos bem como a aquisição de equipamentos, visando a expansão e a 
melhoria da rede física das unidades escolares da rede pública de Educação 
Infantil;  
 
1.7 - Garantir que as crianças de 4 a 5 anos residentes na zona rural tenham 
acesso à Educação Infantil a partir do quinto ano de vigência deste PME; 
 
1.8 – Garantir que a partir da vigência deste PME seja realizada a cada dois anos 
a Avaliação Institucional com base nos Indicadores da Qualidade na Educação 
Infantil a fim de monitorar e melhorar a qualidade da educação, dos recursos 
pedagógicos, da gestão, da alimentação e a situação de acessibilidade entre 
outros fatores relevantes conforme citados nos Parâmetros de Qualidade e 
orientada pelo órgão competente;  
 
1.9 - Assegurar a adequação e reformulação das Propostas Pedagógicas da 
Educação Infantil, contando sempre com a participação efetiva dos profissionais 
da educação nelas envolvidos, a partir da aprovação deste PME;  
 
1.10 - Criar mecanismos para que todas as instituições de Educação Infantil de 
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Inocência tenham condições de acessibilidade respeitando as normas vigentes 
(ABNT; Decreto Federal nº 5296; Resolução n°8. de 20 de Julho de 2001, entre 
outros,), adequando assim às especificidades das crianças de 0 a 5 anos, que 
delas necessitem no seu processo educativo, a partir do terceiro ano de vigência 
deste plano; 
 
1.11 - Criar ações onde as famílias participem do processo educativo juntamente 
com as instituições, complementado o papel do cuidar e do educar; 
 
1.12 - Trabalhar integrado entre as áreas de Políticas Sociais para a Infância e a 
Família, como Saúde, Serviço Social, Trabalho, Cultura, Habitação, Lazer e 
Esporte. 
 
1.13 - Criar uma instituição escolar de forma a atender a educação infantil de 0 a 
5 anos para atender a crescente demanda do município durante a vigência deste 
PME; 
 

 

 

 

 

 

 

META 2 - ENSINO FUNDAMENTAL 

Universalizar o ensino fundamental de 9(nove) anos para toda a população 

de 6(seis) a 14(quatorze) anos e garantir que pelo menos 95%(noventa e 

cinco por cento) dos estudantes concluam essa etapa na idade 

recomendada, até o último ano de vigência deste PME. 

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

 

A Constituição Brasileira no artigo 208 e a LDB Lei 9.394/96 em seu artigo 

32, define que o acesso ao ensino fundamental de 9 (nove) anos é obrigatório e 

gratuito na escola pública. O não oferecimento pelo Poder Público ou sua oferta 

irregular, implica responsabilidade da autoridade competente. A Constituição 

Brasileira preconiza ainda, a garantia de sua oferta, inclusive para todos os que 

a ela não tiveram acesso na idade própria e, o básico para a formação do 

cidadão, portanto, é prioridade oferecê-la a toda a população. 



 
 

24 
 

Inocência hoje possui quatro escolas de Ensino Fundamental. As escolas 

CEI Professor Olivalto Elias da Silva atende desde a educação infantil (4 e 5 

anos) até o 5º ano. Já a Escola Municipal Cirilo Anoena da Costa atende de 1º 

ao 9º ano e são mantidas pela Prefeitura Municipal e administradas pela 

Secretaria Municipal de Educação. A Escola Estadual João Pereira Valim atende 

alunos do 6º ano ao ensino médio e a Escola Estadual João Ponce de Arruda do 

1º ano ao ensino médio. Ambas são mantidas e administradas pela rede estadual 

de ensino. 

Tabela 1 – Matrícula de alunos da Rede de Ensino no município de 

Inocência – 2011 

 

 

 

 

 

 

Fonte:http://www.inep.mec.gov.br 

Tabela 2 – Matrícula de alunos da Rede de Ensino no município de 

Inocência – 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:http://www.inep.mec.gov.br 

 

   
                      Ensino Fundamental 
 

 
Município 
 

Dependência Anos Iniciais Anos Finais 

 
Inocência 

Estadual 
 

 
189 

 
558 

 
Municipal 

 
382 

 
0 

 
Privada 

 
0 

0 
 

 
Total 

 
571 

 
558 

   
                      Ensino Fundamental 
 

 
 
Município 
 
 

 
 
Dependência 

 
Anos Iniciais 

 
Anos Finais 

 
Inocência 

Estadual 
 

 
160 

 
499 

 
Municipal 
 
 

 
413 

 
0 

Privada 
 

 
0 

 
0 
 

 
Total 
 

 
573 

 
499 
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Tabela 3 – Matrícula de alunos da Rede de Ensino no município de 

Inocência – 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:http://www.inep.mec.gov.br 

 

 

 

 

Tabela 4 – Matrícula de alunos da Rede de Ensino no município de Inocência – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:http://www.inep.mec.gov.br 

 

Comparando as tabelas acima, observamos que de 2011 a 2014 tivemos 

em Inocência um aumento significativo das matriculas na rede municipal de 

ensino, já que com a municipalização houve uma migração significativa dos 

   
                      Ensino Fundamental 
 

 
 
Município 
 
 

 
 
Dependência 

 
Anos Iniciais 

 
Anos Finais 

 
Inocência 

Estadual 
 

 
128 

 
468 

 
Municipal 
 
 

 
428 

 
0 

Privada 
 

 
0 

 
0 
 

 
Total 
 

 
556 

 
468 

   
                      Ensino Fundamental 
 

 
 
Município 
 
 

 
 
Dependência 

 
Anos Iniciais 

 
Anos Finais 

 
Inocência 

Estadual 
 

 
79 

 
412 

 
Municipal 
 
 

 
470 

 
40 

Privada 
 

 
0 

 
0 
 

 
Total 
 

 
549 

 
452 



 
 

26 
 

estudantes do 1º ao 5º ano para as escolas municipais.  Isso significa que as 

escolas municipais deverão estar preparadas, ou seja, criar junto aos entes 

federados mecanismos e estratégias para o acolhimento destes. Em nosso 

município mais de 50% das crianças são transportadas de ônibus para as 

escolas do município, escola municipal rural Cirilo Anoena da Costa que atende 

do 1º ao 9º ano, para o distrito de São Pedro na escola Estadual João Ponce de 

Arruda que atende do1º ano ao ensino médio e para as escolas da zona urbana: 

Escola Estadual João Pereira Valim (6º ano ao Ensino Médio) e a Escola 

Municipal C.E.I. Professor Olivalto Elias da Silva (Educação Infantil 4-5 anos ao 

5º ano). Por conta da necessidade já temos uma frota de ônibus boa, sendo que, 

de 2009 a 2014 foram adquiridos15 ônibus escolares obtidos através do 

Programa do MEC - Caminho da Escola e 04 ônibus com recursos próprios. 

Porém com a crescente demanda acreditamos que futuramente precisaremos 

adquirir mais ônibus e adaptá-los as normas vigentes. 

No que se refere a formação de docentes em nosso município 99%dos 

professores do ensino fundamental da rede pública são graduados, conforme nos 

mostram as tabelas abaixo: 

TABELA 1: Dados de Formação de Professores do município de 

Inocência-MS 

 

Fonte: Dados Fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação – 2015. 

 

Ao analisarmos a formação dos docentes em nosso município percebemos 

Instituições 

Docente 
sem 

graduação 
– 

magistério 
nível II 

Docente 
com nível 
superior-

graduação 

Docente com 
pós-

graduação 

Docente 
com 

mestrado 

Docente 
com 

doutorado 

Escolas 
municipais 

1 74 42 
 

- 
 

- 

Escolas 
estaduais  

- 54 11 1 1 

Filantrópica     
(APAE) 

- 5 5 - - 

Total   
1 

 
       133 

 
            58 

 
1 

 
1 
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que em sua maioria possuem curso superior, por outro lado ainda existe uma 

grande quantidade que ainda não possuem pós-graduação, mestrado e 

doutorado, o que significa criar estratégias para amenizar esta realidade. 

Após a análise da situação do ensino fundamental no município, o PME 

apresenta estratégias para o alcance desta meta. 

 

META 2– ESTRATÉGIAS 

 

2.1 - estimular a participação da comunidade escolar e local do sistema de 
ensino, na organização flexível do trabalho pedagógico, incluindo a elaboração 
e revisão da Proposta Pedagógica, a adequação do calendário escolar 
respeitando a realidade local, a identidade cultural e as condições climáticas da 
região, a partir do primeiro ano de vigência deste PME; 
 
2.2 - participar do pacto em regime de colaboração junto ao estado de MS para 
implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que 
configurarão a base nacional comum curricular do ensino fundamental; 
 
2.3 - viabilizar a construção reforma e ampliação das instituições de Ensino 
Fundamental do Município de forma a acolher todas as crianças do ensino 
fundamental de nove anos a partir da aprovação desse PME; 
 
2.4 - Realizar permanentemente a busca ativa de crianças e adolescentes em 
parceria com a família, os órgãos públicos, Assistência Social, Secretaria de 
Saúde, Conselho Tutelar, CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente),entre outros; 
2.5 - Criar a partir do primeiro ano desse PME, mecanismos para assegurar a 
permanência e a aprendizagem dos  estudantes do Ensino Fundamental; 
 
2.6 - promover ações permanentes de acompanhamento individualizado e o 
monitoramento de acesso e permanência na escola, identificando motivos de 
ausência, baixa frequência e abandono dos estudantes durante a vigência desse 
PME; 
 
2.7- estimular a implementação de mecanismos para o acompanhamento dos 
estudantes do Ensino Fundamental, por meio de reforço escolar e 
psicopedagógico, respeitando as especificidades do município através de 
parcerias com as IES ou outro serviço terceirizado na área da educação; 
 
2.8 - pactuar parcerias junto aos entes federados no sentido de monitoramento 
de frequência e aperfeiçoamento aos beneficiários dos programas de 
transferência de renda (bolsa família), bem como das situações de 
discriminação, preconceitos e violência na escola, visando ao estabelecimento 
às condições adequadas para o sucesso escolar dos estudantes; 
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2.9 - oferecer programas de capacitação e formação continuada aos 
profissionais do ensino fundamental com condições técnicas e pedagógicas para 
utilização das novas tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas 
inovadoras, a partir da vigência do PME; 
 
2.10 - incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento 
das atividades escolares dos filhos por meio de reuniões sistemáticas e projetos 
que visem ao estreitamento das relações entre as escolas e as famílias; 
 
2.11 – garantir, independente do número de estudantes a oferta do ensino 
fundamental para as populações do campo, buscando a universalização dessa 
etapa; 
2.12 – desenvolver formas alternativas de oferta do ensino fundamental, 
garantida a qualidade, para atender aos filhos de profissionais que se dedicam 
às atividades de caráter itinerante; 
 
2.13 – realizar, em parceria com a área da saúde e do meio ambiente um trabalho 
de conscientização e acompanhamento para preservação de um meio ambiente 
sustentável e erradicação de doenças epidêmicas; 
 
2.14 - criar projetos nas escolas em parceria com a Família, Ministério Público, 
Conselho Tutelar e Assistência Social, de forma a reduzir a violência, indisciplina 
e promover o respeito como princípio educativo, a partir da implantação deste 
PME; 
 
2.15 - ampliar os espaços esportivos, adequando-os com cobertura e 
acomodações para o público, adquirir materiais para que o desporto e o 
paradesporto sejam uma prática integrada ao currículo, a partir da implantação 
deste PME;  
 
2.16 - expandir o número das salas de tecnologias educacionais conforme a 
demanda de cada unidade escolar, a partir da implantação deste PME;  
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META 3 – ENSINO MÉDIO 

 

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

a 17 anos e elevar, até o final do período de vigência deste PME, a taxa 

líquida de matrículas no ensino médio para 85%. 

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

 

 

O Ensino Médio é a etapa final da educação básica, com duração mínima 

de três anos, tendo como finalidade a consolidação e o aprofundamento dos 

conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, a preparação básica para 

trabalho e cidadania, seu aprimoramento como pessoa humana e a 

compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos. 

Conforme disposto na LDB, Lei nº 9.394/96 cabe ao estado assegurar o 

ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio. Esse nível de 
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ensino, segundo disposto no Art. 35, é a etapa final da educação básica, 

devendo ter uma duração mínima de três anos e as seguintes finalidades: 

- a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;  

- a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às novas 

condições de ocupação ou de aperfeiçoamento posterior;  

- o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

- a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria à prática, no ensino de cada disciplina. 

Em razão disso, o Ensino Médio – base para o acesso às atividades 

produtivas, inclusive para o prosseguimento nos níveis mais elevados de 

educação – passa a ser considerada parte importante da formação que todo 

brasileiro jovem e adulto, deve ter para viver com mais segurança e cidadania. 

Baseado nisso, a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional – LDB nº 

9394/96 – amplia o conceito de Educação Básica, considerando o Ensino Médio, 

como uma de suas etapas devendo, portanto, ser universalizado, promovendo a 

democratização escolar e ofertando uma nova proposta que possa desenvolver 

competências básicas cognitivas e éticas, para a inserção de jovens no mundo 

do trabalho, de forma articulada entre saberes, experiências e atividades, 

superando a mera concepção conteudista que tem caracterizado esta etapa de 

ensino. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e o advento da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o ensino médio assumiu uma 

função formativa como etapa de conclusão da educação básica.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no art. 4º, inciso I, 

estabelece o dever do Estado com a educação escolar pública mediante a 

garantia de educação básica obrigatória e gratuita da população na faixa dos 4 

aos 17 anos de idade, atendendo ao disposto na Emenda Constitucional n° 

59/2009, assegurando a  todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria, 
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com implementação até 2016. 

Hoje, quatro formas configuram o oferecimento de ensino médio no País: 

a regular ou propedêutica, a do ensino médio normal/magistério, a integrada à 

educação profissional (no ensino regular e na educação de jovens e adultos) e 

a educação de jovens e adultos (EJA).  

Dessa forma, ao se tratar da universalização do ensino médio, como meta 

a ser alcançada na direção de uma sociedade igualitária ou, no mínimo, menos 

desigual, há que se considerar a diversificação e a desigualdade da oferta 

correspondente a essa importante etapa de ensino da educação básica. 

Coerente com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o ensino 

médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, tem 

como finalidades a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos 

adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos, 

bem como a preparação básica para o trabalho e a cidadania e o aprimoramento 

do educando como pessoa humana, para continuar aprendendo. 

A escola não se constitui como uma referência positiva para a juventude 

e o caminho para essa ressignificação depende da resolução de um de seus 

principais dilemas, além de não atrair grande parte dos jovens, essa escola ainda 

faz com que os alunos saiam antes do tempo. 

Ressalta-se que promover a qualidade educacional na rede pública é 

premissa primordial para um bom desempenho de todo processo educacional da 

educação básica. Contudo, acumulam-se, no ensino Médio deficiências que se 

refletem na educação básica como um todo. Modificar essa realidade significa, 

de fato, adotar uma gestão compartilhada entre todas as esferas do poder 

público, possibilitando a adoção de medidas que apontem para transformações 

qualitativas e quantitativas, envolvendo todo o processo educacional, 

objetivando uma educação pautada na autonomia do educando e na justiça 

social. 

Questiona-se: por que o número de estudantes que ingressam no Ensino 

Médio é tão superior aos que o concluem? Analisando os números, há demanda 

adequada na relação oferta e procura de vagas. Faltam dados para se concluir 

se as vagas oferecidas são adequadas às necessidades de turno e localização 
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das escolas.  Um fator a ser analisado é o elevado índice de evasão em todo 

Ensino Médio, principalmente no 1ª Ano. Alunos que se matriculam 

repetidamente nestes anos e, logo após, se evadem, elevam a demanda de 

vagas.   

Com relação aos estudantes, a falta de significado do ensino pode ser 

apontada como um dos fatores que favorecem a evasão, faltando perspectivas 

e estímulo. E, se por um lado, o mercado de trabalho exige a conclusão como 

fator mínimo de empregabilidade, por outro lado, concluir o Ensino Médio não 

garante esta mesma empregabilidade e nem a formação adequada exigida. 

Um Ensino Médio mais qualificado necessita de ações pedagógicas para 

que os estudantes encontrem significação na sua aprendizagem. Além dos 

aspectos já abordados, é necessário oferecer formação continuada para atender 

às necessidades educacionais, visando à valorização do professor.  

É expressivo o contingente de estudante trabalhadores no Ensino Médio, 

o que traz à escola um estudante que, frequentemente, enfrenta problemas de 

horário, necessidade de mudança de turno na escola, transporte, alimentação, 

padrões de sono, além de dificuldades financeiras. As propostas pedagógicas 

das escolas devem se adequar a esta realidade específica, oferecendo opções 

de aprendizagem que favoreçam a inclusão do estudante trabalhador, evitando 

assim a sua evasão.  

Em tempos de inclusão, é fundamental que a escola esteja aberta, viável 

e equipada pedagogicamente para cumprir esta tarefa que é, também, de toda 

a sociedade.  

O Ensino Médio no município de Inocência encontra-se sob a 

responsabilidade do Sistema Estadual de Ensino, funcionando atualmente na 

Escola Estadual “Prof. João Pereira Valim” e “Escola Estadual João Ponce de 

Arruda”, conforme matriculas a seguir: 

Quadro 1–Número de Matrículas da educação básica, etapas e 

modalidades por dependências administrativas - Inocência – 2012 

 
DEPENDÊNCIAS 

 
FEDERAL 

 
ESTADUAL 

 
MUNICIPAL 

 
PRIVADA 

 

 
TOTAL 

 
0 

 
995 

 
682 

 
0 
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Educação Infantil 
 

0 0 263 0 

Ensino 
Fundamental 

 
0 

 
659 

413 0 

Ensino Médio  
0 

 
220 

 
0 

 
0 

Educação de 
Jovens 
E adultos 

 
0 

 
57 

 
0 

 
0 

Educação especial  
0 

 
59 

6 0 

Educação 
profissional 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

http://www.portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-matricula 

Quadro 2–Número de Matrículas da educação básica, etapas e 

modalidades por dependências administrativas - Inocência – 2014 

 

http://www.portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-matricula 

Ao compararmos o número de matrículas apresentados nos quadros 1 e  

2 acima, dos anos de 2012 e 2014, percebemos que há um número crescente 

de matrículas neste nível de ensino no município de Inocência. 

 Já quanto ao percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a 

escola, vejamos: 

Gráfico 1- Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola  

 

 
DEPENDÊNCIAS 

 
FEDERAL 

 
ESTADUAL 

 
MUNICIPAL 

 
 

 
PRIVADA 

 

TOTAL 0 1060 805  
0 

Educação infantil 0 0 250 
 

0 

Ensino fundamental  
0 

491 510 0 

Ensino médio 
 

0 250 0 0 

Educação de jovens 
e adultos 

 
0 

 
59 

 
21 

 
0 

Educação especial  
0 

59 24 0 

Educação 
profissional 

0 30 0 0 

http://www.portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-matricula
http://www.portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-matricula
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Gráfico 2- Taxa de escolarização líquida no ensino médio da população de 

15 a 17 anos 

 

 

 Em Inocência o percentual de 74,6% da população de 15 a 17 anos que 

frequenta escola é bem inferior ao Brasil que possui 84,3% e a Mato Grosso do 

Sul que possui 77,9%, longe da meta nacional que é atingir 100%, o que significa 

um número muito grande de estudante fora da escola nesta faixa de idade. O 

mesmo acontece também com a taxa de escolarização líquida da população de 

15 a 17 anos, pois, Inocência possui 36,9%, Mato Grosso do Sul 51,0% e o Brasil 

com 55,3% quando a taxa nacional é de 85%, o que demanda ações estratégicas 

para que, até o final de vigência deste PME, possa atingir a meta. 

Em relação às taxas de matrículas, aprovação e reprovação neste nível 

de ensino em Inocência, apresentamos: 



 
 

35 
 

Gráfico 3- Total de estudantes do Ensino médio nas escolas João Pereira 

Valim e João Ponce de arruda em Inocência nos anos de 2012, 2013 e 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados fornecidos pela Secretaria Estadual de Educação 

Observa-se nos gráficos acima com relação aos estudantes matriculados, 

aprovados e reprovados entre os anos de 2012 a 2014 que, no ano de 2012 

houve um numero maior de matrículas tendo em vista que os alunos da escola 

João Ponce de Arruda que se localiza no distrito de São Pedro distante a 24 

quilômetros de Inocência, também estudavam na escola João Pereira Valim, na 

cidade de Inocência, o que explica o maior número de matrícula, aprovação e 

também reprovação. Porém, nos anos de 2013 verifica-se uma escala crescente 

de aprovação, apesar dos estudantes serem reduzidos, além de um número bem 

menor reprovação, o que não aconteceu em 2014, já que diminuiu a quantidade 

de matrícula, a quantidade de aprovação e aumentou o número de reprovação, 

o que significa a necessidade de estabelecer estratégias para elevar a taxa 
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líquida de matrículas no ensino médio, até o final da vigência deste PME. 

Em Inocência também foi implantado em 2014, 0 Pacto Nacional pelo 

Fortalecimento do Ensino Médio, por meio da portaria nº 1.140, como forma de 

articular e coordenar as ações e estratégias entre a União e os governos 

estaduais na formulação e implantação de políticas para elevar o padrão de 

qualidade do ensino médio, em suas diferentes modalidades, orientado pela 

perspectiva de inclusão de todos que a ele têm direito. 

Diante disso, conclui-se que há certo número de jovens, compreendidos 

na faixa etária de 15 a 17 anos, fora da escola ou com defasagem em seus 

estudos, o que significa concentrar esforços na formulação de estratégias que 

possam reverter este quadro. 

 

META 3– ESTRATÉGIAS 

3.1 - apoiar e participar das discussões nacionais sobre o programa nacional de 

renovação do ensino médio, a fim de inovar com abordagens interdisciplinares 

estruturadas pela relação entre teoria e prática, por meio de currículos escolares 

que organizem, de maneira flexível e diversificada. 

3.2 - participar, em regime de colaboração com os entes federados e ouvida a 

sociedade mediante consulta pública, da elaboração da proposta de direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os estudantes de ensino 

médio, com vistas a garantir formação básica comum; 

3.3 - participar do pacto entre os entes federados para a implantação dos direitos 

e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base 

nacional comum curricular do ensino médio; 

3.4 - realizar, em articulação com os órgãos competentes, busca ativa da 

população de 15 a 17 anos que se encontra fora da escola, a partir da vigência 

deste PME; 

3.5 - promover a articulação entre os entes federados para a aquisição de 

equipamentos, laboratórios, livros didáticos, paradidáticos ou apostilas que 

contemplem o Referencial Curricular, assim como a produção de material 

didático específico para a etapa do ensino médio, na vigência do PME; 

3.6 - estabelecer parcerias com os entes federados de forma a garantir a 

formação continuada de professores que atuam no ensino médio, inclusive por 

meio de realização de oficinas por áreas afins, a partir do primeiro ano de 

vigência do PME; 



 
 

37 
 

3.7 - apoiar a realização de acompanhamento individualizado do estudante com 

rendimento escolar defasado, visando à correção de fluxo do ensino 

fundamental, por meio de adoção de práticas como reforço escolar no turno 

complementar, estudos de recuperação e progressão parcial, de forma a 

reposicionar esse aluno em sua série/ano, compatível com sua idade, até o final 

da vigência deste PME; 

3.8 - apoiar a realização dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), como instrumento de avaliação sistêmica para subsidiar políticas 

públicas para a educação básica, de avaliação certificadora, possibilitando 

aferição conhecimentos e habilidades adquiridas dentro e fora da escola, e de 

avaliação classificatória, como critério de acesso à educação superior, 

comparando esses resultados com a avaliação estadual;  

3.9 - apoiar e participar das campanhas e/ou divulgação, nos meios de 

comunicação, informações aos adolescentes, jovens e adultos, na etapa do 

ensino médio, sobre os cursos gratuitos integrados à educação profissional, a 

partir do primeiro ano de vigência deste PME;  

3.10 - apoiar e acompanhar a estruturação de fortalecimento e o monitoramento 

do acesso e da permanência dos jovens beneficiários de programas de 

transferência de renda, no ensino médio, quanto à frequência, ao 

aproveitamento escolar e à interação com o coletivo, bem como das situações 

de discriminação, preconceitos e violências, práticas irregulares de exploração 

do trabalho, consumo de drogas, gravidez precoce, em colaboração com as 

famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à 

adolescência e juventude; 

3.11 - apoiar os entes federados na oferta de programas de educação e de 

cultura para a população, urbana e do campo, de jovens na faixa etária de 15 a 

17 anos, e de adultos, com qualificação social e profissional para aqueles que 

estejam fora da escola e com defasagem no fluxo escolar, na vigência deste 

PME; 

3.12 - fomentar a criação de parcerias e convênios com as secretarias, 

fundações de cultura e outras instituições culturais, destinando vagas em cursos 

e oficinas para estudantes na faixa etária de 15 a 20 anos, visando à qualificação 

social e profissional, até o final da vigência deste PME; 

3.13 - apoiar os entes federados a ampliar a oferta de ensino médio nos turnos 

diurno e noturno, bem como a distribuição territorial das escolas de ensino médio 

de forma a atender a toda a demanda, de acordo com as necessidades 

específicas dos estudantes, a partir do primeiro ano de vigência deste PME; 

3.14 - desenvolver formas alternativas de organização do ensino médio, 

garantida a qualidade, para atender aos filhos de profissionais que se dedicam 

a atividades de caráter itinerante; 
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3.15 - implementar políticas de prevenção à evasão escolar, motivada por 

preconceito ou quaisquer formas de discriminação, criando rede de proteção 

contra formas de discriminação e de exclusão, a partir do primeiro ano de 

vigência do PME; 

3.16 - criar projetos nas escolas de forma a reduzir a violência e promover o 

respeito como princípio educativo, a partir da vigência deste PME; 

3.17 - apoiar os entes federados na implementação de cursos que possibilitem 

o domínio da linguagem da informática; 

3.18 - apoiar a rede estadual a expandir o numero das salas de tecnologias 
educacionais conforme a demanda de cada unidade escolar, a partir da vigência 
deste PME; 
 
3.19 - estimular a participação de estudantes do ensino médio nos cursos das 
áreas tecnológicas e científicas, na vigência deste PME; 
 
3.20 - estabelecer parcerias com as instituições de ensino superior para que 
projetos de extensão sejam desenvolvidos no campo do conhecimento cientifico 
e tecnológico, de forma a atingir 50% das escolas de ensino médio; 
 
3.21 - promover a articulação entre as escolas de ensino médio e as instituições 
acadêmicas, esportivas e culturais; 
 
3.22 - propiciar e garantir condições de fruição de bens e espaços culturais, bem 
como incentivar a realização de atividades artístico-culturais pelos estudantes, 
com envolvimento da comunidade, na vigência deste PME; 
 
3.23 - ampliar os espaços esportivos, adequando-os com cobertura e 
acomodações para o publico, adquirir materiais para que o desporto e o 
paradesporto sejam uma prática integrada ao currículo, a partir de vigência deste 
PME; 
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META 4 – EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação o acesso 

à educação básica e ao atendimento educacional especializado, 

preferencialmente na rede regular de ensino, com garantia de sistema 

educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, 

escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

 

A Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os 

níveis, etapas e modalidades; realiza o atendimento educacional especializado; 

disponibiliza os serviços e recursos próprios desse atendimento e orienta os 

alunos e seus professores quanto a sua utilização nas turmas comuns do ensino 

regular. Nessa perspectiva, o Atendimento Educacional Especializado (AEE) tem 

como fundamentação os documentos legais vigentes, tais como: Constituição 

Federal, LDBEN Nº 9394/96, Convenção de Guatemala (1999), promulgada no 

Brasil pelo Decreto nº 3.956/2001, Declaração de Salamanca e ainda a Política 

Nacional de Educação Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva, 

aprovada em janeiro de 2008. 

Ao se pensar em inclusão é importante refletir acerca de incluir de fato, por 
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que de acordo com Sassaki (2006), a integração propõe a inserção parcial do 

sujeito, enquanto que a inclusão propõe a inserção total. Para isso a escola, 

como instituição legítima a prática pedagógica e a formação de seus educandos, 

precisa romper com a perspectiva homogeneizadora e adotar estratégias 

específicas para assegurar os direitos de aprendizagem de todos. 

 

Gráfico 1 - Percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência que 

frequenta a escola 

 

Inocência conta com um CEINF (atendendo de 0 a 3 anos), duas escolas 

estaduais: uma urbana com Ensino Fundamental (6º ao 9º) e Ensino Médio e 

outra no Distrito de São Pedro conta com Ensino fundamental (1º ao 9º ano) e 

Ensino Médio, duas escolas municipais: uma urbana com Educação Infantil (Pré 

I e II) e Ensino Fundamental (1º ao 5º ano)outra rural do campo com Ensino 

Fundamental (1º ao 9º ano) e uma escola especial – APAE, desta forma observa-

se que o percentual de Inocência 85,7% está equiparado ao do Brasil que é de 

85,8%, enquanto que o de Mato Grosso do Sul ficou a baixo da meta do Brasil 

que é 84,7%. Mas, por outro devemos ainda concentrar esforços para atingir a 

meta que é de 100%. 

 

TABELA 1 – Resultados finais do censo escolar 2014 

MUNICÍPIO 
 

DEPENDÊNCI
A 

EDUCAÇÃO ESPECIAL (Alunos de Escolas Especiais, Classes 
Especiais e Incluídos) 
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 Crech
e 

Pré-
Escol
a 

Anos 
Iniciai
s 

Anos 
Finai
s 

Médi
o 

Ed. 
Prof. 
Nível 
Técnic
o 

EJA 
Fund
. 1,2 

EJA 
Médi
o 1,2 

INOCÊNCI
A 

Estadual 0 0 9 40 9 0 0 1 
Municipal 0 1 21 1 0 0 2 0 
Privada 0 0 25 0 0 0 0 0 
Total 0 1 55 41 9 0 2 1 

 

http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-matricula 

 

 

 

Ao analisarmos a tabela 1 vemos que na Rede Estadual de Ensino 

(urbana), temos a Escola Estadual Professor ”João Pereira Valim”, que está 

localizada na Av. Alexandre Batista Garcia, em um prédio com quatorze salas de 

aulas, atendendo um quantitativo de 1.200 estudantes do Ensino fundamental 

(6º ao 9º ano) e Ensino Médio, entre estes, 55 estudantes possuem alguma 

necessidade educacional especial, onde possui 03 turmas em sala de recursos 

multifuncional, sendo uma no período matutino e duas no período vespertino, 

atendendo este quantitativo de 55 estudantes, sendo eles: surdos, baixa visão, 

deficientes intelectuais, Síndrome de West e Síndrome de Asperger. Os 

atendimentos são oferecidos nos três turnos, conforme necessidades dos 

estudantes e pareceres da Técnica no NUESP (Núcleo de Educação Especial) 

com autorização da SED e laudos médicos. Também estes estudantes são 

amparados em sala comum por intérpretes de libras, instrutor mediador de libras 

e professor de apoio. Na Rede Estadual de Ensino (Distrito de São Pedro)-

Escola Estadual João Ponce de Arruda encontra-se localizada na Rua João 

Alves dos Santos, nº. 23 no Distrito de São Pedro, no município de Inocência, 

nesta unidade escolar atualmente não possuem sala de recursos multifuncional. 

Os estudantes da Educação Especial têm um atendimento diferenciado, porém 

a avaliação dos mesmos é igual aos dos demais porque são assistidos 

singularmente pelos professores e conseguem boa aprendizagem.Já na Rede 

Municipal de Ensino (urbana) - Escola CEI ”Professor Olivalto Elias da Silva”, 

conta com uma sala de recurso multifuncional, funcionando no período 

vespertino, atendendo um total de nove estudante da Educação Infantil até o 

quinto ano, que apresentam dificuldades acentuadas de aprendizagem ou 

http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-matricula
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limitações no processo de desenvolvimento cognitivo não vinculado a uma causa 

orgânica e atendendo em classes comuns os estudantes que apresentam 

dificuldades acentuadas relacionadas às condições, disfunções, limitações ou 

deficiência, com apoio especializado. Conta com um intérprete de libras em sala 

de aula para apoio de estudante DA(Deficiente Auditivo), professor itinerante 

(domiciliar) quando solicitado. A sala de recurso atende no período vespertino 

auxiliando o aluno com jogos, línguas de sinais-LIBRAS, recursos didáticos e 

multimídias, livros, atividades alternadas específicas para cada aluno 

cooperando para seu desenvolvimento e aprendizado. Na (escola do campo) - 

Escola Municipal de 1º grau “Dom Bosco” Pólo Extensões - Cirilo Anoena da 

Costa, criada pelo Decreto n° 021/85 de 11/09/85, situada na MS-316, Distrito 

de Morangas, funcionando somente no período vespertino e não consta 

nenhuma sala de recursos, porém apresenta três estudantes com necessidades 

educacionais especiais, onde os professores em sala de aula fazem 

trabalho/atividade diferenciado quando os mesmos não acompanham a sala e, 

para aqueles que acompanham, o professor trabalha com atenção 

individualizada próximo a ele. Nesta escola não tem como trabalhar no contra 

turno porque todos os estudantes dependem do transporte escolar.  Inocência 

conta também com a Escola Especial - Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE) - Centro de Educação “Professora Alanira Benedita de 

Carvalho Brito”, rua: Jaime David nº 846, bairro Jardim Pantanal,desde sua 

fundação a APAE recebe ajuda de vários parceiros dentre eles, a Prefeitura 

Municipal e Rotary Clube. Atualmente, bem estruturada, com recursos 

pedagógicos, sala de informática e sala de fisioterapia, atendendo dezenas de 

estudantes oferecendo: Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação 

Profissional, Oficinas, Atendimento Técnico (psicologia, fonoaudiologia, 

fisioterapia, etc.), desenvolve também diversos projetos, serviços e atividades 

voltados à formação, à capacitação e à integração do estudante especial na 

sociedade. A APAE atende 28 estudantes, sendo: no Matutino, 10 estudantes na 

oficina e 6 na alfabetização, no período integral, 16 estudantes e os demais 

frequentam o período vespertino. A APAE procura atender a todas as 

dificuldades e necessidades dos estudantes com a ajuda da equipe 

multidisciplinar, sendo exemplo de inclusão e valorizando o potencial do 

estudante, despertando-o para a cidadania. 
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Verifica-se que há ainda, um grande número de estudantes com 

deficiências, transtornos globais do desenvolvimento sem atendimento 

educacional adequado. Outro fator que dificulta este atendimento é a formação 

de professores envolvidos neste atendimento, bem como a acessibilidade 

arquitetônica, transporte, comunicação e informação. 

Desta forma, fica evidente a necessidade de criar estratégias para a 

universalização do acesso à educação especial, com atendimento de qualidade.  

 

 

META 4– ESTRATÉGIAS 

4.1- acompanhar e participar, junto aos órgãos próprios, do cumprimento da meta 
4 e das estratégias do PNE, PEE e do PME, por meio de fóruns com 
representação de órgãos governamentais e não governamentais e de segmentos 
de estudantes, pais e professores, durante a vigência do PME; 
 
4.1.2 - garantir que no fórum para o acompanhamento e avaliação do Plano 
Municipal de Educação seja destinado momento exclusivo para análise das metas 
do Plano Estadual e do Nacional alusivas à educação especial, procedendo os 
encaminhamentos necessários, em caso de descumprimento; 
 

4.2 - atender, até o sexto ano de vigência deste PME, a universalização do 
atendimento escolar e atendimento educacional especializado (AEE) à demanda 
manifesta pelas famílias, pelos serviços de saúde, assistência social e pela 
comunidade, de crianças de 0 a 3 anos com deficiência, especificidades 
linguísticas, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, observado o que dispõe a LDBEN/1996;  
 
4.3 - garantir ao estudante com necessidade educacional especial 
equipamentos, mobiliários, metodologias e recursos humanos adequados a sua 
condição, a partir da implantação deste PME; 
 
4.3.1 - assegurar que todas as escolas de Inocência estejam preparadas, tanto 
na estrutura física como nos recursos humanos, para o acesso e permanência, 
com sucesso, dos alunos com necessidades especiais educacionais, a partir da 
vigência deste PME; 
 
4.3.2 - tornar disponível aos estudantes com deficiência e necessidades 
especiais, profissionais especializados e materiais adequados para atender as 
especificidades de cada estudante tanto na sala regular quanto na sala de 
recurso, a partir da implantação deste PME; 
 

4.4 - assegurar a formação continuada aos professores, por meio de projetos de 
extensão e de pós-graduação, do AEE e do ensino comum, e de funcionários, 
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administrativos e gestores, nas escolas urbanas e do campo, a partir da 
implantação deste PME; 

 
4.5 - criar e implementar no município de Inocência parcerias específicas, para 
atendimento na educação especial, composta por profissionais formados em 
Educação Especial com experiência na área. Fazendo parte desta equipe 
multidisciplinar (psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo e fisioterapeuta), para 
avaliar, identificar e atender os estudantes e suas famílias com necessidades 
especiais, a partir da implantação deste PME; 
 
4.6 - promover a acessibilidade nas instituições públicas e conveniadas para 
garantir o acesso e a permanência dos estudantes com deficiência e 
necessidades especiais, por meio da adequação arquitetônica, da oferta de 
transporte acessível no espaço urbano e rural, 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 partir 
da vigência do PME; 
 
4.7 - oferecer educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais (Libras), como 
primeira língua, e, na modalidade escrita, da língua portuguesa, como segunda 
língua, aos estudantes surdos e com deficiência auditiva, assegurando 
exclusivamente a estes o direito de um interprete de LIBRAS em escolas e 
classes bilíngues e em escolas comuns, bem como a adoção do sistema Braille 
de leitura, Soroban, orientação e mobilidade, e tecnologias assistivas para cegos 
e surdocegos ,a partir da implantação deste PME; 
 
4.8 - garantir na proposta pedagógica da escola, em curto prazo, as adaptações 
no currículo e no processo de avaliação, em conformidade com as 
especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais, bem 
como o programa de formação em serviço dos profissionais de educação; 
 
4.8.1 - cumprir as determinações dos respectivos órgãos normatizadores dos 
sistemas, relativas ao quantitativo de alunos e ao número máximo de alunos, 
com a mesma deficiência por sala, com matrícula de alunos com necessidades 
educativas especiais, em conformidade com a resolução específica expedida 
pelos conselhos nacional e estadual de educação; 
 
4.9 - acompanhar e monitorar, por meio de equipe multidisciplinar, o acesso à 
escola e ao AEE, bem como a permanência e o desenvolvimento escolar dos 
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 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 no percurso escolar, em colaboração com as famílias e com os órgãos 
públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, à adolescência e à 
juventude, a partir da vigência deste PME; 
 
4.10 - criar, em articulação com órgãos e instituições educacionais, programas 
de superação a situações de discriminação em relação a estudantes com 
deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, promovendo a eliminação de barreiras atitudinais, pedagógicas, 
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arquitetônicas e de comunicação, a partir do primeiro ano de vigência do PME 
de Inocência-MS; 
 
4.11 - garantir, a partir da vigência deste PME, a articulação intersetorial entre 
órgãos e políticas públicas de saúde, assistência social e direitos humanos, em 
parceria com as famílias, com o fim de identificar, encaminhar e desenvolver 
modelos de atendimento voltados à continuidade do atendimento escolar, na 
educação de jovens e adultos, das pessoas com deficiência, especificidades 
linguísticas 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; 
 
4.12 implantar e garantir na vigência deste plano as equipes de profissionais da 
educação para atender à demanda do processo de escolarização dos 
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, assegurando a oferta de professores do AEE, 
audiodescritores, profissionais de apoio ou auxiliares, tradutores e intérpretes de 
Libras, guias-intérpretes para surdocegos, instrutores mediadores, professores 
de Libras, prioritariamente surdos e professores bilíngues. 
 
4.12.1 garantir que os profissionais especializados como ‘intérpretes’ sejam 
avaliados pela equipe do CAS para sua aprovação e atuação com o estudante, 
a partir da implantação deste PME; 
 
4.12.2 Propor a análise de viabilidade dentro do sistema de ensino à implantação 
da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) de forma gradativa no currículo de 
ensino regular, garantindo professor com formação superior e especialização em 
LIBRAS; 
4.13 - realizar, a partir do segundo ano de vigência deste PME, parcerias com 
instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos, 
conveniadas com o poder público, visando ampliar as condições de apoio ao 
atendimento escolar integral das pessoas com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculadas nas redes 
públicas de ensino; 
 
4.14 - realizar, a partir do segundo ano de vigência deste PME, parcerias com 
instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, 
conveniadas com o poder público, visando ampliar a oferta de formação 
continuada aos profissionais da educação e a produção de material didático 
acessível, assim como os serviços de acessibilidade necessários ao pleno 
acesso, participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação 
matriculados na rede pública de ensino; 
 
4.15 - promover audiências e atividades públicas de discussão sobre educação 
especial, educação inclusiva e educação bilíngue, em espaços com 
acessibilidade arquitetônica, a fim de favorecer a participação das pessoas com 
deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, das famílias, dos profissionais da educação e da sociedade na 
construção do sistema educacional inclusivo, durante a vigência do PME de 
Inocência-MS; 
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4.16 - implantar e apoiar, a partir do segundo ano de vigência deste PME, a 
promoção de campanhas educativas com vistas à superação do preconceito 
gerador de barreiras atitudinais; 
 
4.17 - propiciar aos estudantes com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades uma proposta pedagógica acessível, nas 
escolas comuns, com a utilização do Plano Educacional Individualizado (PEI); 
 
4.18 - assegurar AEE em ambiente domiciliar e/ou hospitalar, mediante 
identificação e comprovação da necessidade, aos estudantes com deficiência e 
transtornos globais do desenvolvimento, com graves comprometimentos;  
 
4.19 - promover apoio, orientação e informações às famílias sobre as políticas 
públicas de educação especial e sobre os direitos e deveres das pessoas com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação;  
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META 5 – ALFABETIZAÇÃO 

Alfabetizar, com aprendizagem adequada, todas as crianças, no máximo, 

até o terceiro ano do ensino fundamental. 

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

 

De acordo com a psicolinguista argentina Emilia Ferreiro, que avalia as 

mudanças ocorridas nas práticas de leitura e escrita nas últimas décadas, como 

consequência, sobretudo das inovações tecnológicas no campo da informática, 

mudou-se a concepção social do alfabetizado. O que se requer de uma pessoa 

alfabetizada hoje em dia é bem diferente do que em meados do século 20. Não 

é mais suficiente saber assinar o nome e conseguir ler instruções simples, como 

era na época da Segunda Guerra Mundial. Do ponto de vista dos usos sociais 

da escrita no mundo contemporâneo, temos uma complexidade cada vez maior. 

As circunstâncias de uso de leitura se tornaram muito frequentes e variadas. O 

que não mudou é o tipo de esforço cognitivo exigido por esse sistema de marcas 

que a sociedade apresenta em espaços muito variados e a instituição escolar é 

obrigada a transmitir. O problema da relação entre essas marcas escritas e a 

língua oral continua sendo um mistério total nos primeiros momentos da 

alfabetização.  Uma mudança positiva é que já não se consideram as produções 

das crianças de 4 ou 5 anos como tentativas erradas ou rabiscos, a exemplo do 

que se dizia antigamente, mas sim como uma espécie de escrita, que agora há 

uma atitude positiva, como sempre houve em relação aos primeiros desenhos. 
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Outro avanço na alfabetização tem a ver com não se assustar quando crianças 

pequenas querem escrever. Antes elas eram desestimuladas porque se achava 

que não "estavam na idade". Também se reconhece a importância de ler em voz 

alta para elas desde muito cedo. Já se sabe que existe uma diferença grande 

entre ler e contar uma história. Há um pequeno avanço - não tanto quanto 

deveria haver - na prática de ler textos distintos e na valorização da biblioteca de 

sala de aula. A simples atividade de ordenar os livros com as crianças, usando 

critérios múltiplos, já as aproxima muito da leitura e enriquece a escrita. A 

alfabetização é infinita, a cada dia aprendemos alguma coisa!  E para isso 

devemos oferecer um ambiente alfabetizador onde há livros, textos digitais, 

cartazes, panfletos jogos e outros meios, um mundo de escritos que circulam 

socialmente, ambiente letrado, motivando, ensinando e criando condições e 

situações para uma boa aprendizagem e crescendo para a cidadania. 

Observamos que em nível de Brasil, temos vivenciado a dura realidade de 

identificar que muitas crianças têm concluído sua escolarização sem estarem 

plenamente alfabetizadas. Portanto, busca-se, para tal, contribuir para o 

aperfeiçoamento das/os professoras/es alfabetizadoras/es, contando com um 

conjunto integrado de ações, materiais didáticos, obras literárias, obras de apoio 

pedagógico, jogos e tecnologias educacionais. Tendo como norte que a 

instituição escolar é um espaço plural e, nesse sentido, buscar estratégias mais 

palpáveis e que atenda às diversidades, fazendo parte desta essência. 

 

Gráfico 1- Taxa de alfabetização de crianças que concluíram o 3º ano do 

ensino fundamental 



 
 

49 
 

 

 Ao analisar o gráfico 1, verifica-seque no ano de 2010 que 97,3 % 

das crianças do município de Inocência concluíram o 3º ano do ensino 

fundamental, estamos então à frente do Mato Grosso do Sul e com uma 

pequena diferença do Brasil, o que falta pouco para atingirmos a meta 

nacional que é de 100%. 

 

Gráfico 2- Porcentagem de crianças com aprendizagem adequada 

 

Ao analisarmos o gráfico 2 , em 2012 fica vidente que a aprendizagem 

adequada ainda está longe de atingir a meta, embora seja para o ano de 2024, 

de forma que, a meta sendo 100%,e, se em leitura temos 44,5%, em escrita 

30,1% e em matemática 33,3% ainda estamos longe de ter uma aprendizagem 
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adequada, ou seja, está abaixo do esperado, o que demanda ações preventivas 

a curto prazo. 

. 

TABELA – 1 - Resultados Finais do Censo Escolar 2014 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-matricula 

 

De acordo com os gráficos e tabelas acima citados vimos que temos um 

árduo trabalho pela frente, onde nossas crianças precisam melhorar na 

alfabetização e letramento. Para isso contamos com a Escola CEI “ Professor 

Olivalto Elias da Silva”, atendendo uma clientela de 80 alunos no 1º ano, 100 no 

2º ano e 103 no 3º ano, distribuídos no período matutino e vespertino. Os 

professores (do 1º ao 3º ano), participaram e participam das Formações 

continuadas ( PROFA, PRÓ-LETRAMENTO e PNAIC) e aplicam em sala de aula 

as atividades diversificadas planejadas, jogos e metodologia diferenciada, de 

acordo com cada ano. Os coordenadores dão suporte aos professores no 

planejamento e atuam no desenvolvimento de ações articuladas com as famílias 

para integrá-las à vida escolar dos estudantes, contribuindo com as condições 

que garantam a frequência regular no ensino comum e também na sala de 

MUNICÍPIO DEPENDÊNCIAS 1º AO 3º ANO 

INOCÊNCIA Estadual 79 

Municipal 470 

Privada 0 

Total 549 

http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-matricula
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Projeto Alfabetização que a escola oferece no contra turno, melhorando e 

auxiliando na alfabetização, atendendo no período matutino e vespertino os 

estudantes do 2º ao 5º ano que ainda precisam aperfeiçoar na alfabetização, 

enquanto na escola rural não é a mesma realidade, a Escola Municipal de 1º 

grau “Dom Bosco” Pólo Extensões oferece o Ensino fundamental do primeiro ao 

nono ano, no período vespertino, com um quantitativo de 200 estudantes, 

contando com uma sala para cada ano, onde todos os estudantes dependem do 

transporte escolar. Os professores (do 1º ao 3º ano) participaram e participam 

das Formações continuadas ( PROFA, PRÓ-LETRAMENTO,PNAIC) e aplicam 

em sala de aula as atividades planejadas, jogos e estratégias diferenciadas de 

acordo com cada ano, enquanto que na Escola Estadual “Professor João Pereira 

Valim”, desde dois mil e treze, aboliu as séries iniciais, ficando com o Ensino 

Fundamental do 6º ao 9º ano e Ensino Médio. Já na Escola Estadual “João 

Ponce de Arruda”, funciona com os alunos/as no período vespertino atendendo 

o ciclo da alfabetização com uma sala de 1º ano com 11 estudantes, uma sala 

de 2º ano com 14 estudantes e uma sala de 3º ano com 16 estudantes, esse 

quantitativo é atendido por um grupo de sete professores trabalhando todas as 

disciplinas da grade curricular. Os professores (do 1º ao 3º ano), participaram e 

participam das Formações continuadas ( PROFA, PRÓ-LETRAMENTO, PNAIC) 

e aplicam em sala de aula as atividades planejadas de acordo com cada ano e 

a Escola APAE - Centro de Educação “Prof. Alanira Benedita de Carvalho Brito”, 

atende um quantitativo de 25 alunos, destes, 16 frequentam a alfabetização em 

tempo integral com atividades diversificadas, atendimento da equipe 

multidisciplinar e a parte lúdica.  Uma sala multisseriada com 2 alunos no 2° ano 

e 3 no 3° ano no período matutino. Dentre os 16, uma recebe atendimento de 

estimulação precoce, fisioterapia e fonoaudiologia e 10 frequentam a sala de 

oficina terapêutica protegida (que inclui: tapeçaria, reciclagem, manutenção de 

jardim e horta, limpeza de calçadas, artesanato em geral, organização de uma 

casa, elaboração e execução de receitas, participação em projetos, jogos 

regionais e estaduais, olimpíadas e concurso de arte), alfabetizando para a vida 

diária e cidadania, participam também de aulas de informática, oportunizando e 

estimulando a utilizar ferramentas da tecnologia. 

Diante disso, há a necessidade de implementação de políticas imediatas 

para que os estudantes desta faixa etária tenham êxito no seu processo de 
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alfabetização. 

 

META 5– ESTRATÉGIAS 

5.1 - estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, a partir do primeiro 

ano de vigência deste PME, nos anos iniciais do ensino fundamental, 

articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação 

e valorização dos professores alfabetizadores, por meio de cursos de formação 

continuada, garantidos no calendário escolar, com apoio pedagógico específico; 

 

5.2 - garantir, em jornada ampliada, reforço escolar para estudantes do 1º ao 3º 

ano do ensino fundamental com dificuldades de aprendizagem, 

acompanhamento de professores, considerando os resultados das avaliações; 

 

5.3 - realizar, na vigência do PME, a formação inicial e continuada de professores 

alfabetizadores com a utilização de novas tecnologias educacionais e de práticas 

pedagógicas inovadoras; 

 

5.4 - adquirir e implementar a confecção de materiais didáticos e de apoio 
pedagógico, para subsidiar o processo de alfabetização, com aprendizagem 
adequada, até, no máximo, o 3º ano do ensino fundamental, durante a vigência 
deste PME;  
 

5.5 - implantar e implementar ações de acompanhamento da aprendizagem 
trabalho por agrupamento e clima de interação nas salas de aula, para que 100% 
das crianças estejam alfabetizadas, com aprendizagem adequada, ao 
concluírem o 3º ano desta etapa de ensino, a partir do primeiro ano de vigência 
do PME.  

 

5.6 - implementar os instrumentos de avaliação municipal periódico e específica 
para aferir a alfabetização das crianças, aplicados a cada ano, e estimular as 
escolas a criarem seus próprios instrumentos de avaliação e monitoramento, 
implementando medidas pedagógicas para alfabetizar todos os estudantes até 
o final do terceiro ano do ensino fundamental; 

 
5.7 - participar das avaliações anuais, aplicadas pelo INEP, aos estudantes do 
3º ano do ensino fundamental;  
 
5.8 - criar, no período de vigência do PME, ambiente educacional virtual para 
hospedagem de experiências exitosas de métodos e propostas pedagógicas de 
alfabetização, utilizando as tecnologias educacionais;  
 

5.9 - garantir, na vigência do PME, a utilização das tecnologias educacionais 
inovadoras nas práticas pedagógicas que assegurem a alfabetização e o 
letramento e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem das 



 
 

53 
 

crianças, segundo as diversas abordagens metodológicas; 
 

5.10 - disponibilizar aos estudantes e professores recursos midiáticos e suporte 
necessário para que o sistema e o acesso à internet sejam suficientes e de 
qualidade para o desenvolvimento das atividades pedagógicas, a partir da 
implantação deste PME; 
 
5.11 - garantir, a partir do primeiro ano de vigência deste PME, a alfabetização 
e o letramento, com aprendizagem adequada, das crianças do campo, nos três 
anos iniciais do ensino fundamental;  
 

5.12 - produzir e garantir, materiais didáticos e de apoio pedagógico específicos, 
para a alfabetização de crianças do campo, incluindo a inserção de recursos 
tecnológicos, a partir da implantação deste PME; 
 

5.13 - promover, a partir do segundo ano de vigência do PME, articulação entre 

as secretarias de educação e as IES que oferecem cursos de pós-graduação 

stricto sensu e cursos de formação continuada para professores alfabetizadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

META 6– EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 

Implantar e implementar gradativamente educação em tempo integral em, 

no mínimo, 65%das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% 

dos(as) estudantes da educação básica. 

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

 

Sabemos que a Educação em Tempo Integral tem expandido muito nos 

últimos anos através de apoio de programas do governo federal em parceria com 

estados e municípios, porém, necessário sua ampliação em todo país na rede 

pública de ensino, cumprindo sua função social, política e pedagógica numa 
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perspectiva de educação de qualidade. 

A primeira menção ao tema é abordada na Constituição Federal de 1988, 

onde apresenta três artigos que abordam sobre educação integral, mesmo não 

descrevendo o conceito no texto. No artigo 205 da Carta Magna, a educação é 

apresentada como um direito humano promovido e incentivado pela sociedade. 

No artigo 206 é citada a gestão democrática do ensino público, o que também 

dialoga diretamente com a educação integral, que preconiza a intersetorialidade 

como eixo fundamental das ações educativas. O artigo 227º é o que mais 

responde ao conceito de educação integral, pois afirma que é dever da família, 

da sociedade e do Estado assegurar, entre outros, o direito à educação. 

Depois, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), promulgado em 

1990, também reforça a educação integral em alguns artigos, mostrando a 

importância de aprender além do âmbito da escola. O artigo 53 mostra que toda 

criança e todo adolescente têm direito à uma educação que o prepare para seu 

desenvolvimento pleno, para a vida em uma perspectiva cidadã que o qualifique 

para o mundo do trabalho. O estatuto também traz o conceito de educação 

integral no artigo 59, que diz que os municípios, estados e União devem facilitar 

o acesso das crianças e adolescentes a espaços culturais, esportivos e de lazer. 

Já a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) aprovada em 1996 em 

seus artigos 34 e 87 dizem respeito à educação integral. Sendo que, o artigo 34 

e traz como agenda que o ensino fundamental seja oferecido em tempo integral 

de forma progressiva, ampliando o tempo de permanência na escola, neste 

sentido, a Educação Integral no artigo 87, inciso IV § 5º menciona sobre a 

progressão das redes públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de 

escolas de tempo integral. Mais adiante, aprovado em 2001, o primeiro Plano 

Nacional de Educação (PNE) Lei nº 10.172, vigorando até 2010 e, dentre suas 

metas, propunha a meta II (sobre a Educação Fundamental) que previa um 

modelo de educação em turno integral para a modalidade de ensino com o intuito 

de universalizar o ensino e diminuir as taxas de retenção. As escolas de tempo 

integral do PNE I (2001-2010) deveriam ser destinadas especialmente às 

crianças de família com baixa renda. O PNE previa também a ampliação da 

jornada escolar para sete horas diárias. 

Em seguida, foi aprovado em 2007, através do Decreto nº 6.253o Fundo 
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de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB)tendo como objetivo, destinar recursos pra 

todas as etapas da Educação Básica Pública, o que compreende creches, pré-

escola, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de 

jovens e adultos. O fundo é um complemento das verbas direcionadas à 

educação vindas da União. Após a aprovação do decreto que criou o FUNDEB, 

em 1º de julho de 2010, foi aprovada também uma portaria de nº 873, prevendo 

financiamento para a implantação da educação integral. 

Neste sentido, surge em 2007 o Programa Mais Educação, criado 

pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e regulamentado pelo Decreto 7.083/10, 

constitui-se como estratégia do Ministério da Educação para indução da 

construção da agenda de educação integral nas redes estaduais e municipais de 

ensino que amplia a jornada escolar nas escolas públicas, para no mínimo 7 

horas diárias, por meio de atividades optativas nos macrocampos: 

acompanhamento pedagógico; educação ambiental; esporte e lazer; direitos 

humanos em educação; cultura e artes; cultura digital; promoção da saúde; 

comunicação e uso de mídias; investigação no campo das ciências da natureza 

e educação econômica. De acordo com o projeto educativo em curso na escola, 

são escolhidas seis atividades, a cada ano, no universo de possibilidades 

ofertadas. Uma destas atividades obrigatoriamente deve compor o macrocampo 

acompanhamento pedagógico. O detalhamento de cada atividade em termos de 

ementa e de recursos didático-pedagógicos e financeiros previstos é publicado 

anualmente em manual específico relativo à Educação Integral, que acompanha 

a resolução do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) do FNDE. 

Em 2011, aderiram ao Programa Mais Educação 14.995 escolas com 

3.067.644 estudantes a partir dos seguintes critérios: escolas estaduais ou 

municipais de baixo IDEB que foram contempladas com o PDE/Escola 2009; 

escolas localizadas em territórios de vulnerabilidade social e escolas situadas 

em cidades com população igual ou superior a 18.844 habitantes.  

 

  O processo de adesão, desde 2009, acontece por meio de formulário 

eletrônico de captação de dados gerados pelo Sistema Integrado de 

Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação (SIMEC).Para 

o desenvolvimento de cada atividade, o governo federal repassa recursos para 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2446&Itemid=
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7083.htm
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11452&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11451&Itemid=
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ressarcimento de monitores, aquisição dos kits de materiais, contratação de 

pequenos serviços e obtenção de materiais de consumo e permanentes. De 

acordo com as atividades escolhidas, as escolas beneficiárias também podem 

receber conjuntos de instrumentos para banda fanfarra, hip hop e rádio escolar, 

dentre outros, conforme Manual PDDE – Educação Integral.  

De acordo com o Plano Estadual de Educação PEE- aprovado em 

dezembro de 2014 o programa foi implantado em Mato Grosso do Sul em 2008 

e vem crescendo gradativamente colaborando significativamente para o 

fortalecimento da Educação integral na história do país, vejamos: 

Gráfico 1 – Porcentagem de escolas públicas da educação Básica com 

Matrículas em Tempo Integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Porcentagem de escolas Públicas da Educação Básica com 
Matrículas em Tempo Integral 
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Podemos verificar que a Educação em Tempo Integral no Estado de Mato 

Grosso do Sul teve um crescimento significativo com relação ao porcentual de 

matrículas na Educação Básica em Tempo Integral nos indicadores regionais e 

nacional, vejamos:  

 

Brasil 

34,4 

% em 2013 

Mato Grosso do Sul 

61,7 

% em 2013 

 

 

Observa-se então que apesar estarem a favor é necessário ainda 

concentrar esforços na ampliação da educação integral em todo país e em Mato 

Grosso do Sul, mas não perdendo de vista que  a educação integral não pode 

ser assumida apenas como oferta de maior tempo de permanência na escola. É 

necessário considerar a multidimensionalidade do ser de forma integrada. 

Reconhecendo que o desenvolvimento pleno de indivíduos só é possível quando 



 
 

58 
 

se observam diferentes dimensões: física, afetiva, cognitiva, socioemocional e 

ética, desta forma, especialistas acreditam que o  desenvolvimento pleno que se 

espera da educação integral só será efetivo se a proposta pedagógica for 

composta de diferentes linguagens, numa perspectiva integrada, visando ao 

aprofundamento de saberes e ao aprimoramento de habilidades e competências. 

Para que isto ocorra é imprescindível promover a construção do projeto político-

pedagógico (PPP) em todas as escolas, de forma coletiva e compartilhada, 

potencializando os conhecimentos e saberes que os estudantes, as famílias e a 

comunidade trazem para a escola. Nesse diálogo entre os diferentes saberes, 

deixam-se claras as intencionalidades e expectativas de aprendizagem, 

acolhendo os interesses dos estudantes e da comunidade e ampliando os 

repertórios. 

Neste sentido, a educação integral implica ainda o aproveitamento 

planejado da variedade de oportunidades de aprendizagem, da diversidade dos 

espaços e da ampliação de tempos, em estreita articulação com o território, a 

comunidade, a família e as novas tecnologias, e o resultado desse arranjo é 

capaz de responder não só aos padrões de qualidade desejados para a 

educação pública, mas também às exigências de uma formação voltada para o 

mundo contemporâneo cada vez mais complexo e dinâmico. 

Diante do exposto, o município de Inocência não possui nenhuma escola com 

atendimento em tempo integral, mas diante desta meta, envidará esforços 

chegaremos a este percentual levando em conta o crescimento populacional nos 

últimos dez anos, embora seja uma prática ainda pouco consolidada, este um 

grande desafio aos gestores tanto estaduais quanto municipais, pois envolve 

qualidade, reelaboração de propostas pedagógicas, ampliação de recursos, 

formação continuada, contratação de professores, articulação de parcerias com 

instituições locais para oferta de atividades culturais, artísticas, esportivas e 

outras, materiais didáticos e recursos tecnológicos, acompanhamento  e 

avaliação permanente, além de espaço físico suficientes.  

 

META 6– ESTRATÉGIAS 

 

6.1 - promover, com o apoio do Estado e da União, a oferta de educação básica 
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pública em tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento 

pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o 

tempo de permanência dos estudantes na escola, ou sob sua responsabilidade, 

seja igual ou superior a 7(sete) horas durante o ano letivo; 

6.2 - desenvolver, em regime de colaboração, programa de construção de 
escolas com padrão arquitetônico e mobiliário adequados para atendimento em 
tempo integral, prioritariamente em comunidades que se encontram em situação 
de vulnerabilidade social, de acordo com as leis vigentes; 
 
6.3 - participar de programa nacional de ampliação e reestruturação das escolas 
públicas, por meio da instalação de quadras poliesportivas laboratórios, inclusive 
de informática com acesso à internet, espaços para atividades culturais, 
bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos; 
 
6.4 - propiciar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, 
culturais e esportivos e com equipamentos públicos como centros comunitários, 
bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas e planetários; 
 
6.5 - promover o atendimento com padrão de qualidade, às escolas, na oferta de 
educação em tempo integral, com base em consulta prévia e informada às 
comunidades, considerando as peculiaridades locais; 
 
META 7 – QUALIDADE NA EDUCAÇÃO 

 

Fomentar a qualidade básica em todas as etapas e modalidades, com 

melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as médias 

nacionais para o IDEB: 

IDEB 2015 2017 2019 2021 

Anos iniciais do ensino 
fundamental 
 

 
5,2 

 
5,5 

 
5,7 

 
6,0 

 
Anos finais do ensino 
Fundamental 
 

 
4,7 

 
5,0 

 
5,2 

 
5,5 

 
Ensino Médio 
 

 
4,3 

 
4,7 

 
5,0 

 
5,2 

Fonte: HTTP://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=6055321 

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

A definição da Qualidade da Educação é uma tarefa complexa, porque 

envolve contextos, atores e situações diversificadas. As pesquisas e estudos, 

sobretudo qualitativos, indicam como aspectos importantes dessa definição: a 

estrutura e as características da escola, em especial quanto aos projetos 

http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=6055321


 
 

60 
 

desenvolvidos; o ambiente educativo e/ou clima organizacional; o tipo e as 

condições de gestão; a gestão da prática pedagógica; os espaços coletivos de 

decisão; o projeto político pedagógico da escola; a participação e integração da 

comunidade escolar; a visão de qualidade dos agentes escolares; a avaliação 

da aprendizagem e do trabalho escolar realizado; a formação e condições de 

trabalho dos profissionais da escola; a dimensão do acesso, permanência e 

sucesso na escola – entre outros. Todos esses aspectos impactam positiva ou 

negativamente a qualidade da aprendizagem na escola. Nessa direção, de 

acordo com Matsuura (2004, p. 1), uma escola de qualidade ou uma boa escola 

é:                                

 

  

 

 

Quando nos referimos em qualidade na educação inicialmente temos que 

nos reportar à Constituição Federal de 1988 que menciona em seu art. 214 a 

criação do plano nacional de educação, de duração plurianual, visando a 

articulação e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à 

integração das ações do poder público, que conduzem à melhoria da qualidade 

do ensino. O art. 206 também dispõe sobre a garantia do padrão de qualidade, 

que é um dos princípios que deve servir de base para o ensino a ser ministrado 

no País. 

 Ainda neste sentido, a LDBEN em seu art. 4º define como padrão de 

qualidade a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos 

indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, de 

forma que o termo padrão mínimo de qualidade está presente em várias vezes 

na LDBEN. Com relação a educação de qualidade a resolução CNE/CEB Nº 

07/2010 menciona em seu art. 5º, incisos 1º e 2º sobre uma educação com 

qualidade social e a educação de qualidade, como um direito fundamental. 

 Também se refere a educação de qualidade o Documento Referência da 

CONAE-2014(BRASIL, MEC,2014) definindo ser  aquela que contribui com a 

formação dos estudantes nos aspectos culturais, antropológicos, econômicos e 
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políticos, para o desempenho de seu papel no mundo, tornando-se assim, uma 

qualidade referenciada no social, sendo fundamental atentar para as demandas 

da sociedade, como parâmetro para o desenvolvimento das atividades 

educacionais. 

. Já a Lei nº 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação 

(PNE), em seu art. 11, determina que a União, em colaboração com os estados 

o Distrito Federal e os municípios, coordenará o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica (Saeb), fonte de informação para a avaliação 

de qualidade da educação básica e para orientação das políticas públicas desse 

nível de ensino. Assim, no § 2º desse mesmo artigo,atribui ao IDEB(Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica) a elaboração e divulgação de para 

avaliação da qualidade com base nos Indicadores de avaliação institucional. 

A qualidade da educação básica em Inocência 

 Inocência conta hoje com um CEINF Margarida Tomázia de Paula- 

Creche Vó Nona, que atende crianças da Educação Infantil de 0 a 3 anos, 

também a escola C.E.I Prof. Olivalto Elias da Silva que atende a Educação 

Infantil 4 e 5 anos e do 1º ao 5º ano do ensino Fundamental. Na rede Estadual 

temos a escola João Pereira Valim que atende do 6º ao 3º ano do Ensino Médio, 

e, a escola do distrito de São Pedro que atende do 1º ao 3º ano do Ensino Médio 

e, por último a escola rural D. Bosco Pólo Extensão Cirilo Anoena da Costa 

atendendo do 1º ao 9º ano. Vejamos: 

 

Quadro 1–Número de Matrículas da educação básica,etapas e modalidades 

por dependências administrativas - Inocência – 2012 

 
DEPENDÊNCIAS 

 
FEDERAL 

 
ESTADUAL 

 
MUNICIPAL 

 
PRIVADA 

 

 
TOTAL 

 
0 

 
995 

 
682 

 
0 

Educação Infantil 
 

0 0 263 0 

Ensino 
Fundamental 

 
0 

 
659 

413 0 

Ensino Médio  
0 

 
220 

 
0 

 
0 

Educação de 
Jovens 

 
0 

 
57 

 
0 

 
0 
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E adultos 

Educação especial  
0 

 
59 

6 0 

Educação 
profissional 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

http://www.portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-matricula 

 

Quadro 2–Número de Matrículas da educação básica, etapas e 

modalidades por dependências administrativas - Inocência – 2014 

 

DEPENDÊNCIAS FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA 

TOTAL 0 1060 805 0 

Educação infantil 0 0 250 0 
Ensino fundamental  

0 
491 510 0 

Ensino médio 0 250 0 0 
Educação de jovens 
e adultos 

 
0 

 
59 

 
21 

 
0 

Educação especial 0 59 24 0 
Educação 
profissional 

0 30 0 0 

 

http://www.portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-matricula 

 

Podemos constatar através dos quadros 1 e 2, que, no município de Inocência 

houve um número crescente de matrículas na rede municipal, devido o processo de 

municipalização, de forma gradativa, sendo que este ano a rede estadual atende os 

alunos dos anos finais do ensino fundamental e os alunos do ensino médio. 

 Para conhecer melhor a infraestrutura de nossas escolas, foram realizadas 

pesquisas nas escolas da rede, obtendo os seguintes resultados: 

- 50% com bibliotecas; 

- 50% com salas de leitura; 

- 98,4% com laboratório de informática; 

- 100% com água, via rede pública; 

-0% com esgoto, via; 

http://www.portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-matricula
http://www.portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-matricula
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- 98,4% com coleta de lixo periódica; 

-99,9% dos professores(as) com educação superior; 

- 0% dos diretores informam que a escola possui programa de redução de 

abandono, em fase de implementação; 

- 0% dos diretores informam que a escola possui programa de redução de 

reprovação, em fase de implementação; 

- 50% dispõem de acessibilidade às pessoas com deficiência; 

- 50% contam com sanitários acessíveis a essa população; 

Quanto aos equipamentos existentes nas escolas, apresentamos a seguinte 

avaliação: 

- 100% com computadores para uso administrativo; 

- 70% com computadores para uso dos alunos; 

- 98,4% com acesso à Internet; 

- 100% das escolas possuem aparelhos de DVD; 

- 10% das escolas possuem antena parabólica; 

- 70% das escolas possuem retroprojetor; 

- 100% das escolas possuem copiadora; 

- 100% das escolas possuem impressora; 

- 100%das escolas possuem aparelho de som; 

- 90 % das escolas possuem projetor multimídia (data show) 

- 100% das escolas possuem máquina fotográfica/filmadora; 

 Desta forma, verifica-se que quanto à infraestrutura nossas escolas estão 

bem equipadas, necessitando ainda de laboratórios de ciências e de informática 

funcionando adequadamente em todas as escolas da rede, acessibilidade às 

pessoas com deficiência, e, principalmente um programa de redução de 

reprovação e, abando escolar, de forma a assegurar o acesso de todos os 

cidadãos na escola, pois somente desta forma estaremos garantindo o acesso e 

permanência de nossos alunos 

 Quanto ao movimento e rendimento escolar de nossos alunos vejamos as 

taxas de abando, aprovação e reprovação: 
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Quadro 3 -Movimento e rendimento escolar do ensino fundamental- 

Inocência-2013 
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Fonte: Censo Escolar-2013, Inep. 

 

         Após análise dos quadros acima fica evidente que a situação indica 

que é preciso intervir no trabalho pedagógico o mais rápido possível, pois muitos 

estudantes poderão ficar fora da escola, os altos índices de reprovação como é 

o caso dos 2º, 6º, 8º e 9º ano do ensino fundamental. Da mesma forma, devemos 

preocupar com o abandono escolar, tendo em vista que podem aumentar a 

distorção idade-série, como é o caso dos 9º anos e 2º ano do ensino médio. 

 

Quadro 4- Taxa de distorção idade-série-  de 2011 a 2013 das escolas do 

município 
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Fonte: www.qedu.org.br/cidade/14-Inocencia/distorção-idade-serie 

  

Quanto ao Ideb de nossas escolas, observa-se que manteve uma escala 

ascendente, dos anos anteriores, somente nos anos finais do ensino 

fundamental da escola professor João Pereira Valim esta abaixo da meta, o que 

sinaliza uma boa perspectiva de melhora até 2024. 

Tabela 1-IDEB e Metas Projetadas do Ens. Fund. e Médio do Município de 

Inocência. 

 

Escola Estadual Professor João Pereira Valim 

 

 

Quadro Comparativo do IDEB – 2015 a 2013 
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Fonte:www.inep.gov.br 

 

 

 

Quadro Comparativo do IDEB – 2005 a 2013 
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Fonte:www.inep.gov.br 

 

 

Escola C.E.I Professor Olivalto Elias da Silva 

 

Fonte:www.inep.gov.br 

 

http://www.inep.gov.br/
http://www.inep.gov.br/
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Fonte:www.inep.gov.br 

 

Quanto ao Ideb de nossas escolas, observa-se que manteve uma escala 

ascendente, dos anos anteriores, somente nos anos finais do ensino 

fundamental da escola professor João Pereira Valim esta abaixo da meta, o que 

sinaliza uma boa perspectiva de melhora até 2024. 

Quadro 5- Proporção de alunos com Aprendizagem Adequada com base na 

Prova Brasil 2013 

 

http://www.inep.gov.br/
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           Nota-se que, quanto à proporção de alunos com 

aprendizagem adequada, observa-se que 50% de nossas escolas estão acima 

da porcentagem nacional e 50% estão abaixo da proporção nacional e estadual, 

o que significa a necessidade de políticas imediatas e investimentos para 

reverter e corrigir este quadro. 

 Diante do exposto na análise situacional, conclui-se que necessário e 

urgente se faz de políticas voltadas à redução dos altos índices de reprovação e 

distorção idade-série com programas de correção de fluxo, reduzindo assim, o 

fracasso escolar, fator que aprofunda as desigualdades sociais, discriminação e 

exclusão social 

 

META 7– ESTRATÉGIAS 

7.1 - estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes 
pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, 
com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes 
para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitadas a diversidade, 
observando a realidade de cada localidade e subsidiando as dificuldades de 
cada região; 
 
7.2 - assegurar que: 
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7.2.1 - no quinto ano de vigência do PME, pelo menos 70% dos estudantes do 
ensino fundamental e do ensino médio tenha alcançado nível suficiente de 
aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento de seu ano de estudo, e pelo menos 50%, o nível desejável; 
 
7.2.2 - no último ano de vigência do PME, todos os estudantes 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 e pelo menos 80%, o nível desejável; 
 
7.3 - reduzir as taxas de reprovação, abandono e distorção idade-série, no 
ensino fundamental e do ensino médio em 50% nos primeiros cinco anos e em 
80% até o final da vigência deste PME; 
 

7.4 - apoiar os entes federados a constituir um conjunto de indicadores de 
avaliação institucional com base no perfil do alunado e do corpo de profissionais, 
nas condições de infraestrutura das escolas, nos recursos pedagógicos 
disponíveis, nas características da gestão e em outras dimensões relevantes, 
até o quinto ano de vigência do PME; 
 

7.5 - aplicar, anualmente a autoavaliação nas 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 
profissionais da educação e o aprimoramento da gestão democrática;  
 

7.6 - formalizar e executar com o apoio dos entes federados, os planos de ações 
articuladas, cumprindo as metas de qualidade estabelecidas para a educação 
básica pública e às estratégias de apoio técnico e financeiro voltadas à melhoria 
da gestão educacional, à formação de professores e profissionais de serviços e 
apoio escolar, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à 
melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar, como bibliotecas, 
auditórios e laboratórios, com acessibilidade, entre outros; 
 
7.7 - Apoiar os entes federados na prestação de assistência técnico-financeira à 
fixação de metas intermediárias, nos termos estabelecidos conforme pactuação 
voluntária, priorizando redes públicas de ensino com o IDEB abaixo da média 
nacional; 
 
7.8 - aplicar os instrumentos nacionais de avaliação da qualidade do ensino 
fundamental e do ensino médio, na vigência deste PME; 
 
7.9 - elaborar e aplicar os instrumentos de avaliação municipal considerando as 
especificidades e a diversidade sociocultural nas etapas do ensino fundamental 
e do ensino médio, englobando todas as áreas de conhecimento na avaliação 
dos anos finais do ensino fundamental, na vigência do PME e promover sua 
permanente adequação; 
 
7.9 - elaborar e aplicar os instrumentos de avaliação municipal considerando as 
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especificidades e a diversidade sociocultural nas etapas do ensino fundamental 
e do ensino médio, englobando todas as áreas de conhecimento na avaliação 
dos anos finais do ensino fundamental, na vigência do PME e promover sua 
permanente adequação; 
 

7.10 - utilizar os resultados das avaliações nacionais e municipais pelos sistemas 
de ensino e pelas escolas para melhoria de seus processos e práticas 
pedagógicas, durante a vigência do PME; 
 

7.11 - acompanhar e divulgar, bienalmente os resultados pedagógicos dos 
indicadores do sistema nacional de avaliação da educação básica nas páginas 
eletrônicas das instituições de ensino; 
 

7.12 - desenvolver, em parceria com os entes federados, indicadores específicos 
de avaliação da qualidade da educação especial, bem como da qualidade da 
educação bilíngue para surdo e surdocegos; 
 

7.13 - orientar e acompanhar as políticas das redes públicas de ensino, a fim de 
atingir as metas do IDEB, reduzindo pela metade até o último ano da vigência 
deste PME a diferença entre as escolas com os menores índices e a média 
nacional de forma a garantir equidade da aprendizagem; 
 

7.14 - aprimorar até o quinto ano de vigência do PME, as estruturas necessárias 
e promover a utilização das tecnologias educacionais para todas as etapas da 
educação básica, com incentivo às práticas pedagógicas inovadoras, visando à 
melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, com acompanhamento dos 
resultados; 
 
7.15 - melhorar a qualidade dos recursos tecnológicos que garantam a utilização 
dos softwares livres, por meio de ferramentas disponíveis na internet, com 
equipamentos que acompanhem o desenvolvimento tecnológico, até o quarto 
ano de vigência deste PME; 
 

7.16 - Assegurar transporte gratuito, acessível e seguro para todos os estudantes 

da educação do campo, mediante renovação e padronização integral da frota de 

veículos, de acordo com as especificações definidas pelo órgão competente, e 

financiamento compartilhado, visando reduzir a evasão escolar e o tempo médio 

de deslocamento da casa até a escola e vice-versa, até o quinto no de vigência 

deste PME; 

7.17 - desenvolver propostas alternativas de atendimento escolar para 
população do campo que considerem as especificidades culturais e locais e as 
boas práticas nacionais e internacionais até o terceiro ano de vigência do PME; 
 
7.18 - universalizar, até o terceiro ano de vigência do PME, o acesso à rede 
mundial de computadores, em banda larga de alta velocidade, em todas as 
unidades de educação básica; 
 
7.19 - ampliar, até o quinto ano de vigência do PME, a relação computador/aluno 
nas escolas de rede pública, promovendo a utilização pedagógica das 
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tecnologias da informação e da comunicação; 
 

7.20 - garantir a participação da comunidade escolar no planejamento, na 
ampliação e no controle de recursos financeiros advindos de transferência direta 
às escolas, visando à ampliação da transparência e ao efetivo desenvolvimento 
da gestão democrática a partir da implantação do PME; 
 

7.21 - apoiar os entes federados no atendimento aos estudantes em todas as 
etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material 
didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde; 
 
7.22 - assegurar em regime de colaboração, às escolas públicas de educação 
básica o acesso à energia elétrica, ao abastecimento de água, ao esgoto 
sanitário e ao manejo de resíduos sólidos, na vigência do PME; 
 

7.23 - assegurar o acesso dos estudantes a espaços para a prática esportiva, 
bens culturais e artísticos, brinquedotecas, bibliotecas, equipamentos e 
laboratórios de ensino, em até dois anos após a aprovação do PME; 
 
7.24 - criar nos espaços dos prédios escolares e entorno acessibilidade às 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, a partir da vigência deste PME; 
 
7.25 - participar de programa nacional e reestruturação e aquisição de 
equipamentos para a escola pública, visando à equalização regional das 
oportunidades educacionais; 
 
 

7.26 - implantar e implementar as bibliotecas escolares, considerando, sobretudo 
a aquisição de acervos bibliográficos e acessíveis, a partir da vigência deste 
PME; 
 

7.27 - adquirir equipamentos e recursos tecnológicos, com apoio da união, para 
utilização pedagógica em todas as escolas públicas da educação básica, 
assegurada sua manutenção e atualização; 
 
7.28 - criar mecanismo para implementação das condições necessárias a 
universalização das bibliotecas, com acesso à internet em banda larga, até o 
quinto ano de vigência deste PME; 
 

7.29 - participar, em regime de colaboração com a União e demais entes 
federados, das discussões para a definição dos parâmetros mínimos de 
qualidade dos serviços da educação básica, a serem utilizados como referência 
para infraestruturas das escolas, recursos pedagógicos, entre outros insumos 
relevantes, e como instrumento para adoção de medidas para melhoria da 
qualidade do ensino; 
 
7.30 - informatizar integralmente a gestão das escolas públicas e das secretarias 
de educação, promovendo a implementação de sistemas integrados, até o quinto 
ano de vigência do PME; 
 

7.31 - apoiar os entes federados na implementação de programa de formação 
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inicial e continuada para o pessoal técnico das secretarias de educação; 
 

7.32 - implantar e desenvolver com apoio dos entes federados, até o segundo 
ano da vigência deste PME, políticas de prevenção e combate à violência nas 
escolas, com capacitação dos profissionais da educação para atuarem em ações 
preventivas junto aos estudantes na detecção das causas como: violência 
doméstica e sexual, questões étnico-raciais, de gênero e de orientação sexual, 
para a adoção das providências adequadas, promovendo e garantindo a cultura 
de paz e um ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade; 
 

7.33 - promover parceria com os entes federados de forma a garantir a formação 
continuada dos profissionais da educação, incluindo gestores e servidores das 
secretarias de educação, sobre: direitos humanos, promoção da saúde e 
prevenção das DST/Aids, alcoolismo e drogas, em sua interface com as 
questões de gênero e sexualidade, questões étnico-raciais, geracionais, 
situação das pessoas com deficiência, na vigência do PME; 
 

7.34 - promover parceria com os órgãos competentes de forma a oferecer 
capacitação continuada dos profissionais da educação, incluindo gestores e 
servidores das secretarias de educação, sobre: direitos humanos, promoção da 
saúde e prevenção das DST/Aids, alcoolismo e drogas, em sua interface com as 
questões de gênero e sexualidade, questões étnico-raciais, geracionais, 
situação das pessoas com deficiência, na vigência do PME; 
 

7.35 - elaborar em parceria com os órgãos competentes, material didático para 

educadores, estudantes e pais e/ou responsáveis sobre: direitos humanos, 

promoção da saúde e prevenção das DST/Aids, alcoolismo e drogas, em sua 

interface com as questões de gênero e sexualidade, questões étnico-raciais, 

geracionais, situação das pessoas com deficiência, na vigência do PME; 

7.36 - Implementar com apoio dos entes federados, políticas de inclusão com 
vistas à permanência na escola das crianças, adolescentes e jovens que se 
encontram em regime de liberdade assistida e em situação de rua, assegurando 
os direitos da criança e do (a) adolescente; 
 
7.37 - consolidar, até o quinto ano de vigência do PME, a oferta, com qualidade 
social, da educação escolar à população do campo, populações itinerantes, 
comunidades indígenas, respeitando a articulação entre os ambientes escolares 
e comunitários, assegurando: 
7.37.1 - o desenvolvimento sustentável e a preservação da identidade dessas 
populações; 
 

7.37.2 - a participação da comunidade na definição do modelo de organização 
pedagógica e de gestão das instituições, consideradas as práticas socioculturais 
e as formas particulares de organização do tempo; 
 

7.37.3 - a oferta bilíngue da educação infantil e nos anos iniciais do ensino 
fundamental, em língua materna das comunidades indígenas e em língua 
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portuguesa; 
 

7.37.4 - a reestruturação e aquisição de equipamentos; 
 

7.37.5 - implantar e implementar os laboratórios de ciências nas escolas, com 
apoio da União; 
 

7.37.6 - o atendimento em educação especial; 
 

7.38 - desenvolver ações efetivas visando à formação de leitores e à capacitação 
de professores, bibliotecários, auxiliares/assistentes em biblioteca e agentes da 
comunidade para atuarem como mediadores da leitura, de acordo com a 
especificidade das diferentes etapas do desenvolvimento e da aprendizagem, a 
partir do segundo ano de vigência do PME; 
 

7.39 - ampliar o controle social sobre o cumprimento das políticas públicas 
educacionais, por meio de conselhos e fóruns, durante a vigência do PME; 
 

7.40 - participar, em articulação com os entes federados, do programa de 
formação de professores e de estudantes para promover e consolidar políticas 
de prevenção da memória nacional, estadual e municipal; 
 

7.41 - implementar a partir da vigência do PME, nas escolas públicas e privadas, 
temas voltados ao respeito e valorização dos idosos; 
 

7.42 - proporcionar e fomentar discussões e mobilizar a sociedade para aprovação 
da Lei de Responsabilidade Educacional (LRE), pelo Congresso Nacional. 
 

 

META 8 – ESCOLARIDADE MÉDIA 

 

Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a 

alcançar, no mínimo, 12 anos de estudo até o último ano de vigência deste 

plano, para as populações do campo e dos 25% mais pobres, e igualar a 

escolaridade média entre negros e não negros. 

 

ANÁLISE SITUACIONAL 
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De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD), a média de anos de estudo no Brasil passou de 5,7 em 1992 para 8,8 

anos em 2012, esta expansão mencionada é fruto da promoção tanto do 

aumento da escolaridade média quanto a redução da desigualdade educacional 

dos últimos 20 anos. De forma que, a primeira análise dos indicadores relativos 

à pobreza, desigualdade e crescimento da renda per capita e seus determinantes 

apresentado pelo presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) Marcelo Neri em 2012, onde apresenta uma dupla tendência de melhora 

educacional em termos gerais, apesar de os indicadores mostrarem estagnação 

da taxa de analfabetismo. Para Neri houve uma boa melhora educacional ao 

longo dos anos analisados, passível de ser observada especialmente entre os 

países mais pobres. Ao comparar o Brasil com outros países verificamos que 

houve um salto e uma significativa redução das desigualdades na educação, 

onde, apesar dos dados apontarem estagnação do alfabetismo temos que olhar 

para a melhora que ocorreu nas outras partes, com o crescimento da média de 

anos de estudos e com a queda da desigualdade e que ao analisar houve 

melhoria na educação especialmente entre os mais pobres.  

Se considerada a população acima dos 10 anos de idade, o tempo médio 

de estudo é de 7,3 anos. Os melhores resultados estão entre as pessoas entre 

20 e 24 anos (9,8 anos de estudo) e aqueles entre 25 e 29 anos (9,7 anos). E os 

piores, entre a população com mais de 60 anos (4,4 anos) e de 10 a 14 anos 

(4,2 anos).Em 2013, praticamente um em cada cinco jovens nessa faixa etária 

não frequentava escola nem trabalhava. No grupo de 15 a 17 anos, esta 

proporção foi de 10,2%, entre aqueles com 18 a 24 anos, chegou a 24,0%, e 

para aqueles com 25 a 29 anos, 21,8%. Em 2013, 55,0% dos estudantes de 18 

a 24 anos de idade frequentavam o ensino superior, enquanto, em 2004, 32,9% 

desses estudantes estavam no nível de ensino recomendado para a sua faixa 

etária. 

           Essa adequação da idade em relação a idade e o nível de estudo 

frequentado ainda é desigual dependendo da cor ou raça do estudante, pois, 

enquanto do total de estudantes brancos de 18 a 24 anos, 69,4% frequentavam 

o ensino superior, apenas 40,7% dos pretos ou pardos cursavam o mesmo nível. 

Essa proporção continua sendo menor do que o patamar alcançado pelos jovens 
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brancos em 2004 (47,2%). 

Verifica-se assim que o índice é mais alto em áreas rurais, onde 79,6% 

dos brasileiros nessa faixa etária não terminaram o ensino fundamental. Entre a 

população urbana, a taxa é de 44,2%.Outros 16 milhões (14,65%) de pessoas 

com 25 anos ou mais concluíram o fundamental, mas não chegaram ao fim do 

ensino médio.  Nessa faixa etária, 35,8% da população concluiu, ao menos, o 

ensino médio – 11,26% têm nível superior completo. 

Apesar do alto índice de habitantes que não terminaram o ensino 

fundamental, o índice do censo de 2010 demonstra avanço na escolaridade da 

população se comparada aos números do censo demográfico de 2000, quando 

64% dos brasileiros não tinham concluído o fundamental. 

Ao analisarmos a escolaridade média da população de 18 a 29 anos do 

Brasil, do estado de Mato  Grosso do Sul e do município de Inocência de acordo 

com o gráfico podemos observar:  

 

Gráfico 1 – Escolaridade média da população de 18 a 29 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A escolaridade média da população do município de Inocência é bem 

menor que a de nosso estado e do Brasil, levando em consideração que a meta 
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nacional é 12 anos de estudo o que significa concentrar esforços na redução 

deste tempo em que o estudante leva para concluir seus estudos. 

Gráfico 2 – Escolaridade média da população de 18 a 29 anos residente na 

zona rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

De acordo com o gráfico 2, a escolaridade média da população com a 

população do campo verifica-se um tempo de escolaridade média ainda menor 

com relação aos residentes na zona rural, sendo necessário desta forma, uma 

atenção maior e estratégias que venham reduzir este quadro. 

Gráfico 3 – Escolaridade média da População de 18 a 29 anos entre os mais 

pobres 
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Quanto à população mais pobre apresentada no gráfico 3  nota-se que 

nosso município tem uma desvantagem muito grande com relação à 

escolaridade média já que a média do Brasil é 7,8 anos, a de Mato Grosso do 

Sul é 7.9, enquanto que Inocência possui uma escolaridade média de 6,8 anos. 

Gráfico 4 – Razão entre a escolaridade média da população negra e da 

população não negra de 18 a 29 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota-se a partir deste gráfico que a população negra constitui uma minoria 

com relação a não negra, onde, em nosso estado a razão da população negra 

para não negra é quase igual a meta de 100% do Brasil, em nosso município 

verifica-se que a população negra é maior com relação ao Brasil e ao Estado, 

quando o que é proposto na meta nacional é igualar os 100% entre negros e não 

negros até o final da vigência deste plano. 

Desta forma, nestes gráficos fica claro a necessidade de elevar a taxa de 

escolaridade de cidadãos de 18 a 29 anos que estão fora da escola, já que estão 
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entrando na vida adulta sem o preparo cognitivo e comportamental necessários 

para uma efetiva participação na sociedade e integração na vida laboral e 

produtiva conseguindo desta forma reduzir os índices de desigualdades entre 

pobres e ricos, negros e não negros e entre moradores da cidade e do campo. 

 

META 8– ESTRATÉGIAS 

8.1 - apoiar e criar parceria com os programas do governo federal e/ou estadual 
com metodologia específica, acompanhamento pedagógico individualizado, 
recuperação e progressão parcial, visando à continuidade da escolarização, de 
forma a concluir seus estudos, utilizando-se também da educação a distância, a 
partir do terceiro ano de vigência deste PME; 
 

8.2 - promover, na vigência deste PME, a busca ativa de jovens fora da escola 
pertencentes aos segmentos populacionais considerados, bem como a 
população do campo, em parceria com as áreas de assistência social, 
organizações não governamentais, saúde e proteção à juventude; 
 
8.3 - divulgar e incentivar, de forma permanente, a participação em exames 
gratuitos de certificação da conclusão dos ensinos fundamental e média; 
 
8.4 - estabelecer articulação com entidades privadas de serviço social e de 
formação profissional na forma concomitante ao ensino cursado pelo estudante 
na rede escolar pública, a partir do quarto ano de vigência deste PME; 
 

8.5 - acompanhar e monitorar, continuamente, o acesso e a permanência nas 
escolas dos seguimentos populacionais, em parceria com as áreas competentes, 
identificando motivos de absteísmo, apoio à aprendizagem e à conclusão dos 
estudos; 
 

8.6 - apoiar a criação de parceria com outros órgãos e instituições, currículos 
adequados às especificidades dos estudantes da EJA, incluindo temas que 
valorizem os ciclos/fases de vida, a promoção da inserção no mundo do trabalho 
e a participação social, a partir do quarto ano de vigência deste PME; 
 
8.7 - apoiar e participar de estudos, em parceria com as IES públicas e os fóruns 
de educação, sobre os fatores que interferem na permanência da população de 
18 a 29 anos no processo escolar. 
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META 9 – ALFABETIZAÇÃO E ANALFABETISMO 

 

Elevar para 95% a taxa de alfabetização da população com 15 ou mais anos 

de idade até 2015 e, até o final da vigência do PME, erradicar o 

analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo 

funcional. 

ANÁLISESITUACIONAL 
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A constituição Federal de 1988 em seu art. 214, Inciso I, e, nas diretrizes 

do Plano Nacional de Educação, art. 2º inciso I, propõe uma meta desafiadora a 

população brasileira a ser cumprida até 2024. 

Para o Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF) os resultados mostram 

que houve uma redução do analfabetismo absoluto, termo designado para referir 

aquele que não sabe ler e escrever e do analfabetismo funcional que são as 

pessoas que possuem um nível de habilidade restrito às tarefas mais 

rudimentares referentes a “sobrevivência”, tendo um incremento do nível básico 

de habilidades de leitura, escrita e matemática, dessa forma, a proporção dos 

que atingem um nível pleno dessas habilidades manteve-se inalterada em torno 

de 25%. O Plano Estadual de Educação (PEE-MS) menciona que apesar destes 

avanços tornam-se cada vez mais agudas as dificuldades para fazer que 

brasileiros atinjam patamares superiores de alfabetismo. Esse é um dos grandes 

desafios para a próxima década. Os dados reforçam a necessidade de 

investimento na qualidade, uma vez que o aumento da escolarização não foi 

suficiente para assegurar o pleno domínio de habilidades de alfabetismo. 

  Analisando o gráfico 1, podemos notar que a taxa de analfabetismo 

entre os anos de 1996 a 2012 teve um decréscimo, pois, em 1996 a taxa era de 

14.6 em 2012 reduziu para 8,5% e  as pesquisas  sobre taxa de analfabetismo 

absoluto desta mesma idade foi estimada em  8,5%, o que corresponde ao 

contingente de 13,2 milhões de pessoas analfabetos, neste mesmo gráfico em 

2011 a taxa foi de 8,4%. A proporção de pessoas de 15 anos ou mais de idade 

com menos de quatro anos de estudo diminuiu. Em 2013, a taxa foi de 17,8% no 

Brasil (27,9 milhões de pessoas), 0,5 ponto percentual menor que a taxa do ano 

anterior.     

Vejamos: 

Gráfico 1 – Taxa de Analfabetismo 
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Gráfico2- Evolução da taxa de analfabetismo no Brasil nos últimos 3 anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao compararmos as taxas analfabetismo no Brasil no gráfico 2, vemos 

que nos anos de  2012 e 2013 segundo os dados apresentados pelo PNAD 2013 

na região Centro-Oeste verificamos que houve um declínio de 6,7% para 6,5%, 

ficando abaixo da taxa do Brasil que de 8,7% foi para 8,3%.Em 2013, as regiões 
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Nordeste e Norte registraram  os maiores percentuais de analfabetos com 16,6% 

e 9,5% respectivamente. Já na região Centro-Oeste foi razoável com 6,5% ao 

compararmos à taxa do Brasil com 8,3%, e, a menores taxas ficou para as 

regiões Sudeste e Sul com 4,7% e 4,2% nessa ordem. 

Quando partimos para a análise da taxa de alfabetização de Mato Grosso 

do sul e de Inocência segundo o PNAD 2013 temos que nos reportar primeiro à 

taxa de alfabetismo do Brasil que foi de 91,5% da população de 15 anos ou mais 

de idade, já a de Mato Grosso do Sul foi de 92,8%, enquanto que, Inocência tem 

86,5%, desta forma, carece de medidas inovadoras no sentido de elevar a taxa 

de alfabetização tendo em vista que a meta nacional para 2024 é de 93,5%. 

Gráfico 3- Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de 

idade 

 

Gráfico 4- Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou 

mais de idade 

 

 

 Por outro lado, com relação ao mencionado no gráfico 4 em 

Inocência, segundo IBGE/PNAD 2013 a taxa de analfabetismo funcional  é de 

35,1% o que significa tomar medidas que favoreçam a permanência do 
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educando nas escolas, assim como aumentar o investimento constante na 

formação inicial e continuada de professores, além da Educação de Jovens e 

Adultos(EJA) , de forma  a reduzir  o alto índice de analfabetismo e aumentar o 

índice de alfabetizados nesta faixa de idade. 

 

META 9– ESTRATÉGIAS 

9.1 - apoiar os entes federados na formulação e implementação de políticas de 
erradicação do analfabetismo, em parceria com instituições da sociedade civil 
organizada, durante a vigência de PME; 
 

9.2 - realizar, continuamente, chamadas públicas regulares para educação de 
jovens e adultos, em regime de colaboração entre os entes federados e em 
parceria com organizações da sociedade civil; 
 
9.3 - realizar um levantamento da população de jovens e adultos fora da escola, 
a partir dos 18 anos de idade, com vistas à implantação diversificada de políticas 
públicas, em parceria com órgãos competentes, no prazo de dois anos de 
vigência deste PME; 
 
9.4 - assegurar a oferta gratuita de EJA a todos que não tiveram acesso à 
educação básica na idade própria, utilizando-se, também, da educação a 
distância, na vigência do PME; 
 
9.5 - apoiar a implementação de ações de alfabetização de jovens e adultos, 
garantindo a continuidade da escolarização básica, a partir da vigência deste 
PME; 
 

9.6 - implementar com apoio dos entes federados ações de estudos e pesquisas 
sobre a população da EJA, em parceria com as IES públicas e fóruns de 
educação, para subsidiar as políticas para essa modalidade, a partir da vigência 
deste PME; 
 
9.7 - apoiar e acompanhar o programa nacional de transferência de renda para 
jovens e adultos que frequentarem regularmente as aulas e apresentarem 
rendimento escolar em cursos de alfabetização; 
 
9.8 - apoiar a realização de exames específicos que permita aferir o grau de 
alfabetização de jovens com mais de 15 anos de idade, no ensino fundamental, 
e de 18, no ensino médio, com vistas à promoção de avanços ou nivelamento, a 
partir da vigência deste PME; 
 
9.9 - fomentar a participação em capacitação continuada dos professores de 
EJA, incentivando a permanência desses profissionais nessa modalidade; 
 
9.10 - incentivar e apoiar projetos inovadores de EJA, com a utilização da 
educação à distância, que atendam às necessidades específicas desses 
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estudantes em parceria com instituições da sociedade civil organizada, na 
vigência deste PME; 
 
9.11 - apoiar os entes federados em programas de capacitação tecnológica da 
população de jovens e adultos, direcionados para os segmentos com baixos 
níveis de escolarização formal; 
 
9.12 - oferecer os cursos de EJA em horários alternativos de acordo com a 
demanda local, de forma que os estudantes possam retomar e prosseguir os 
seus estudos; 
 
9.13 - estabelecer padrões mínimos de qualidade para os cursos de EJA, nas 
etapas de ensino fundamental e do ensino médio; 
 

9.14 - acompanhar e monitorar o acesso e a permanência dos jovens e adultos 
nos cursos de EJA ao ensino superior, por meio de políticas de apoio; 
 

9.15 - utilizar os recursos e metodologias da educação à distância, atendendo 
os padrões de qualidade e a legislação vigente, na oferta de cursos de EJA, a 
partir do terceiro ano de vigência deste PME; 
 
9.16 - apoiar a promoção de cursos específicos para a oferta de cursos de EJA 
aos idosos, com currículos e metodologias diferenciadas, elaborados em 
parceria com as instituições de educação superior, bem como material didático 
adequado e aulas de tecnologias, a partir da vigência desse PME. 
 

 

 

 

 

META 10 - EJA INTEGRADA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e adultos 

na forma integrada à educação profissional, nos ensinos fundamental e 

médio. 

 

ANÁLISE SITUACIONAL  

 

A partir de 1988, o Estado brasileiro reconheceu juridicamente o direito 

humano à Educação de Jovens e Adultos (EJA) , que passou a se constituir em 

uma modalidade específica da educação básica apoiada na defesa do direito de 

todos e todas à educação ao longo da vida e no reconhecimento de pessoas 
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jovens e adultas como sujeitos de conhecimento e de aprendizagem. 

As ampliações das políticas públicas de EJA refletem a pressão de grupos 

sociais organizados em torno da democratização da educação no país e colocam 

a urgência de superar a baixa escolaridade como importante elemento 

intergerencial na persistente desigualdade social brasileira. O princípio do direito 

à educação para todos e todas ao longo da vida trouxe como desafio à política 

educacional brasileira a proposição de processos educativos baseados nos 

saberes, nas bagagens culturais e nas necessidades básicas de aprendizagem 

desses sujeitos. 

A Constituição Federal de 1988 menciona os direitos à educação, à 

saúde, e, ao trabalho (art. 6º) e ainda determina como dever da família, da 

sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 

prioridade, os direitos sociais à educação e à profissionalização (art. 227), 

colocando desta forma a educação profissional na confluência de dois direitos 

fundamentais do cidadão: o direito à educação e o direito ao trabalho. A Lei 

Magna também menciona no art. 208 que a 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. 

É assegurado também na LDBEN no art. 1º, § 2º, onde menciona “a 

educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social”. 

Essa educação “ tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Já no 

art. 3º, inciso XI apresenta como um de seus princípios a “ vinculação entre a 

educação escolar, o trabalho e as práticas sociais”. Mas, é finalmente na seção 

V dessa lei, intitulada “ Da Educação de jovens e Adultos”, determinando em seu 

art. 37, § 3º, mencionando que: “a educação de jovens e adultos deverá articular-

se, preferencialmente, com a educação profissional”. 

 Contudo, nos últimos anos, o Brasil assistiu a um processo de redução 

das matrículas em cursos de EJA em praticamente todos os estados e regiões 

do país. Porém, isso não significa que a demanda por essa modalidade da 

educação tenha caído. O Brasil continua a ter, conforme o Censo 2010, 

aproximadamente 65 milhões de brasileiros (as) com 15 anos ou mais que não 

concluíram o Ensino Fundamental, e vinte e dois milhões de brasileiros (as) com 
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18 anos ou mais, que apesar de terem concluído o Ensino Fundamental, não 

concluíram o Ensino Médio. Em aproximadamente 4.500 municípios, metade da 

população ou mais não completou o Ensino Fundamental. 

 Porém, foi com a publicação do Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, 

possibilitou a elaboração de projetos escolares integrados. Conforme o art. 3º: 

“Os cursos e programas de formação inicial e continuada de trabalhadores, [...] 

articular-se-ão, preferencialmente, com os cursos de educação de jovens e 

adultos, objetivando a qualificação para o público do ensino fundamental. 

 No que se refere a EJA integrada à educação profissional surge o decreto 

nº 5.478/2005, que instituiu o PROEJA, substituído pelo Decreto n º 5.840, de 13 

de julho de 2006, onde introduz novas diretrizes que ampliam a abrangência do 

primeiro PROEJA com a inclusão da oferta de cursos de EJA para o público do 

ensino fundamental. Desta forma, o que resultou da integração e articulação 

entre a educação de jovens e adultos e a educação profissional é tido como uma 

alternativa de inclusão social de jovens excluídos da escola e do trabalho. 

Segundo o Plano Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul PEE-MS essa 

inclusão se dará pela elevação dos níveis de escolaridade desses jovens, pela 

sua qualificação inicial para o trabalho e pela sua participação cidadã na 

sociedade.  

Em Mato Grosso do Sul é ofertado a EJA na forma integrada à educação 

Profissional através do PROEJA, criado no ano de 2008 na rede estadual de 

ensino(REE) e, desde 2010 na rede federal de ensino mais especificamente no 

IFMS( Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), de forma que a rede estadual 

de ensino concentrou sua oferta apenas em Campo Grande, com os cursos de 

Técnico em Comércio, Técnico em Eventos e Técnico em Eletrônica e 

atualmente é oferecido em seis campi: Campo Grande, Corumbá, Coxim, Nova 

Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. 

 Além do PROEJA outra forma de atendimento à população de jovens de 

adultos é o Projovem Urbano, instituído pelo governo federal e autorizado pelo 

Conselho Nacional de Educação(Parecer CNE/CEB nº 8/2008). A rede estadual 

de ensino oferece esse programa no estado de Mato Grosso do Sul em 22 

municípios (Pólo) e em 26 escolas (núcleos) do Estado. 
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Em Inocência oferecemos a modalidade à população de jovens de adultos 

na rede municipal de ensino em duas escolas, sendo uma com as duas primeiras 

etapas de ensino fundamental Escola “C.E. I Prof. Olivalto Elias da Silva e a outra 

“Escola Estadual João Pereira Valim” oferece as etapas dos anos finais do 

ensino fundamental, também o ensino médio, porém, não integrado à educação 

profissional, conforme quadro abaixo: 

Tabela 1 – Matrícula de alunos da Rede de Ensino no município de Inocência – 2012 

 

Fonte:http://www.inep.mec.gov.br 

_____________________________ 

¹Inclui os alunos do Ensino Médio Integrado e ensino Médio Normal Magistério 

²Inclui os alunos da Educação de Jovens e Adultos Integrado à Educação Profissional 

Tabela 2– Matrícula de alunos da Rede de Ensino no município de Inocência – 2013 

Fonte:http://www.inep.mec.gov.br 

_____________________________ 

Número de Alunos Matriculados 

Matrícula Inicial 
   

Ed. Infantil 
 

Ens. Fundamental   
 
Educação 
Profissional 
(Nível 
Técnico) 

 EJA  
(presencial) 

           EJA  
(semi-presencial) 

 
 
Município 
 
 

 
 
Dependência 

 
Creche 

 
Pré-

Escola 

 
1ª a 4ª 
série e 
anos 
Iniciais 

 
5ª a 8ª 
série e 
anos 
Iniciais 

 
Ensino 
Médio 

 
Fundament
al2 

 

Médio² 

 
Fundament
al 

 
Médio 

 
Inocência 

Estadual 
 

 
0 

 
0 

 
160 

 
499 

 
220 

 
0 

 
31 

 
26 

 
0 

 
0 

 
Municipal 
 
 

 
127 

 
136 

 
413 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Privada 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Total 
 

 
127 

 
136 

 
573 

 
499 

 
220 

 
0 

 
31 

 
26 

 
0 

 
0 

Número de Alunos Matriculados 

Matrícula Inicial 
   

Ed. Infantil 
 

Ens. Fundamental   
 
Educação 
Profissional 
(Nível 
Técnico) 

 EJA  
(presencial) 

           EJA  
(semi-presencial) 

 
 
Município 
 
 

 
 
Dependência 

 
Creche 

 
Pré-
Esco
la 

 
1ª a 4ª 
série e 
anos 
Iniciais 

 
5ª a 8ª 
série e 
anos 
Iniciais 

 
Ensino 
Médio 

 
Fundamental2 

 

Médio² 

 
Fundame
ntal 

 
Médio 

 
Inocência 

Estadual 
 

 
0 

 
0 

 
128 

 
468 

 
207 

 
33 

 
18 

 
74 

 
0 

 
0 

 
Municipal 
 
 

 
129 

 
132 

 
428 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Privada 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Total 
 

 
129 

 
132 

 
556 

 
468 

 
207 

 
33 

 
18 

 
74 

 
0 

 
0 
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¹Inclui os alunos do Ensino Médio Integrado e ensino Médio Normal Magistério 

²Inclui os alunos da Educação de Jovens e Adultos Integrado à Educação Profissional 

 

Tabela 3 – Matrícula de alunos da Rede de Ensino no município de Inocência – 2014 

 

Fonte:http://www.inep.mec.gov.br 

_____________________________ 

¹Inclui os alunos do Ensino Médio Integrado e ensino Médio Normal Magistério 

²Inclui os alunos da Educação de Jovens e Adultos Integrado à Educação Profissional 

 

              Observando os dados de matrículas de EJA no município de Inocência 

constata- se logo que não possuímos a EJA Integrada à educação profissional, 

embora nos gráficos acima no campo EJA (presencial) fundamental ² e Médio² 

dizer que estão inclusos os alunos da Educação de Jovens e Adultos Integrados 

à educação Profissional, em Inocência apenas possui a EJA no Anos iniciais do 

Ensino Fundamental  etapas I e II ( na rede municipal) em uma escola apenas e 

as etapas III e IV e também o ensino médio na escola Estadual João Pereira 

Valim(rede estadual). Infere-se então que, para atender o proposto nesta meta, 

ou seja, “oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de Educação de Jovens e 

Adultos na forma Integrada à Educação Profissional no ensino médio”, torna-se 

necessária fomentar a criação de novos campus, e novos pólos ou núcleos do 

Projovem Urbano, o que demanda uma série de ações e estratégias para que 

essa oferta seja feita com padrões de qualidade. 

Número de Alunos Matriculados  

Matrícula Inicial  
   

Ed. Infantil 
 

Ens.Fundamental   
 
Educação 
Profissiona
l 
(Nível 
Técnico) 

 EJA  
(presencial) 

           EJA  
(semi-presencial) 

 
 
Município 
 
 

 
 

Dependência 

Creche  
Pré-
Escol
a 

 
1ª a 4ª 
série e 
anos 
Iniciais 

 
5ª a 8ª 
série e 
anos 
Iniciais 

 
Ensin
o 
Médio 

 
Fundamental
2 

 

Médio² 

 
Funda
mental 

 
Médio 

 
Inocência 

Estadual 
 

 
0 

 
0 

 
79 

 
412 

 
250 

 
30 

 
21 

 
48 

 
0 

 
0 

 
Municipal 

 
 

 
105 

 
145 

 
470 

 
40 

 
0 

 
0 

 
21 

 
0 

 
0 

 
0 

Privada 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Total 

 

 
105 

 
145 

 
549 

 
452 

 
250 

 
30 

 
42 

 
48 

 
0 

 
0 
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META 10– ESTRATÉGIAS 

 

10.1 - implementar os programas de jovens e adultos do ensino fundamental, 
oferecendo no mesmo espaço, a formação profissional inicial, com estímulo à 
conclusão dessa etapa, em parceria com a comunidade local e instituições que 
atuam no mundo do trabalho, a partir do quarto ano de vigência deste PME; 
 
10.2 - fomentar, a partir do quarto ano de vigência do PME, integração da 
educação de jovens e adultos com a educação profissional, em cursos 
planejados, inclusive na modalidade educação à distância, de acordo com as 
características do público da educação de jovens e adultos e considerando as 
especificidades das populações do campo; 
 
10.3 - promover formação inicial de docentes para atuação nos cursos de EJA 
integrada à educação profissional, na vigência do PME; 
 

10.4 - realizar cursos presenciais e a distância de formação continuada aos 
docentes que atuam na educação de jovens e adultos integrada à educação 
profissional, a partir do quarto ano de vigência deste PME; 
 
10.5 - prover as escolas que oferecem EJA com condições materiais, 
infraestrutura adequada e recursos financeiros, que subsidiem a execução de 
programas específicos, até o quarto ano de vigência do PME; 
 

10.6 - expandir, na vigência do PME, 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; 
 

10.7 - ampliar a oferta de cursos de EJA, nas etapas de ensino fundamental e 
médio, integrado com a educação especial, incluído jovens e adultos com 
deficiência e baixo nível de escolaridade, a partir do quarto ano de vigência deste 
PME; 
 

10.8 - fomentar e assegurar, em parceria com as universidades, a produção de 
material didático, o desenvolvimento de currículos e metodologias específicas, 
os instrumentos de avaliação e o acesso a equipamentos e laboratórios das 
redes públicas que oferecem EJA integrada a educação profissional, na vigência 
deste PME; 
 

10.9 - participar do programa nacional de assistência ao estudante, com a 
promoção de ações de assistência social, financeira e de apoio psicopedagógico 
que contribuam para garantir o acesso, à educação profissional, a partir do 
quarto ano de vigência do PME; 
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META 11 – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 
 

Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, 

assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no 

segmento público. 

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

 Os números que acompanham a educação profissional no país atestam 

metas bastante desafiadoras. Embora o Brasil venha apresentando crescimento 

no número de matrículas, a educação profissional tem um papel a cumprir na 

sociedade. 

Ela deve aparecer como uma opção para esse jovem que tem a demanda 

pela profissionalização. Ofertar a educação profissionalizante é garantir um 

direito cidadão, uma vez que o trabalho é um dos pontos de inserção no mundo 

adulto.  

A consolidação do Estado democrático, as novas tecnologias e as 

mudanças na produção de bens e conhecimentos exigem que a escola 
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possibilite meios de integração dos alunos ao mundo contemporâneo, nas 

dimensões fundamentais do trabalho e da cidadania. 

 A Constituição Federal de 1988, no art. 277, destaca o dever da família, 

da sociedade e do Estado em “assegurar à criança e ao adolescente, com 

absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária”. 

Nessa perspectiva, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

apresentou uma nova organização para a educação profissional, destinando o 

Capítulo III para essa modalidade, e inserindo a educação profissional técnica 

de nível médio no capítulo destinado à educação básica (Seção 4-A). 

O Conselho Nacional de Educação definiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, mediante o 

Parecer CNE/CEB n.º 11/2012 e a Resolução CNE/CEB n.º 6/2012. A educação 

profissional, concebida nestas diretrizes, não se confunde com a educação 

básica ou superior. Organizada em eixos profissionais, destina-se àqueles que 

necessitam preparar-se para o desempenho profissional num sistema de 

produção de bens e de prestação de serviços, em que não basta somente o 

domínio da informação, mas uma sólida educação básica, ferramenta essencial 

para o efetivo acesso às conquistas tecnológicas da sociedade. 

Em Mato Grosso do Sul, atuam na oferta da educação profissional técnica 

de nível médio a rede estadual de ensino (REE), o Instituto Federal de Mato 

Grosso do Sul (IFMS), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), 

o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e algumas instituições 

da iniciativa privada. 

No município de Inocência não existem entidades públicas e privadas que 

ofereçam cursos profissionalizantes de nível médio. 

O Ensino Médio é oferecido nas Escolas Estaduais “Professor João 

Pereira Valim” e “João Ponce de Arruda”, contando com um quadro de 

professores e uma clientela esforçada, comprometida e interessada.  

Como o ensino Médio de Formação Geral não fornece preparação 
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especifica para o mundo do trabalho, geralmente os jovens vão para o mercado 

de trabalho sem nenhuma qualificação e quando conseguem algum trabalho, 

aprendem na prática e não têm perspectiva de crescerem profissionalmente. A 

maioria dos alunos trabalha no comércio, no campo, empregados domésticos e 

outros.  

Pessoas qualificadas atuando, nos diversos espaços, alem de ser 

crescimento individual, desenvolve também o município. Portanto, faz-se 

necessário, investimento sério na qualificação profissional, principalmente dos 

jovens. No município, existem muitas pessoas que estão se profissionalizando, 

tendo que pagar para fazer cursos fora da cidade.   

No entanto, cabe ao Município repensar urgentemente a situação, 

elaborando uma proposta articulada com Estado e as ONGs de forma a atender 

a maioria dessa clientela jovem e adulta, oferecendo aos mesmos, sólida 

formação cultural e competência técnica que permitam o ingresso e a 

permanência no mercado de trabalho.  

Nesse sentido, o grande desafio é transformar a Educação Profissional 

oferecida no Brasil e especialmente em Inocência, para que responda com maior 

eficiência e eficácia, às demandas dos cidadãos do mundo do trabalho e aos 

requerimentos específicos do desenvolvimento econômico e social do País, com 

o propósito de melhorar as condições necessárias às atividades profissionais e 

contribuir para a elevação da produtividade e melhoria da qualidade de vida da 

comunidade. 

META 11– ESTRATÉGIAS 

11.1- Incentivar a educação profissional como educação continuada, ampliando 

as oportunidades de ingresso no mundo do trabalho na vigência deste PME; 

11.2 - Intensificar o processo de integração da educação básica à educação 

profissional, bem como contribuir para o bom desenvolvimento dos cursos nas 

formas integradas, concomitante e subsequente na vigência deste PME; 

11.3 - Assegurar o nível de excelência de cursos profissionalizantes e sua 

adequação à realidade regional na vigência deste PME; 

11.4 - Viabilizar ações de integração do ensino profissionalizante junto aos 

setores produtivos, visando seu aperfeiçoamento na vigência deste PME. 
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11.5 - Apoiar programas de assistência ao estudante, articulando ações de 

assistência social, financeira e de apoio psicopedagógico, que contribuam para 

garantir o acesso, a permanência, a aprendizagem e a conclusão com êxito do 

Ensino Médio integrado com a educação profissional na vigência deste PME; 

11.6 - Promover a educação profissional visando, também, a formação integral 

do ser humano na vigência deste PME. 

11.7 - Assegurar, nas escolas profissionalizantes, a infraestrutura física, didática 

e tecnológica, adequada de acordo com os padrões de qualidade necessários 

ao ensino profissional, atendendo, inclusive, aos alunos com deficiência na 

vigência deste PME; 

11.8 - Apoiar e divulgar as ações que visam à Educação Profissional Técnica de 

nível médio, por meio de parcerias com os seguintes programas: PRONATEC 

(Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego), instituído pelo 

MEC; FIES (Programa de Financiamento Estudantil- técnico), instituído pelo 

Governo Federal na vigência deste PME; 

11.9 - Ofertar a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na modalidade 

de Educação à Distância, com a finalidade de ampliar e democratizar o acesso 

à Educação Profissional pública e gratuita, por intermédio do sistema Rede E-

Tec, em regime de colaboração com a União na vigência deste PME. 

META 12,13 e 14 – EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

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

a taxa lida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade 

da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas matrículas, no 

segmento público. 

 

Meta 13: Elevar a qualidade da educação superior pela ampliação da 

proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no 

conjunto do sistema de educação superior para 75%, sendo, do total, no 

mínimo, 35% doutores. 

 

Meta 14: Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação 

stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 mestres e 25.000 

doutores, no território nacional. 

 

ANÁLISE SITUACIONAL 
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 A Educação Superior, de acordo com a Lei Nº 9.394/96, tem como uma 

de suas finalidades estimular o conhecimento dos problemas existentes no 

contexto nacional e regional , bem como prestar serviços especializados à 

comunidade e com ela estabelecendo uma relação recíproca . 

              A finalidade do ES é realizar a formação de profissionais habilitados 

para atuarem em diferentes áreas e campos de conhecimento, bem como 

possuírem capacidade para intervir frente aos problemas existentes nos 

contextos e realidades em que se inserem. 

             Nessa perspectiva o ensino não se sustenta apenas na apropriação do 

conhecimento produzido, mas também na sua reflexão e redimensionamento à 

realidade. 

            A cidade de Inocência por se tratar de um município jovem e baixo índice 

demográfico, não possui IES e desta forma os jovens saem para estudar em 

municípios vizinhos como Paranaíba, Três Lagoas e outros na capital Campo 

Grande. Outros jovens estudam em cidades do interior de São Paulo como Santa 

Fé do Sul e São José do Rio Preto. Os jovens que estudam nas cidades mais 

próximas recebem da Prefeitura Municipal de Inocência transporte gratuito e20% 

de desconto em suas mensalidades através do convênio Bolsa Universitária 

firmado com IES privadas. 

 Nas tabelas segue estatística referente aos anos de 2013, 2014 e 2015 

do número de estudantes nas IES por curso: 

 

Tabela 1 - AEMS -  
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Fonte: Dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação- 2015 

 

Tabela2 – FUNEC 
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Fonte: Dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação- 2015 

 

Tabela 3 – FIPAR  

FIPAR– PARANAÍBA - MS 
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Fonte: Dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação- 2015 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4 – UEMS 
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Fonte: Dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação- 2015 

Tabela 5 - UFMS 
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Fonte: Dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação- 2015 

 

 

 

 

Tabela 6 -UCDB 

UCDB– Campo Grande - MS 
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Fonte: Dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação- 2015 

 

Tabela 7 – UNIDERP 
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Fonte: Dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação- 2015 

 

Tabela 8 – LOGATTI 
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Fonte: Dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação- 2015 

No município de Inocência também é ofertado o Ensino Superior à 

Distância através do convênio Bolsa Universitária firmado com IES privada 

Universidade UNOPAR. 

Tabela 9 – UNOPAR 
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Fonte: Dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação 

 Mediante a inexistência de IES no município de Inocência, propomos à 

Secretaria Municipal de Educação de Inocência que articulem com as 

Secretarias de Educação de Paranaíba, Cassilândia e Três Lagoas para que 

esses municípios elaborem em seus diagnósticos dos seus Planos Municipais 

de Educação parcerias que atendam simultaneamente as necessidades de 

formação de novos profissionais no âmbito do Ensino Superior , mediante 

abertura de campo para a realização de estágios supervisionados e programas 

de formação em serviço para os docentes da Educação Básica . 

              Também são imprescindíveis parcerias que resultem na oferta de  
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cursos de extensão e atualização visando ao atendimento das demandas do 

trabalho pedagógico dos diferentes níveis da Educação Básica, assim como a 

realização de cursos específicos de pós-graduação lacto e stricto sensu e/ou 

oferta de turmas/vagas aos docentes e demais profissionais que atual na rede 

municipal , como estratégia de fortalecimento dos programas de formação 

continuada e em serviço, bem como de alcance das metas de titulação 

legalmente estipulada para os mesmos. 

             Por fim, cabe ressaltar a relevância da contribuição que pode advir das 

Universidades e demais IES da região para o desenvolvimento de projetos 

voltados à melhoria da qualidade da Educação Básica, no tocante às diferentes 

modalidades de ensino, à avaliação do desempenho dos alunos, dos distintos 

contextos educativos, bem como a melhoria da qualidade da educação dos 

resultados do sistema educacional. 

            Conforme o artigo 43 da Lei de Diretrizes e Bases – LDB, a Educação 

Superior tem por finalidade: 

- estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento crítico; 

- formar pessoas nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção 

em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira e colaborar na sua formação científica; 

- incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e tecnologia e criação e difusão da cultura e desse 

modo, desenvolver o entendimento do homem com o meio em que vive; 

- promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituam patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, 

de publicações ou de outras formas de comunicação; 

- suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que 

vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual, sistematizadora do 

conhecimento de cada geração; 

- estimular os conhecimentos dos problemas do mundo presente, em particular 
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os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e 

estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 

- promover a extensão, aberta à participação da população, visando a difusão 

das conquistas e benefícios, resultantes da criação cultural e da pesquisa 

científica e tecnológica, geradas na instituição. 

Após a análise da situação da educação superior no município, o PME 

apresenta estratégias para o alcance das metas 12,13 e 14. 

 

META 12– ESTRATÉGIAS 

12.1 - articular com as IES públicas e privadas, respeitando as respectivas 

demandas de cada região, com a ampliação de vagas na educação superior, de 

forma a elevar a taxa bruta de matrícula para 50% e a taxa liquida para 33% da 

população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta, expansão e 

permanência, no mínimo 40% das novas matrículas no segmento público, a partir 

da vigência deste PME; 

12. 2-articular e oferecer políticas para a expansão da oferta da educação à 

distância, junto a Universidade Aberta do Brasil (UAB) e Institutos Federais nos 

municípios do estado, de acordo com a sua especificidade; 

12.3 - firmar acordo de cooperação técnica com a União e convênios com as 

instituições federais de ensino superior a “Universidade Aberta do Brasil” e 

oferecer posteriormente, cursos de graduação, pós-graduação e formação 

continuada aos professores de educação básica, cursos de nível superior para 

capacitação de dirigentes de gestores públicos, trabalhadores em educação 

básica e oferecer cursos de nível superior nas diferentes áreas do conhecimento 

nos pólos em que atendem; 

12.4 - articular com órgãos competentes melhorias na infraestrutura física para 

facilitar o atendimento a estudantes das IES; 

12.5 - garantir que o poder Público, indutor das políticas de educação, 

disponibilize as informações do banco de dados do INEP, referentes à educação 

superior, presencial e a distância; 

12.6 - elaborar em parceria com as IES, procedimentos para elevação gradual 
da taxa de conclusão média dos cursos de graduação nas universidades 
públicas para 90% e a oferta de, no mínimo um terço das vagas em cursos 
noturnos, elevando a relação de estudantes por professor para 18 nos cursos 
presenciais, implantando mecanismos de flexibilização das formas de ingresso 
e de mecanismos de permanência nos cursos de graduação e implementando 
ferramentas de monitoramento da evasão e reprovação; 
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12.7 - articular, com as IES públicas, a implementação da oferta de educação 
superior, prioritariamente para a formação de professores para a educação 
básica, sobretudo nas áreas com déficit de profissionais em áreas específicas;  
12.8 - articular, com as IES públicas, a criação de curso de pedagogia bilíngue 
para atendimento de Deficiente Auditivo;  
 
12.9 - acompanhar, divulgar e apoiar o desenvolvimento de atividades pelos 
universitários em todas as áreas, junto a comunidade, com vistas ao 
fortalecimento da formação acadêmica e ao atendimento em forma de estágios; 
 

12.10 - avaliar a condição dos grupos historicamente desfavorecidos no ingresso 

à educação superior para estabelecer estratégias de inclusão, considerando o 

acesso e a permanência, por meio de implantação e ou implementação de 

políticas afirmativas; 

12.11 - acompanhar e avaliar as condições de acessibilidade arquitetônica, 

comunicacional e tecnologia assistiva das IES, de forma a garantir as 

determinações estabelecidas na legislação; 

12.12 - consolidar e ampliar programas e ações de incentivo à mobilidade 

estudantil e docente em cursos de graduação e pós-graduação, em âmbito local 

e internacional, tendo em vista o aprimoramento da formação de nível superior; 

12.13 - ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos 
estudantes de instituições públicas, bolsistas e benefícios do Fundo de 
Financiamento Estudantil – FIES, de que trata a lei nº 10.260 de 12 de 2001, na 
educação superior, de modo a reduzir as desigualdades étnico-raciais e ampliar 
as taxas de acesso e permanência na educação de estudantes egressos da 
escola pública, afro-descendentes e indígenas e de estudantes com deficiência, 
transtornos do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, de forma 
a apoiar seu sucesso acadêmico; 

 

META 13– ESTRATÉGIAS 

13.1 - participar, por meio de regime de colaboração, do aperfeiçoamento do 

Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior (SINAES); 

13.2 - estimular a participação de estudantes no Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (ENADE); 

13.3 - colaborar para a ampliação da oferta do ENADE, de modo que sejam 

avaliados 100% dos estudantes e das áreas de formação; 

13.4 - garantir processo contínuo de autoavaliação das instituições de educação 

superior, com vista a participação das comissões próprias de avaliação, bem 

como a aplicação de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a 

serem fortalecidas, destacando-se a qualificação e a dedicação do corpo 

docente; 
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13.5 - promover a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e 

licenciaturas, por meio da aplicação de instrumento próprio de avaliação, 

integrando-os ás demandas e necessidades da educação básica, de modo a 

assegurar aos graduandos a aquisição das qualificações necessárias para 

conduzir o processo pedagógico de seus futuros alunos, combinando formação 

geral e especifica com a prática, com inserção de conhecimentos sobre as 

relações étnico-raciais, a diversidade e as necessidades das pessoas com 

deficiência;  

13.6 - articular, com as escolas públicas e privadas, o acesso do acadêmico de 

cursos de licenciaturas para a realização de estágio curricular supervisionado; 

13.7 - estimular a criação de escolas de aplicação nas Unidades das IES que 

tiverem cursos de licenciaturas; 

13.8 - Fomentar a realização de pesquisas institucionalizadas, articuladas a 

programas de pós-graduação stricto sensu, visando elevar o padrão de 

qualidades das IES; 

13.9 – articular e apoiar a formação de consórcios de instituições públicas de 

educação superior, com vistas a potencializar a atuação regional, inclusive por 

meio de plano de desenvolvimento institucional integrado, proporcionando a 

ampliação de atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

13.10 – fomentar a formação inicial e continuada dos profissionais técnico-

administrativos da educação superior pública; 

13.11 – articular com o a ampliação dos fomentos relativos às políticas de 

formação inicial e continuada dos profissionais técnico-adiministrativos da 

educação superior; 

 

META 14– ESTRATÉGIAS 

14.1 – solicitar ao Estado que articule com as agencias oficiais de fomento a 

expansão do financiamento da pós-graduação stricto sensu, com vistas a 

ampliar, no mínimo em 30% o número atual de vagas, nas diversas áreas de 

conhecimento, a partir da vigência do PME; 

 14.2 – solicitar o estímulo, nas IES, a utilização de metodologias, recursos e 

tecnologias de educação a distância, em cursos de pós-graduação stricto sensu, 

garantida inclusive para as pessoas com deficiência; 

14.3 – solicitar a expansão do financiamento estudantil por meio do FIES à pós-

graduação stricto sensu; 

14.4 – solicitar a criação de mecanismos que favoreçam o acesso das 
populações do campo, das comunidades, populações privadas de liberdade e 
pessoas com deficiência a programas de mestrado e doutorado, de forma a 
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reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais; 
 

14.5 - articular a criação de programas de pós-graduação stricto sensu em rede 

na Região Centro-Oeste, considerando as especificidades locais e a 

interiorização das IES; 

14.6 - solicitar criação e expansão de programa de acervo digital de referências 

bibliográficas para os cursos de pós-graduação, assegurada a acessibilidade às 

pessoas com deficiência; 

14.7 - articular políticas de estímulo à participação de mulheres nos cursos de 

pós-graduação stricto sensu, em particular naqueles ligados às áreas de 

Engenharia, Matemática, Física, Química, Informática, e outros no campo das 

ciências; 

14.8 - ampliar e facilitar o acesso aos cursos destinados à FUNDECT, conforme 
previsto na legislação, em 1% do orçamento do estado, visando melhorar os 
investimentos em pesquisas com foco em desenvolvimento e estímulo à 
inovação, bem como incrementar a formação de recursos humanos para a 
inovação, de modo a buscar o aumento da competitividade das empresas de 
base tecnológica; 
 
14.9 - ampliar o investimento, por meio da FUNDECT, na formação de doutores, 
de modo a atingir a promoção de 4 doutores por 1.000 habitantes, e garantir o 
afastamento remunerado desses profissionais de educação durante o período 
de formação; 
 
14.10 – aumentar, qualitativa e quantitativamente, o desempenho científico e 
tecnológico das IES e das Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) do 
estado e a competitividade local, nacional e internacional da pesquisa; 
 
14.11 – articular, com os órgãos de fomento, a implantação de um programa de 
reestruturação das condições de pesquisa das IES, em parceria com a 
FUNDECT, visando aumentar os recursos Pró-Equipamentos (Capes) e do CT-
Infra (FINEP), atualmente disponibilizados para os cursos de pós-graduação já 
implantados, e melhorar a infraestrutura física os equipamentos e os recursos 
humanos nas IES públicas; 
 
14.12- articular políticas para ampliação da pesquisa científica e de inovação, e 
promover a formação de recursos humanos que valorize a diversidade regional, 
a conservação da biodiversidade e a formação para a educação ambiental, na 
vigência do PME; 
 
14.13 – estimular a pesquisa aplicada, no âmbito das IES, de modo a 
incrementar a inovação, a produção e o registro de patentes; 
 
14.14 – ampliar os investimentos para pesquisa, por meio da FUNDECT, 
empresas e ou outros órgãos de fomento, destinados às IES públicas do estado, 
estimulando a criação de centros tecnológicos e de inovação, na vigência do 
PME; 
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METAS 15, 16, 17 e 18– VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO 

MAGISTÉRIO 

 

Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, no prazo de um ano de vigência deste 

PME, política nacional de formação dos profissionais de educação d que 

tratam os incisos I,II e III do caput do art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, assegurando que todos(as) os(as) da educação básica 

possuam formação especifica na área de conhecimento em que atuam. 
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Meta 16: formar, em nível de pós-graduação 60% (sessenta por cento) dos 

profissionais da educação básica, até o último ano de vigência deste PME, 

e garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação 

continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, 

demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. 

Meta 17: valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas 

de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) 

demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano 

de vigência deste PME. 

Meta 18: assegurar no prazo de 2(dois) anos, a existência de Planos de 

Carreira para os(as) profissionais da educação básica e superior pública 

de todos os sistemas de ensino e, para o Plano de Carreira para os(as) 

profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso 

salarial nacional, profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso 

VIII do art. 206 da Constituição Federal.  

 

ANALISE SITUACIONAL 

 

De acordo com a Constituição Federal, por sua vez no artigo 206, incisos 

I,II,III,IV,V,VI E VII, trata dos princípios que inclui a valorização dos profissionais 

da educação e o piso salarial nacional  entre os princípios em que o ensino será 

ministrado. 

Com relação à valorização dos profissionais de educação, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, no seu artigo 67, incisos 

I,II,II,IV,V,VI determina que os sistemas de ensino assegurem inclusive nos 

estatutos e Planos de Cargos e Carreira e Valorização do Magistério Público. 

Tanto na constituição quanto na LDB os princípios da gestão democrática 

e da qualidade da educação respaldam os esforços do Programa Nacional de 

Fortalecimento dos Conselhos Escolares e do Programa Nacional de 

Valorização dos Trabalhadores em Educação Básica Pública, por serem 

elementos essenciais para a democracia participativa e para a educação com 

qualidade social que se pretende. 

 Os profissionais da educação do Município de Inocência contam com o 

Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal que 
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foi criado com base no art. 67 da lei de diretrizes e base da educação (LDB) e 

aprovado através da lei municipal nº 792/2011, de 13 de dezembro de 2011. 

          O ingresso na Carreira do Magistério Público Municipal acontece por 

concurso público de provas e títulos. O concurso público para ingresso na 

carreira exige qualificação mínima: 

- ensino superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, para docência 

na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. 

 A Carreira do Magistério Público Municipal é integrada pelo cargo de 

provimento efetivo de professor é estruturada em 4 níveis ( I, II, III e IV) e 6 

classes (A, B, C, D, E e F) para cada uma delas. O titular de cargo de professor 

pode exercer, de forma alternada ou concomitante com a docência, outras 

funções do magistério. 

  O ingresso na carreira se dá na referência inicial da classe correspondente 

à habilitação do candidato aprovado. 

 As referências, que são as linhas de promoção da carreira do titular de 

cargo de professor, são designadas pelos números de 1 a 6.  

A jornada de trabalho do professor pode ser parcial ou integral, 

correspondendo respectivamente, a 20 ou 40 horas semanais, desde que o 

profissional seja aprovado em um segundo concurso de 20h. A jornada de 

trabalho do professor em função docente inclui uma parte de horas de aula e 

uma parte de horas atividades a serem desenvolvidas na escola, destinadas, de 

acordo com a Proposta Pedagógica da escola, à preparação e avaliação do 

trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, as reuniões 

pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento 

profissional. A jornada de 20 horas semanais do professor em função docente 

inclui 13 horas de aula e 7 horas atividades e a jornada de 40 horas semanais 

inclui 26 horas de aula e 14 de horas atividades cumprida na escola em que atua. 

          No Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público 

Municipal, há o incentivo para a progressão na Carreira através da Promoção 

pelo avanço horizontal. Este avanço é concedido aos integrantes do Magistério, 

através da progressão de uma para outra referência, dentro da mesma Classe, 
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mediante acréscimo de 10% para cada referência, desde que cumprido um 

interstício de 60 meses, de efetivo exercício, mediante o critério tempo de 

serviço.  

           A remuneração do professor é de acordo com a titulação, independente 

da área de atuação e corresponde ao vencimento relativo à referência em que o 

professor se encontra, acrescido de vantagens pecuniárias. 

Além do vencimento, o professor faz jus à gratificação pelo exercício de direção 

de unidade escolar e pelo exercício da função de coordenação pedagógica.  

           Há também a gratificação para os profissionais que residem na zona 

urbana e prestam seus serviços em escolas localizadas na zona rural, bem como 

para aqueles que residem em zona rural e prestam serviço em escolas, 

localizadas em zona rural, distinta da sua residência. 

           O professor com jornada de 20 horas que não esteja em acúmulo de 

cargo, emprego ou função pública, pode ser convocado para prestar serviço, em 

regime suplementar, até o máximo de 20 horas semanais para substituição 

temporária de professores em função docente, em seus impedimentos legais, e 

nos casos de designação para o exercício de outras funções de magistério, e em 

regime de 40 horas semanais, por necessidade do ensino, e enquanto persistir 

esta necessidade. 

         A convocação em regime suplementar é remunerada proporcionalmente 

ao número de horas adicionadas à jornada de trabalho do titular de cargo de 

professor e tem como base para o cálculo da remuneração, o vencimento da 

classe e referência a que pertence. 

       A Secretaria Municipal de Educação garante a oferta de um mínimo de 40 

horas anuais de cursos, programas de aperfeiçoamento e capacitação para 

todos os profissionais do magistério público municipal. Após cada quinquênio de 

efetivo exercício, o professor pode, no interesse do ensino, sem prejuízo do 

mesmo, e com autorização específica do Executivo, afastar-se do exercício do 

cargo efetivo, com a respectiva remuneração, para participar de cursos de 

qualificação profissional que depois deverá ser repassado para os docentes da 

rede municipal. 
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       O último concurso público, realizado para suprir as necessidades de vaga, 

foi em 13 de agosto de 2006, com vigência até dezembro de 2008. Atualmente 

o quadro dos servidores do magistério conta com 64 efetivos e 55 contratados. 

      Os professores efetivos aposentados na rede municipal recebem seus 

proventos através da sua previdência própria.  

      No que tange à escolaridade dos demais profissionais, que atuam nas 

escolas públicas municipais, percebe-se a diversidade de escolarização. Porém, 

a maioria destes profissionais possui como formação o ensino fundamental 

completo e alguns com ensino profissionalizante. 

 Um dos grandes desafios da educação é fazer acontecer, além da 

quantidade, a qualidade do ensino. Esta passa, com certeza, pela formação 

inicial e continuada dos profissionais que atuam na educação. 

       A melhoria da qualidade de ensino, indispensável para assegurar ao 

cidadão o pleno exercício da cidadania e a inserção das atividades produtivas 

que permita a elevação constante ao nível da vida, constitui um compromisso da 

municipalidade. Este compromisso, entretanto, não poderá ser cumprido sem a 

valorização do magistério, uma vez que os docentes exercem papel fundamental 

no processo educacional. 

       Como as atividades necessárias à construção da educação escolar não se 

restringem ao trabalho docente, é essencial que, a todos os demais profissionais, 

que atuam no ambiente escolar, sejam igualmente asseguradas condições para 

formação continuada. 

       A política global de formação dos profissionais em educação deve privilegiar 

uma sólida formação teórica, a relação teoria-prática, a interdisciplinaridade, a 

gestão democrática, a formação cultural, o desenvolvimento de compromisso 

cultural, ético e político da docência e dos trabalhos que auxiliam sua realização, 

a reflexão crítica sobre a formação para o magistério, a fim de favorecer a 

qualidade da profissionalização e valorização dos profissionais. 

       Neste sentido, a valorização do magistério implica, pelo menos, nos 

seguintes requisitos: 

- Uma formação profissional que assegure o desenvolvimento da pessoa, do 
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educador enquanto cidadão e profissional, o domínio dos conhecimentos, objeto 

de trabalho com os alunos e dos métodos pedagógicos que promovam a 

aprendizagem; 

- Um sistema de formação continuada que permita ao professor um crescimento 

constante de seu domínio sobre a cultura letrada dentro de uma visão crítica e 

da perspectiva de um novo humanismo; 

- Jornada de trabalho organizada de acordo com a jornada dos alunos, centrada 

em um único estabelecimento de ensino e que inclua o tempo necessário ao 

trabalho em sala de aula; 

- Compromisso social e político do magistério: compromisso com a 

aprendizagem dos alunos, o respeito a que tem direito como cidadãos em 

formação, interesse pelo trabalho e participação no trabalho de equipe na escola; 

- Um Plano de Carreira com previsão de sistemas de ingresso, de promoção e 

de afastamento periódico para estudos; que leve em conta as condições de 

trabalho, formação continuada e que a avaliação de desempenho dos 

professores e funcionários sejam apenas no estágio probatório. 

- O Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal 

vigente não apresenta diferenciação salarial dos profissionais com habilitação 

em nível médio para os que possuem nível superior; 

           Os cursos de formação para os educadores municipais devem obedecer, 

em qualquer de seus níveis e modalidades, uma relação entre teoria e prática 

para garantir o patamar de qualidade social, política e pedagógica, consideradas 

necessárias para atuação na educação infantil e nas séries iniciais do ensino 

fundamental. 

          A formação dos profissionais da educação pública municipal será 

garantida pela Secretária Municipal de Educação, cuja atuação incluirá a 

coordenação, o financiamento e a manutenção de programas como ação 

permanente, além de buscar parceria junto às universidades, instituições de 

ensino superior e assessorias, voltadas à educação. 

Diante do exposto, faz-se necessário que seja feita imediata a 
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reformulação e a revisão periódica do Plano de Cargos, Carreiras e 

Remuneração dos Membros do Magistério. 

META 15– ESTRATÉGIAS 

 

15.1 - realizar diagnóstico anual das necessidades de formação de profissionais 
da educação para que as instituições públicas de educação superior atendam a 
demanda existente nas escolas, na vigência do PME; 
 

15.2 - garantir aos profissionais de educação básica a oferta de vagas e o acesso 
aos cursos de licenciatura e pós-graduação nas IES públicas, bem como 
condições de permanência, na vigência do PME; 
 
15.3 - fortalecer as parcerias entre as instituições públicas e privadas de 
educação básica e os cursos de licenciatura, para que os acadêmicos realizem 
atividades complementares, atividades de extensão e estágios nas escolas, 
visando ao aprimoramento da formação dos profissionais que atuarão no 
magistério da educação básica; 
 
15.4 - fomentar, em ambiente virtual de aprendizagem, um banco de cursos de 
formação continuada, de forma que os profissionais da educação possam se 
capacitar constantemente, em cursos à distância, a partir do primeiro ano de 
vigência deste plano; 
 
15.5 - detectar demandas e desenvolver programas específicos para formação 
de profissionais da educação para atuação nas escolas do campo e para 
educação especial, a partir do primeiro ano de vigência deste PME; 
 
15.6 - promover, com as IES públicas que oferecem cursos de licenciatura, a 
 
 implementação do currículo desses cursos e estimular a renovação pedagógica, 
assegurando o foco no aprendizado do estudante, com uma carga horária que 
assegure a formação geral e específica, em articulação com o currículo da 
educação básica, e incorporando as modernas tecnologias de informação e 
comunicação, a partir do segundo ano de vigência deste PME;  
 
15.7 - garantir, por meio da avaliação, regulação e supervisão das instituições 
estaduais e municipais de educação superior, a plena implementação das 
normas educacionais e diretrizes curriculares, durante a vigência do PME; 
 

15.8 - 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, na vigência do PME; 
 

15.9 – solicitar a implantação e implementação, junto as IES públicas, cursos e 
programas especiais para assegurar formação específica na educação superior, 
nas respectivas áreas de atuação, aos docentes com formação de nível médio 
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na modalidade normal, não licenciados em área diversa daquela de atuação do 
docente, em efetivo exercício, a partir da vigência do PME;  
 

15.10 - solicitar a implantação da oferta de cursos técnicos de nível médio e 
tecnológicos de nível superior destinados à formação, nas respectivas áreas de 
atuação, dos profissionais da educação de outros segmentos que não os do 
magistério, a partir da vigência do PME; 
 

15.11 - participar, em regime de colaboração entre os entes federados, da 
construção da política nacional de formação continuada para os profissionais da 
educação de outros segmentos que não os do magistério;  
 

15.12 - promover, aos secretários das escolas e demais trabalhadores 
administrativos da educação, anualmente, no mínimo, 16 horas anuais de 
capacitação; 
 

15.13 - garantir, por meio de regime de colaboração entre União, estados e 
municípios, que, até 2020, 100% dos professores de educação infantil e de 
ensino fundamental tenham formação específica de licenciatura plena e em sua 
área de concurso/atuação; 
 
15.14 - garantir, até 2020, que todos professores de ensino médio possuam 
formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura plena nas 
áreas de conhecimento em que atuam; 
 

15.15 - incluir, em articulação com as IES públicas e privadas, nos currículos de 
formação profissional de nível médio e superior, conhecimentos sobre educação 
das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação na perspectiva da inclusão social; 

 

META 16– ESTRATÉGIAS 

16.1 - planejar e oferecer, em parceria com as IES públicas e privadas, cursos 
presenciais e/ou à distância, em calendários diferenciados, que facilitem e 
garantam, aos docentes em exercício, a formação continuada nas diversas áreas 
de ensino, a partir do primeiro ano de vigência do PME; 
 
16.2 - articular com as IES públicas e privadas a oferta, na sede e/ou fora dela, 
de cursos de formação continuada, presenciais e/ou a distância, com calendários 
diferenciados, para educação especial, gestão escolar, educações de jovens e 
adultos, educação infantil, educação no campo, a partir do primeiro ano de 
vigência do PME; 
 

16.3 - garantir formação continuada, presencial e/ou a distância, aos 
profissionais de educação, oferecendo-lhes cursos de aperfeiçoamento, 
inclusive nas novas tecnologias da informação e da comunicação, na vigência 
do PME;  
 
16.4 - fomentar, em articulação com as IES, a ampliação da oferta de cursos de 
pós-graduação nas diferentes áreas do magistério, voltados para a prática 
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educacional, a partir da vigência do PME; 
 
16.5 - promover e garantir formação continuada de professores concursados e 
convocados para atuarem no atendimento educacional especializados, a partir 
da vigência do PME; 
 
16.6 - promover a formação continuada de docentes em todas as áreas de 
ensino, idiomas, Libras, braile, arte, música e cultura, no prazo de dois anos da 
implantação do PME;  
 

16.7 - ampliar e efetivar, com apoio do governo federal, programa de composição 
de acervo de obras didáticas e paradidáticas e de literatura, e programa 
específico de acesso a bens culturais, incluindo obras e materiais produzidos em 
Libras e braile, também em formato digital, sem prejuízo de outros, a serem 
disponibilizados para os docentes da rede pública da educação básica, a partir 
da vigência deste PME; 
 

16.8 - estimular o acesso ao portal eletrônico criado pelo governo federal e criar 
e manter um portal eletrônico estadual e um portal eletrônico municipal para 
subsidiar a atuação dos professores da educação básica; 
 

16.9 - garantir aos profissionais da educação licenciamento remunerado e/ou 
bolsa para cursos de pós-graduação Stricto Sensu, a partir do primeiro ano de 
vigência do PME;  
 

16.10 - fortalecer a formação dos professores das escolas públicas de educação 
básica, por meio da implementação do Plano Nacional do Livro e Leitura, e de 
participação em programa nacional de disponibilização de recursos para acesso 
a bens culturais pelo magistério público;  
 

16.11 - promover e ampliar, em articulação com as IES, a oferta de 
especialização, presenciais e/ou à distância, voltados para formação de pessoal 
para as diferentes áreas de ensino e, em particular, para a educação do campo, 
educação especial, gestão escolar, educação de jovens e adultos e educação 
infantil; 
 

16.12 - implementar, nos sistemas de ensino, a formação inicial e continuada do 
pessoal técnico e administrativo, a partir da vigência do PME; 
 

16.13 - promover e garantir a formação inicial e continuada em nível médio para 
100% do pessoal técnico e administrativo, e em nível superior para 50% desses 
profissionais, na vigência do PME; 
 

META 17– ESTRATÉGIAS 

17.1 - constituir no primeiro ano de vigência do PME, fórum específico com 
representações de órgãos públicos, de trabalhadores da educação e de 
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segmentos da sociedade civil para acompanhamento da atualização do piso 
salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, de 
acordo com o custo aluno;  
 
17.2- garantir a valorização salarial, com ganhos reais para além das reposições 
de perdas remuneratórias, e busca da meta de vigência deste PME, e de 
superação em 20% da média salarial de outros profissionais de mesmo nível de 
escolaridade e carga horária, até o sexto ano da vigência do PME; 
 
17.3 – garantir a criação de um conselho, para diagnósticos, estudos, pesquisas, 
debates, acompanhamentos, proposições e consultas referentes à valorização 
dos profissionais da educação, a partir da implantação do PME; 
 
17.4 - garantir a implantação e implementação, em parceria com órgãos, de 
programas de saúde específicos para os profissionais da educação, sobretudo 
relacionados à voz, visão, problemas vasculares, ergonômicos, psicológicos e 
neurológicos, entre outros, a partir da vigência do PME; 
 

META 18– ESTRATÉGIAS 

18.1 - Criar mecanismos de acompanhamento dos profissionais iniciantes, a fim 
de fundamentar, com base em avaliação documentada, a adesão pela efetivação 
após o estágio probatório, até o final do primeiro ano de vigência do PME; 
 
18.2 - oferecer, aos docentes iniciantes, cursos de aprofundamento de estudos 
na área de atuação com destaque para os conteúdos e as metodologias de 
ensino, na vigência do PME;  
 
 
18.3 - estruturar as redes públicas de educação básica, de modo que, até o início 
do terceiro ano de vigência deste PME, 90%, no mínimo, dos profissionais do 
magistério e 50%, no mínimo, dos profissionais da educação não docentes sejam 
ocupantes de cargos de provimento efetivo e estejam em exercício nas redes 
escolares a que se encontrem vinculados; 
 
18.4 - garantir, nos Planos de Carreira dos profissionais da educação  do 
município, licenças remuneradas e incentivas salariais para qualificação 
profissional, em nível de pós-graduação stricto sensu, a partir do primeiro ano de 
vigência deste PME; 
 

18.5 - participar, anualmente, em regime de colaboração com o governo federal, 
do censo dos profissionais da educação básica de outros segmentos que não os 
do magistério; 
 

18.6 - garantir, a partir da aprovação deste plano, a reformulação do plano de 
cargos e carreira do magistério público municipal de forma que assegure a 
promoção vertical automática de acordo com as vantagens;  
 
18.7 - garantir a continuidade de progressão horizontal na carreira quando atingir 
o máximo na tabela salarial e não estiver apta a aposentadoria, acrescentando 
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as letras G e H; 
 
18.8 - instituir, nos estados e nos municípios, juntamente com os sindicatos 
pertinentes, comissões permanentes de profissionais da educação dos sistemas 
de ensino, para subsidiar os órgãos competentes na elaboração e 
implementação dos planos de carreira; 
 

18.9 – criar o Plano de Carreira de docentes da instituição de ensino superior 
municipal visando à progressiva universalização do tempo integral com 
dedicação exclusiva para todos os  professores , durante a vigência do PME, 
desde que necessário; 
 

18.10 - realizar levantamento e divulgação das vagas puras existentes e das 
cedências dos profissionais do magistério e dos profissionais não docentes para 
decidir a realização de concursos, na implantação deste PME; 
 

18.11 - regulamentar as cedências de pessoal do magistério e dos demais 
cargos de provimento efetivo, na implantação do PME;  
 
18.12 - garantir a adequação do Plano de Cargos e Carreiras para os 
profissionais do magistério das redes públicas da educação básica, observados 
os critérios na Lei nº 11.738, de 16 de junho de 2008, na implantação do PME; 
 

18.13 – Garantir no Plano de Carreira, aos docentes das redes Públicas que 

atuam na educação básica a partir do primeiro ano de implantação do PME, a 

valorização por titulação de modo que ocorra o escalonamento entre os níveis 

médio e superior.  

 

 

 

 

META 19 – GESTÃO DEMOCRÁTICA 

Assegurar condições, no prazo de dois anos, para a efetivação da gestão 

democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e 

desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das 

escolas públicas prevendo recursos e apoio técnico da União. 

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

 

A educação é uma importante “peça na engrenagem” da sociedade e é 

sem dúvida um dos meios mais importantes na construção de um coletivo justo 
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e digno para todos. Nesse sentido uma gestão eficiente é de grande importância 

quando se pensa em educação de qualidade.  

A educação é sem dúvida um importante elemento para o bom 

desenvolvimento do ser humano. Por isso tanto se discute e se propõe para a 

melhoria deste setor. O que se sabe é que a organização, o investimento, a 

existência de infraestrutura adequada, profissionais bem qualificados e 

valorizados, alunos acompanhados pedagogicamente, com transporte, 

alimentação de qualidade, são aspectos indispensáveis para se alcançar uma 

educação de qualidade. 

 Assim, a Secretaria Municipal de Educação conta com técnicos 

qualificados, com organograma estruturado, mantendo uma boa relação com as 

secretarias de Esporte Cultura e Lazer e de Assistência Social. O Plano de Ações 

Articuladas (PAR) tem contemplado metas de qualidade estabelecidas para a 

educação básica pública, assegurando estratégias para apoio técnico e 

financeiro, visando dessa maneira uma melhoria da gestão educacional. Como 

exemplo disso, foi inaugurada em 2014 o Centro Educacional Infantil Margarida 

Tomázia de Paula – Creche Vó Nona, que atende crianças de 0 a 3 anos de 

idade, conseguida através do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição 

de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil 

(Proinfância).  

Quanto à Avaliação Institucional, é feita no município por todas 

instituições, e, no que se refere à organização e Funcionamento da Educação 

Municipal por ser um município de população pequena, não conta com um 

grande número de escolas, o maior número de alunos estudam nas escolas 

localizadas na zona urbana. Existe a oferta das etapas e modalidade de ensino: 

Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e 

Adultos e Escola do Campo. Não existe Educação Indígena, nem quilombola, 

uma vez que não há esse público a ser atendido. Com relação à Educação 

Especial, Inocência conta também com a Escola Especial - Associação de Pais 

e Amigos dos Excepcionais (APAE), também Sala de Recursos Multifuncionais 

e atendimento individualizado conforme necessidade. 

Quanto ao livro didático, os estudantes de Inocência do Ensino 

Fundamental têm acesso ao livro por intermédio do Programa Nacional do Livro 
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Didático (PNLD), esses são escolhidos de forma democrática e participativa 

pelos professores das disciplinas beneficiadas (Língua Portuguesa, Matemática, 

Geografia, História, Ciências e Inglês). Os alunos são orientados a conservar e 

devolver o livro ao fim do ano letivo para que estes possam ser reutilizados por 

um período de até 3 (três) anos. Já o Programa da Alimentação Escolar é 

acompanhado e fiscalizado pelo Conselho de Alimentação Escolar (CAE), de 

forma que, a compra da merenda é realizada através de licitação, o que permite 

a concorrência justa entre as empresas participantes, bem como, opção de 

escolha mais adequada ao município. A merenda é estocada, observando-se o 

prazo de validade, em local adequado e distribuído entre as unidades escolares 

de acordo com a quantidade de alunos de cada uma. Não existe qualquer tipo 

de distinção da merenda oferecida na zona rural e na zona urbana. A merenda 

existe em quantidade suficiente para atender a toda a demanda de alunos e os 

cardápios são elaborados por nutricionistas que avaliam os valores nutricionais 

e determinam a quantidade de alimento por aluno. Os pais e a comunidade não 

participam da escolha da merenda, apesar disso a maioria dos alunos a 

aprovam. Também, frutas e verduras são presenças constantes na merenda 

escolar, o que contribui para que na escola os alunos tenham acesso a boa 

alimentação e possibilite uma reeducação alimentar. Lembrando ainda que, o 

município utiliza o mínimo de 30% do Recurso Anual do Programa Nacional da 

Alimentação Escolar (PNAE) em produtos da Agricultura Familiar.  

As merendeiras recebem formação periódica e são instruídas a respeito 

da importância da boa alimentação, de noções de higiene e preparo da merenda.  

 Nas escolas do campo não existe refeitório e os estudantes acabam 

usando outros espaços (pátio, sala de aula) para se alimentar. Através do 

Programa Saúde na Escola são realizadas intervenções de saúde com os 

alunos, como é o caso do Programa de acuidade visual, já quanto ao 

atendimento odontológico apenas na escola C.E.I Professor Olivalto Elias da 

Silva possui um Centro Odontológico. E, quanto ao transporte escolar é 

frequente e seguro, realizado por ônibus, com horários estabelecidos e os 

motoristas possuem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) adequada, e 

recebem qualificação direcionada ao transporte de alunos. São atendidos pelo 

transporte escolar, os alunos que precisam deslocar-se da zona rural para a 

cidade e alunos da educação infantil a partir de 5 anos.  De 2009 a 2014, foram 
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adquiridos15 ônibus escolares obtidos através do Programa do MEC - Caminho 

da Escola e 04 ônibus com recurso próprio da Prefeitura, que oferecem 

acessibilidade e são utilizados de forma adequada no atendimento dos discentes 

das escolas estaduais e municipais. 

Sabe-se que o principal objetivo de se ter um Plano Municipal de 

Educação é criar seu sistema de ensino e alcançar um ensino de qualidade em 

todas as suas etapas, sendo imprescindível o acompanhamento pedagógico 

para que se obtenha sucesso no processo educacional. No entanto, o 

acompanhamento pedagógico precisa contemplar a organização do currículo, 

preocupando-se com ações de transversalidade dos conteúdos, do 

planejamento das atividades por parte dos professores, da aplicação do 

regimento escolar, bem como dos métodos utilizados para avaliar o rendimento 

dos alunos e dificuldades dos mesmos. Para isso, a Secretaria Municipal de 

Educação, de acordo com a necessidade de cada escola, oferece orientação e 

suporte ao trabalho pedagógico nas mesmas.  

O município de Inocência conta com professores coordenadores e 

especialistas em educação em todas as escolas da rede, levando em conta o 

tamanho da escola e número de alunos. Quanto ao PPP (Projeto Político 

Pedagógico) 50% de nossas escolas possuem PPP e alguns são revisados 

periodicamente de forma democrática. 

Assim também acontece com o Regimento Interno e a proposta 

pedagógica de cada escola que são elaborados de forma democrática com todos 

os envolvidos na unidade escolar.  

Vale destacar que o município procura promover a equidade da 

aprendizagem, tentando garantir que os conteúdos básicos sejam ensinados a 

todos os alunos, sem deixar de levar em consideração os diversos contextos no 

quais eles estão inseridos, fazendo com que não seja fragmentado o 

conhecimento, a fim de que a educação realmente constitua o meio de 

transformação social. Dessa forma, existe a preocupação frequente em trazer 

questões relacionadas à interculturalidade, na tentativa de preservar e valorizar 

a identidade cultural. Como exemplo, há a disciplina História e Cultura Afro-

Brasileira e Indígena (H.C.A.I), onde são abordados os temas, especificamente, 

voltados para a cultura negra e indígena.  
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Os conteúdos dos currículos que as escolas do município desenvolvem 

são atualizados de acordo com a realidade e necessidade do estudante e da 

instituição. No entanto, as principais dificuldades do processo de orientação do 

trabalho pedagógico, com certeza, ainda é a luta pela aprendizagem do 

estudante, já que nas escolas do município existe uma grande quantidade de 

estudante que estão em defasagem idade / série, e devido a isso a orientação 

se torna difícil porque mesmo o professor tendo formação para exercer sua 

função, muitas vezes o mesmo não está preparado para enfrentar certas 

dificuldades em sala de aula e essa é uma delas, não deixando de ser também 

um empecilho para o avanço desse aluno, já que esse é um dos objetivos do 

PME.  

 Em se tratando de gestão das Unidades Escolares, o gestor tem papel 

importante na operacionalização das políticas públicas de educação e na 

dinâmica de trabalho escolar. Porém, a integração com a comunidade deverá 

ser consolidada na busca por uma escola de qualidade. Dessa forma, é 

imprescindível a participação de alunos, pais e comunidade em geral no 

cotidiano da escola, nos debates, reuniões e nas decisões a serem tomadas. Há 

duas excelentes e eficazes ferramentas para isso. A primeira é a formação de 

Conselhos escolares. Baseando-se neste princípio, nenhumas de nossas 

escolas dispõem de conselhos escolares. Baseando-se neste princípio, 

nenhuma de nossas escolas dispõe de conselhos escolares. A segunda seria a 

criação ou mesmo incentivo à formação de grêmios estudantis, a fim de obter 

uma maior participação do alunado. O que não acontece de forma efetiva e 

constante. No que se refere às dinâmicas e organização das atividades 

escolares, antes de se iniciar o ano letivo as escolas fazem um calendário anual 

em que já se programam os eventos comemorativos, como gincanas, projetos, 

olimpíadas e torneios.  

Também são definidos objetivos, metas e estratégias a serem 

alcançados, com o apoio da SME e através de reunião da equipe gestora com 

os coordenadores, bem como, reunião e debate com os professores. Dentre 

estas metas, objetivos e estratégias utilizadas, também são definidos algumas 

regras de convivência. Tudo é repassado e discutido com a comunidade escolar.  

É importante salientar que as escolas têm autonomia para decidir sobre 
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os esquemas de trabalho, metodologia utilizada e aquisição de equipamentos e 

materiais, considerando que cada escola é uma instituição com necessidades 

particulares e diferentes. Assim, possuem demandas, necessidades e 

metodologias de trabalho próprio, da mesma forma que possuem aquisição de 

materiais e demais despesas do cotidiano sugeridas pelo gestor para aprovação 

pela SME. Esse gestor, que não é escolhido através de eleição, e sim através 

de indicação ou nomeação, tem a oportunidade de participar de programas e 

ações voltadas para a formação de gestores escolares, capacitações em 

parcerias com programas de apoio ao gestor, que visam uma melhoria em sua 

prática de trabalho e, como consequência, na qualidade da educação.  

Ele também é responsável em esclarecer e aplicar normas e 

procedimentos administrativos, dos quais a escola dispõe e que são amparados 

pelo Regimento Escolar, este que é utilizado, efetivamente, no cotidiano da 

escola. Suas normas são do conhecimento de toda a comunidade escolar, assim 

como, as atribuições de cada setor e os procedimentos adequados ou utilizados 

em cada situação. No entanto, para que a escola pública alcance um ensino de 

qualidade e cumpra a sua função, formando alunos para o exercício da 

cidadania, o caminho é a descentralização.  

O caminho é dividir as responsabilidades, decisões, problemas e tentar 

encontrar as soluções na parceria com alunos, pais, professores e demais 

funcionários, bem como com outros setores como a Secretaria de Saúde, 

Secretaria Municipal de Assistência Social, entre outras.  

Quanto à autonomia da gestão administrativa na rede municipal de 

ensino, será efetivada através de nomeação, obedecendo aos critérios da Lei 

complementar nº 868/2013 que institui o Plano de Cargos, Carreiras e 

Remuneração dos Membros do Magistério. 

Art. 46. Os cargos de diretor de Escola e de Vice-diretor de Escola 

do Magistério Municipal são de provimento em comissão e para 

exercer deve ser servidores efetivos na Rede Municipal de Ensino. 

Art.47. O membro do Magistério Municipal que for nomeado para o 

cargo de Diretor de Escola receberá remuneração equivalente a 

40(quarenta) horas semanais, de acordo com o nível e classe de 
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maior referência e acrescido de percentual da gratificação, sobre 

as 40(quarenta) horas, conforme a tipologia da escola e 

corresponderá a: 

I – 50%(cinquenta por cento) para escolas com até 300 alunos; 

II – 75%(setenta e cinco por cento) para escolas com mais de 301 

alunos. 

Art. 48. O membro do Magistério Municipal que for nomeado para 

o cargo de Vice-diretor de Escola receberá remuneração 

equivalente a 40(quarenta) horas semanais, de acordo com o seu 

nível e classe de maior referência e acrescido de percentual 

40%(quarenta por cento) de gratificação, sobre as 40(quarenta 

horas), somente em escolas de tipologias com mais de301 alunos. 

Art. 49. Quando a unidade escolar tiver seu horário de 

funcionamento restrito a um único período, deverá a remuneração 

do diretor de Escola e do vice-diretor de Escola, nessa hipótese, 

ser compatível às horas trabalhadas. 

De acordo os estudos realizados existem certos instrumentos que ao 

serem analisados constatam a existência ou não de uma efetiva gestão 

democrática da educação no município, vejamos: 

 

Quadro 1 - Instrumentos de Gestão Educacional no Município de Inocência 

Instrumentos de Gestão 
Educacional 

Situação 
 

Sistema Municipal de Educação e 

Conselho Municipal de Educação 

Não Possui 

 

Plano Municipal de Educação Em Elaboração 

Conselhos Escolares Não Possui 

Projeto Político Pedagógico Em algumas escolas da Rede 

 

Proposta Pedagógica Possui em todas as escolas da Rede 
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Fonte: Dados Fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação – 2015. 

 

Os dados apresentados no quadro 1 denotam que várias medidas devem 

ser tomadas para que haja a efetivação de práticas democráticas, como é o caso 

da autonomia nas escolas com a criação além do sistema Municipal de 

Educação, Conselho Municipal de Educação o PPP (Projeto Político 

Pedagógico)  em todas as escolas e a implantação dos conselhos Escolares. 

Desta forma, acreditamos que o município de Inocência carece de políticas e 

práticas efetivas com vistas à consolidação da gestão democrática, devidamente 

regulamentada e com a participação da comunidade nas tomadas de decisões, 

assim, constitui um desafio muito grande a ser enfrentado durante a vigência 

deste PME no âmbito do município, tendo seu início a partir de agora, através da 

elaboração de estratégias que possam promover a verdadeira gestão 

democrática, melhorando com isso, a qualidade da educação. 

META 19 – ESTRATÉGIAS 

19.1- adequar a lei do Sistema Municipal de Ensino, disciplinando a gestão 
democrática da educação pública, no prazo de um ano contados a partir da 
aprovação deste PME; 
 

19.2 - elaborar normas que orientem o processo de implantação e 
implementação da gestão democrática, com a participação da comunidade 
escolar, a partir da aprovação da Lei do Sistema; 
 

19.3 - apoiar a efetivação junto aos órgãos federais e estaduais, na implantação 
deste PME, cursos de formação continuada aos conselheiros dos Conselhos de 
educação, dos conselhos de acompanhamento e controle social do FUNDEB, 
dos conselhos de alimentação escolar e dos demais conselhos de 
acompanhamento de políticas públicas, com vistas ao bom desempenho de suas 
funções; 
 

19.4 - garantir no prazo de três anos da vigência deste PME recursos financeiros 
e espaço físico adequado para as reuniões desses conselhos e fóruns de 
educação, com mobiliário, equipamentos, materiais de consumo e meios de 
transporte; 
 

19.5 - criar parcerias e acompanhar, por meio do Fórum Estadual de educação 
de Mato Grosso do sul (FEEMS), as conferências municipais e intermunicipais 
de educação e acompanhar a execução do PNE, PEE-MS e do PME, a partir da 
vigência deste PME; 
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19.6 – Criar fóruns municipais de educação e o conselho municipal de educação 
a partir da aprovação da Lei do Sistema; 
 

19.7 - garantir a implantação dos Conselhos escolares em todas as escolas da 
rede;  
 
19.8 - garantir a participação e a consulta de profissionais de educação, 
estudantes e pais na formulação dos projetos político-pedagógicos, proposta 
pedagógica, currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos 
escolares, a partir a partir da aprovação da Lei do Sistema; 
 

19.9 - apoiar e fortalecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e 
da gestão financeira nos estabelecimentos públicos de ensino, a partir do terceiro 
ano de vigência deste PME; 
 
19.10 - apoiar as ações do governo federal e estadual no que se refere à 
participação em programas nacionais de formação de diretores escolares e 
gestores escolares;  
 
19.11 - apoiar e incentivar a participação dos diretores e/ou gestores escolares 
em cursos de formação continuada e/ou pós-graduação durante a vigência deste 
PME; 
 

19.12 – criar mecanismos de participação dos pais na avaliação de docentes e 
gestores escolares, na vigência deste PME. 
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META 20 – FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 

Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, 

no mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do País no 5º 

ano de vigência deste PME e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao 

final do decênio. 

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

 

A Constituição Federal de 1988 garante o financiamento da educação 

pública brasileira no art. 212 e no art. 60 do Ato das Disposições Transitórias. As 

orientações de aplicação desses recursos se desdobram na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996, no artigo 212 da Constituição 

Federal, onde ficam estabelecidas as competências e responsabilidades das 

esferas do governo para o financiamento das ações da educação, determinando 

que a União aplicará, anualmente, nunca menos de 18% e os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, 25%, no mínimo, da receita resultante de impostos 

próprios e transferidos na Manutenção e Desenvolvimento de Ensino (MDE). 

Além disso, o mesmo artigo estabelece que os programas suplementares de 
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alimentação e de assistência à saúde do educando no ensino fundamental sejam 

financiados com recursos de contribuições sociais como o salário-educação e 

outros recursos suplementares.  

Na década de 1990, o Ministro da Educação à época, é chamado a pensar 

em políticas de universalização do ensino fundamental e, para respaldar o 

compromisso brasileiro assumido em Nova Delhi, registrado e divulgado pelo 

Plano Decenal de Educação para Todos (l993-2003), é sancionada a Emenda 

Constitucional nº 14/96 (regulamentada pela Lei Federal nº 9.424/96), 

modificando os artigos 34, 208, 211 e 212 dando nova redação ao art. 60 das 

Disposições Transitórias da Constituição Federal de 1988 e criando o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 

Magistério (FUNDEF), uma alteração de grande relevância para o ensino 

fundamental porque redireciona para essa etapa de ensino pelo menos 60%, até 

2006, do percentual constitucional mínimo de 25% de impostos no ensino 

fundamental.  

Em 19 de dezembro de 2006 é criado, oficialmente, por meio da Emenda 

CF/88 nº 53, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). O propósito é 

universalizar a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, 

valorizar os profissionais da educação (professores, diretores, pedagogos, 

funcionários de secretaria, merendeiros e outros) e melhorar a qualidade da 

educação básica. A tabela abaixo mostra os impostos que o FUNDEB está 

composto:  

 

Tabela 1 - O FUNDEB está composto por 20% dos seguintes 
impostos:  

 

 

 

 

 

Estado e Distrito Federal 

● ITCMD – Imposto sobre Transmissão causa mortis 

e doação de quaisquer bens ou direitos (estadual); 

● ITCD – Imposto sobre Transmissão causa mortis e 

doação de quaisquer bens ou direitos – ITCMD; 

● ITR – Imposto sobre Propriedade Territorial Rural; 

● ICMS – Imposto sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transportes Interestaduais e 

Intermunicipais e de Comunicação; 

● ICMS – Desoneração de Exportações (LC87/96); 
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● IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores; 

● FPE – Fundo de Participação dos Estados – FPE; 

 

 

 

 

Municípios 

● FPM – Fundo de Participação Municipal; 

● ITR – Imposto sobre a Propriedade Territorial 

Rural; 

● IPlexp – IPI Exportação; 

● IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores; 

● ICMS – Imposto sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transportes Interestaduais e 

Intermunicipais e de Comunicação; 

● ICMS – Desoneração de Exportações (LC87/96) 

● Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos elencados neste quadro, bem como juros e multas 

eventualmente incidem em ganhos auferidos em decorrência das aplicações financeiras dos saldos da conta 

do FUNDEB. 

 

 Fonte: Quadro elaborado com base na Lei n.º 11.494/2007, e legislações pertinentes. 

 

Além desses recursos, complementará o FUNDEB uma parcela de 

recursos federais, sempre que, no âmbito de cada estado, o valor por aluno não 

alcançar o mínimo definido nacionalmente, a cada ano, conforme regulamenta o 

art. 2º do Decreto nº 6.091, de 24 de abril de 2007.  

Os estados e municípios devem, ainda, destinar 15% das demais receitas 

de impostos e transferências não incluídas no FUNDEB na manutenção e 

desenvolvimento do ensino fundamental, e aplicar o mínimo de 25% dos 

impostos e transferências em toda a educação.  

O financiamento da educação brasileira ganha, progressivamente, 

recursos novos por meio da Meta 20 do Plano Nacional de Educação (PNE), e 

determina a ampliação do investimento público em educação pública de forma a 

atingir, no mínimo, no 5º (quinto) ano de vigência desta Lei, o patamar de 7% do 

PIB do País e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB, ao final do decênio.  

Cabe ressaltar, portanto, que o valor de 10% do PIB não será investido 

integralmente em educação pública de atendimento direto. O § 4° do art. 5° do 

PNE prevê a contabilização, como investimento em educação pública, dos 

recursos destinados às parcerias público-privadas, como o PROUNI (Programa 

Universidade para Todos), Fies (Financiamento Estudantil), PRONATEC 
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(Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego), Ciência sem 

Fronteiras e convênio com creches e pré-escolas de educação especial.  

O PNE, além do financiamento assegura também, a formação, a 

remuneração e a carreira dos professores, considerado questões centrais para 

o cumprimento das demais metas. Segundo a meta 17 do PNE, até o sexto ano 

de vigência, o salário dos professores da educação básica deverá ser 

equiparado ao rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade 

equivalente. Para a equiparação proposta é preciso, segundo o MEC, o mínimo 

de 50% de aumento, que será o gasto principal. Além disso, em dez anos, 50% 

desses professores deverão ter pós-graduação, e todos deverão ter acesso à 

formação continuada.  

Cabe, neste PME, um estudo dos recursos aplicados em educação pelo 

estado e do movimento das matrículas da educação básica, com a finalidade de 

enxergar as possibilidades de cumprimento das metas do PNE, tendo em vista 

que a destinação dos investimentos é feita de acordo com o número de alunos 

da educação básica, com base em dados do censo escolar do ano anterior.  

 

 

 

De acordo com a s informações do Setor de Contabilidade da Prefeitura 

Municipal, Inocência vem aplicando um pouco mais de 25% dos recursos nos 

anos de 2013 e 2014. Observa-se então, que o município tem uma discreta 

2010 653.320,32       4.148.110,13      -                      -                       250.670,45        -                     5.052.100,90     

2011 1.319.563,49    4.474.134,34      -                      -                       260.880,00        -                     6.054.577,83     

2012 1.014.928,73    3.572.875,38      -                      -                       273.117,96        -                     4.860.922,07     

2013 1.345.595,28    5.858.621,83      -                      -                       345.677,51        -                     7.549.894,62     

2014 1.031.542,78    4.454.043,94      -                      -                       131.306,78        -                     5.616.893,50     

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças / Depto de Contabilidade, 2015

Quadro 1 - Recursos Aplicados na Educação em Inocência - MS (2010 - 2014)

 Juros , 

Amortizção (6) 

 Total 

1+2+3+4+5+6 

Ano  Educação 

Infantil (1) 

 Ensino 

Fundamental (2)  EJA (3) 

 Educação 

Especial (4)  Merenda (5) 

Item

2013 2014 2015 2016 2017

1 Receita Total  do Município 30.768.945,09     31.810.293,64     43.400.000,00   45.570.000,00   47.848.500,00   

2 36,90% 32,10% 25% 25% 25%

3 Produto Interno Bruto do Estado 5,50 5,00 4,50 5,00 5,50
 Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças / Depto de Contabilidade, 2015. SEMAC/COERES 2015 

Dados Indicadores

 % do Orçamento do Município 

destinado a Educação 

Ano
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elevação em porcentagem no que se refere aplicação dos recursos conforme 

determina a aplicação dos 25%. Assim sendo, o nosso município, com a 

ampliação do Produto Interno Bruto terá reais condições de investimentos com 

aplicação do PIB. 

 

 

 

A projeção do crescimento do produto interno bruto de Mato Grosso do 

Sul, tem como parâmetros a taxa média de crescimento real projetada, tendo 

como base comportamento dos anos anteriores, e a expectativa de evolução do 

índice de preço ao consumidor ampliado-IPCA. As projeções têm como base o 

cálculo do produto interno bruto desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente, 

do Planejamento das Ciências e Tecnologias do Estado, que avalia o 

comportamento anual do conjunto e dos principais setores da economia 

estadual. 

A Economia de Mato Grosso do Sul historicamente vem crescendo a uma 

taxa média de 4,31% ao ano considerando aqui o período de 1996 a 2012 já nos 

últimos 5 anos a média de crescimento da economia estadual foi de 5,89% ao 

ano, entre 2008-2012, onde setor secundário obteve o melhor desempenho com 

um crescimento médio de 8,91%, seguido do setor terciário com uma taxa média 

anual de 5,06%. 

Esta projeção tem por objetivo somente assessor o Poder Público 

Estadual e Municipal na elaboração das suas atividades de planejamento e 

orçamento, apresentando o dimensionamento dos parâmetros do Produto 

Interno Bruto Estadual, cumprindo orientação da Secretaria do Tesouro Nacional 

conforme Portaria Nº 553 de 22 de setembro de 2014. 

O número de estudantes matriculados no ensino fundamental nas duas 

Pessoal Outros Sub- Total

 Obras e 

Instalações 

 Equip. Mat. 

Permanente  Sub - Total 

2010 2.016.204,95    1.939.515,36    3.955.720,31   885.500,39   68.845,00         954.345,39       4.910.065,70     

2011 3.304.115,73    3.653.280,67    6.957.396,40   617.706,91   169.474,52       787.181,43       7.744.577,83     

2012 2.560.413,22    2.275.879,07    4.836.292,29   252.683,28   113.728,56       366.411,84       5.202.704,13     

2013 3.485.585,50    2.340.096,51    5.825.682,01   285.270,69   1.586.197,00    1.871.467,69    7.697.149,70     

2014 3.712.873,33    1.741.592,72    5.454.466,05   177.931,84   22.879,00         200.810,84       5.655.276,89     

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças / Depto de Contabilidade, 2015

Quadro 2 - Despesas Correntes e Capital (2010 - 2014)

Despesas Correntes Despesas de Capital

Total GeralAno
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redes públicas em Inocência em 2014 foi de 1.001. Cabe salientar que a 

matrícula líquida do ensino fundamental (6 a 14 anos), deverá chegar em 2024 

em 100%.  

Esses percentuais, acima apresentados, indicam que o governo federal 

terá que complementar com recursos financeiros significativos, tanto para o 

atendimento como para a busca da qualidade na educação.  

A Educação do município no que se refere a despesa com pessoal no 

decorrer dos últimos anos, teve a correção salarial de acordo com a inflação e 

equiparou o piso salarial municipal ao nacional. 

Houve um crescimento significativo no valor custo aluno-qualidade que 

garantirá o mínimo necessário para o desenvolvimento da Educação, conforme 

já se mencionou anteriormente, uma vez que a União e os e Estados 

complementarão os recursos dos municípios que não alcançarem este valor 

mínimo. 

Após a análise desta meta no município, o PME apresenta as seguintes 

estratégias: 

META 20– ESTRATÉGIAS 

20.1 - participar do pacto entre os entes federados e cumprir as determinações 
para atingir os 10% do PIB, até 2024.  
 

20.2 - assegurar as bases da política de financiamento, acompanhamento e 
controle social da educação pública, em todos os níveis, etapas e modalidades, 
por meio da ampliação do investimento público em educação pública em relação 
ao PIB, com incrementos obrigatórios a cada ano, proporcionais ao que faltar 
para atingir a meta estabelecida até o final da vigência do PNE, de forma a 
alcançar, no mínimo, anual e progressivamente, os seguintes percentuais em 
relação ao PIB: 6,7% até 2016; 7% até 2017; 8% até 2019; 9% até 2022 e 10% 
até 2024.  
 

20.3 - investir, na íntegra, os percentuais mínimos de recursos vinculados para 
a educação e garantir ampliação de verbas de outras fontes de financiamento no 
atendimento das demandas da educação básica e suas modalidades, em 
atendimento ao artigo 206 inciso VII da Constituição Federal, no que diz respeito 
à garantia de padrão de qualidade;  
 
20.4 - articular, entre os entes federados, recursos financeiros que apoiem a 
ampliação e qualificação das matrículas em creches e pré-escolas, buscando 
apoio de assessoria técnica aos municípios para a construção, ampliação e 
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reforma dos prédios, implementação de equipamentos, materiais didáticos e 
mobiliários específicos e o desenvolvimento de políticas de formação inicial e 
continuada aos profissionais da educação infantil, a partir da vigência deste 
PME;  
 
20.5 - destinar os recursos com exclusividade para a educação infantil pública, 
sendo obrigatoriamente assegurado o atendimento da demanda diretamente na 
rede pública municipal, na vigência do PME;  
 
20.6 - auxiliar e incentivar as matrículas em educação especial, ofertadas por 
organizações filantrópicas, comunitárias e confessionais, parceiras do poder 
público e que sejam contabilizadas para fins de financiamento com recursos 
públicos da educação básica, na vigência do PME; 
 

20.7 - formular legislação própria para normatizar os convênios com as entidades 
filantrópicas, durante a vigência deste PME; 
 

20.8 - ampliar e reformar as unidades escolares municipais e oferecer formação 
continuada aos profissionais para atender a demanda da educação inclusiva, 
reforçando a parceria com as instituições filantrópicas, durante a vigência do 
PME;  
 

20.9 - garantir aporte de recursos, a partir da vigência do PME, para financiar 
projetos de aceleração de estudos para estudantes com distorção idade-ano; 
 

20.10 - Garantir recursos, para financiar programas de acompanhamento da 
aprendizagem com profissionais formados na área, para estudantes com 
distorção idade-ano, a ser realizado no contraturno, a partir da vigência deste 
PME; 
 
20.11 - viabilizar entre os entes federados, financiamento, para políticas e 
estratégias de solução de problemas do transporte escolar, enfrentados, no 
município, em relação ao gerenciamento e pagamento de despesas, na vigência 
do PME;  
 

20.12 - assegurar, o cumprimento da Lei nº 11.738/2008 que, institui o piso 
salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da 
educação básica, sendo o valor estipulado para 20 h/a, utilizando os 50% das 
verbas transferidas pelo governo federal, do Fundo Social do Pré-Sal, royalties 
e participações especiais, referentes ao petróleo e à produção mineral, durante 
a vigência deste PME; 
 
20.13 - implementar mecanismos de acompanhamento da aplicação do salário 
educação, na vigência deste PME;  
 

20.14 - aplicar 50% das verbas transferidas pelo governo federal, do Fundo 

Social do Pré-Sal, royalties e participações especiais, referentes ao petróleo e à 

produção mineral, em manutenção e desenvolvimento de ensino, destinados à 

educação na vigência deste PME; 



 
 

133 
 

20.15 - aplicar 50% das verbas transferidas pelo governo federal do Fundo Social 
do Pré-Sal, royalties e participações especiais, referentes ao petróleo e à 
produção mineral, em salários dos profissionais da educação básica, destinados 
à educação na vigência deste PME;  
 

20.16 - fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos 
do parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, 
a transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados 
em educação, especialmente a realização de audiências públicas, a criação de 
portais eletrônicos de transparência e a capacitação dos membros de conselhos 
de acompanhamento e controle social do FUNDEB, com a colaboração entre o 
Ministério da Educação, as Secretarias de Educação dos Estados e dos 
Municípios e os Tribunais de Contas da União, dos Estados e dos Municípios, a 
partir da vigência deste PME; 
 
20.17 - prover a secretaria municipal de educação como unidade orçamentária, 
em conformidade com o art. 69 da LDB, com a garantia de que o dirigente 
municipal de educação seja o ordenador de despesas dos recursos 
educacionais, com o devido acompanhamento, controle e fiscalização de suas 
ações pelos respectivos conselhos: conselho municipal de educação, conselho 
do FUNDEB e tribunal de contas, durante a vigência deste PME; 
 
20.18 - democratizar, descentralizar e desburocratizar a elaboração e a 
execução do orçamento, planejamento e acompanhamento das políticas 
educacionais, de forma a promover o acesso de toda a comunidade local e 
escolar aos dados orçamentários, com transparência na utilização dos recursos 
públicos da educação, a partir da vigência do PME;  
 

20.19 - fortalecer o conselho municipal de educação como órgão autônomo, com 
funções deliberativas, normativas e fiscalizadoras, a partir de sua criação;  
 

20.20 - solicitar, caso seja necessário, ao governo federal, a complementação 
do Custo Aluno-Qualidade inicial (CAQ), a partir do segundo ano da vigência 
deste PME;  
 

20.21 - adequar para mais, o Custo Aluno Qualidade - CAQ em relação às 
necessidades da educação de qualidade de cada etapa e modalidade da 
educação básica, seguindo os critérios do PNE, a partir do cálculo e do 
acompanhamento regular dos indicadores de gastos educacionais com 
investimentos em qualificação e remuneração do pessoal docente e dos demais 
profissionais da educação pública, em aquisição, manutenção, construção e 
conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino e em 
aquisição de material didático-escolar, alimentação e transporte escolar, a partir 
do terceiro ano de aprovação deste PME;  
 

20.22 - participar, em regime de colaboração com os entes federados, de 
reuniões para discussão sobre a organização e implantação do Sistema 
Nacional de Educação, a partir da vigência do PME;  
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20.23 - estimular os segmentos educacionais, a sociedade civil organizada e os 
movimentos sociais na discussão da Lei de Responsabilidade Educacional 
(LRE), a partir da vigência do PME;  
 
20.24 - acompanhar as discussões sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal – 
LRE, no Congresso Nacional, a partir da vigência do PME;  
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Sirlene Trindade Fernandes Queiroz 

Vera Lúcia Tomaz da Silva 

 

Subcomissão 2:Ensino Médio e Educação Profissional de Nível Médio: Metas 

3 e 11 

Responsável: Renato Aprígio do Nascimento 

Integrantes 

Maria Terezinha Molinero de Freitas 

Luiz Egídio Tasca Tuci 

Eislher Alves Ferreira Neves 
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Subcomissão 3: Educação Especial e Alfabetização: Metas 4 e 5 

Responsável: Dilna Aparecida Rufino de Queiroz 

Integrantes 

Dinalva Cardoso dos Santos Bernardo 

Luzia Padula Gonçalves 

Maria Amélia Alves Mendes 

Moralda Mariana Gomes 

Neuzimar Araújo Magri da Cruz 

Olívia Arantes do Nascimento 

Silvana Cristina Soares 

Subcomissão 4: Alfabetização em Tempo Integral e Escolaridade Média: 

Metas 6 e 8 

Responsável: Lorival Pereira da Silva 

Integrantes 

Ana Maria Camargo 

Nelcides Dias Muniz 

Silvana Agneli 

Vera Lúcia dos Santos 

Subcomissão 5: Qualidade na Educação: Meta 7 

Responsável: Maria Helena Molinero de Souza 

Integrantes 

Adriano Ferreira Leite 

Cristina Ajalas Viana dos Santos 

Diorandes Garcia Leal 

Neuzimar Araújo Magri da Cruz 

Valcemíria Tenório da Silva 
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Vanessa Chiappina Bonin 

Rosair dos Santos Soares da Silva 

Gercina Santos de Jesus Oliveira 

Subcomissão 6: Alfabetização e Analfabetismo e EJA Integrada a Educação 

Profissional : Metas: 9 e 10 

Responsável: Selma Aparecida Leal 

 

Integrantes 

Cleber Soares de Queiroz 

Elaine Aparecida Martins Pereira Carvalho 

Regina Santos de Jesus 

Vanusa Aparecida Elias da Silva Pimenta 

 

Subcomissão 7: Educação Superior: Metas 12, 13 e 14 

Responsável: Antonio Carlos Azzollini 

 

Integrantes 

 

Adair Aparecido de Freitas 

Adauto Cameschi 

Eder Valadão de Oliveira 

Leonor Líria Alves 

 

Subcomissão 8: Valorização dos Profissionais do Magistério: Metas 15, 16, 17 

e 18 

Responsável: Joseli Rita Pires Mariano 
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Integrantes 

Almair Lima de Grande 

Amélia Aparecida de Souza Oliveira 

Fátima Aparecida Freitas de Brito 

Lucimara Andrade Delmondes 

Jairo Campos Silva 

Valdenir Queiroz Mariano 

 

Subcomissão 9: Gestão Democrática Meta: 19 

Responsável: Simone Cristina Martinez Rubira 

 

Integrantes 

Alexandre Carneiro da Silva 

Cláudio Barbosa dos Santos 

Gislene Ferreira da Silva 

Lucimeire Albina Ladeia 

Joana D’arc Garcia da Silva 

Janda Ferreira da Silva Freitas 

 

Subcomissão 10: Financiamento da Educação Meta: 20 

Responsável: Donizete Rosa Bernardes 

Integrantes 

Donizete Rosa Bernardes 

Gilmarez Leal 

Julice Ruriko Sato de Paula 

Taís Franciele Fogaça de Oliveira Lopes 
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