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APRESENTAÇÃO 

 

O presente Relatório de Avaliação do Plano Municipal de Educação – PME de 

Inocência instituído pela Lei nº 929, de 03 de setembro de 2015, alterado pela Lei nº 

989 de 28 de março de 2017 e pela Lei nº 1.026 de 14 de setembro de 2017 referente ao 

período de janeiro de 2018 a dezembro de 2019, elaborado pela Comissão de 

Monitoramento e Avaliação juntamente com a Equipe Técnica, instituída pelo Decreto 

nº 115 de 28 de março de 2017 e reconduzido em 2019 através do Decreto 455 de 23 de 

setembro de 2019. O Plano Municipal de Educação-PME é um documento que planeja a 

educação para um período de 10 anos (2015-2024), nele constam 20 metas e 304 

estratégias a serem cumpridas na educação municipal. Para elaboração deste Relatório 

do Plano Municipal de Educação – PME foram feitas reuniões para orientação, 

capacitações de Coordenadores e Equipe Técnica através de Web conferências, 

organização do trabalho, metodologias desenvolvidas e distribuição de metas entre os 

membros da Comissão de Monitoramento e Equipe Técnica, também, o preenchimento 

das fichas e relatórios para a execução deste documento. Porém, durante a elaboração 

do Relatório de Monitoramento e avaliação houve muitas dificuldades quanto à 

obtenção de dados, levantamento de diagnósticos, atualizados pelo IBGE e adequação 

governamental federal de dados a partir da implantação do Plano Municipal de 

Educação (2015), o que dificultou bastante foi essa falta de dados locais atualizados, já 

que nosso município é relativamente pequeno e não possuímos dados populacionais 

necessários disponíveis, embora que, tenhamos tentado fazer um minicenso em parceria 

com a secretaria de saúde, não foi realizado. Assim, para apresentação à sociedade do 

monitoramento das metas optamos por apresentar através de publicação on-line, com a 

participação e contribuição da sociedade, tendo em vista este momento de Pandemia 

devido o Covid-19 e consequentemente o distanciamento social. Assim, os dados foram 

dispostos em tabelas com apresentação dos percentuais das metas e estratégias 

realizadas, não iniciadas e em andamento. Assim, apresentamos a seguir o Relatório de 

Avaliação do Plano Municipal de Educação – PME de Inocência/MS, com avaliação 

das Metas e Estratégias do Plano Municipal de Educação – PME. 
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1- RESPONSÁVEIS PELA AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

 

COMISSÃO COORDENADORA: (Decreto nº 455/2019) 

Gilsa  Alves  de  Queiroz -  Representante da Secretaria Municipal de Educação; 

Danusa Martins Leal Leonel - Representante da Câmara Municipal de Vereadores; 

Renato  Aprígio do Nascimento – Representante da Secretaria Estadual de Educação no Município; 

Doniseth Rosa Bernardes – Representante do Órgão de Controle Interno; 

Dalvani de Oliveira Costa – Representante da Promotoria da Infância e Juventude 

Simone Aparecida Luiz – Representante do Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Inocência; 

 

 

 

EQUIPE TÉCNICA DO PME: (Decreto nº 455/2019) 

 

 

01 – Gilsa Alves de Queiroz – Representante da Secretaria Municipal de Educação 

02 – Gercina Santos de Jesus - Representante da Secretaria Municipal de Educação 

03 – Fátima Aparecida Freitas de Brito - Representante da Secretaria Municipal de Educação 

04 – Terezinha do Carmo Carneiro Santos - Representante da Secretaria Municipal de Educação 

05 – Eloisa Elena de Moura Santos Oliveira- Representante da Secretaria Municipal de Educação 

06 -  Elica Tessari da Costa - Representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças. 
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2. PROCESSO DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO PME 

 

 

O processo de monitoramento iniciou-se em 2017 com a criação da Equipe de 

Monitoramento e Equipe Técnica, a partir delas, iniciaram os estudos relativos ao Plano 

Municipal de Educação, foram divididas as tarefas, feito isso iniciou com a elaboração 

da agenda de trabalhos da CMMA-PME, logo após, a elaboração do Relatório de 

Monitoramento de 2016 e 2017. Em 2018, iniciamos nosso monitoramento, fizemos o 

relatório de monitoramento e foi apresentado à Secretária Municipal de Educação, 

fornecendo informações e dados para que fosse realizado o 1º  Relatório de Avaliação 

do Plano Municipal do Município de Inocência, referente ao biênio 2016 e 2017. Feito 

isso, apresentamos o relatório à Secretária Municipal de Educação e realizamos a nossa 

1ª audiência em junho de 2018. Em 2019 fizemos inicialmente a agenda de trabalhos da 

CMMA-PME, seguido da substituição e recondução dos membros, destacamos as 

possíveis correções no plano para elaboração das notas técnicas, fizemos os 

levantamentos dos dados estatísticos e análise dos indicadores educacionais de cada 

meta e estratégia, depois, o preenchimento da Parte A, B e C da Ficha de 

Monitoramento, culminando com o Relatório de Monitoramento de 2019, somente em 

julho de 2020 e finalmente agora enviado à avaliadora estadual. Feito isso, encerramos 

finalmente nosso Relatório de Avaliação do Plano Municipal de Educação relativo ao 

monitoramento e acompanhamento dos anos de 2018 e 2019. 

 

3. AVALIAÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS 

 

 

 

I. Meta sobre Educação Infantil 
 

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

(quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de 

forma a atender, no mínimo, 60% (sessenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos 

até o final da vigência deste PME. 

 

 



                            PREFEITURA MUNICIPAL DE INOCÊNCI 

                          PREFEITURA MUNICIPAL DE INOCÊNCIA 

                                 

                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

6 
 

 

 

Diante da meta 1 que se refere à universalização 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 até 3 (três) anos até o final da vigência deste PME, nosso município vem 

concentrando esforços na ampliação de vagas, tendo em vista a taxa de matrícula dos 

anos 2.018 e 2019, conforme dados publicados no Inep/2019 nas instituições de 

educação Infantil (4 e 5 anos) ao compararmos os anos de 2018 e 2019 observa-se que  

em 2019 houve um acréscimo de 41.8% no número de matrícula,  este salto elevou  o 

percentual do indicador que de 55,29% em 2018 foi para 78,45%, significando aumento 

 

Indicador 1A 

 
Percentual da população de 4 a 5 anos que frequenta a escola 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 100% 

DADO 

OFICIAL 
54,90% Relatório Linha de Base 2014 - INEP 

DADO 

MUNICIPAL 

 
78,45% 

 

- Censo Escolar /INEP 2019 

-DATASUS-Saúde 

-Cartório de Notas e Registro Civil de Pessoas 

Naturais de Inocência- MS. 
 

 

 

 

 

 

 

Indicador 1B 

 
Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a escola/creche. 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 60% 

DADO 

OFICIAL  
27,00% Relatório Linha de Base 2014 - INEP 

DADO 

MUNICIPAL 

 
40,80% 

 

- Censo Escolar /INEP 2019 

-DATASUS-Saúde 

-Cartório de Notas e Registro Civil de Pessoas 

Naturais de Inocência- MS. 
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no atendimento, entretanto, esse crescimento não foi suficiente para cumprir a meta 

projetada  do indicador, que era de 100%,  ou seja, sua universalização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Já na Educação Infantil de 0 a 3 anos a taxa de matrícula teve um acréscimo de 24,9%, 

de forma que o indicador não cumpriu a meta projetada no indicador que era de 60% até 

o final da vigência desse PME, mas atingimos um percentual de  40,80%, ou seja, de 

32,67%  em 2018 foi para 40,80% em 2019, o  que exige ainda esforço no município no 

cumprimento da meta no prazo estabelecido até o último ano de vigência deste PME. 
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Quanto às estratégias, temos a 1.1 e 11.13 que se trata de fazer um levantamento 

da população 0 a 5 anos e construção de instituição de Educação Infantil, é de grande 

importância a criação de um minicenso para levantamento da demanda e ampliação de 

vagas, porém, foi feito articulação, reuniões, negociação, porém, não foi possível 

realizar, o que dificultou a atualização e precisão dos dados, de forma a detectar a 

necessidade de ampliação de vagas e até a construção de nova instituição escolar, 

porém, o município tem atendido a demanda manifesta. 

II. Meta sobre Ensino Fundamental 
 

Meta 02- 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. 

  

 

Indicador 2A 

 

 

Percentual da população de 6 a 14 anos que frequenta a escola. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 100% 

DADO 

OFICIAL 
96,60% Relatório Linha de Base 2018- INEP 

DADO 

MUNICIPAL 

87,67% 

 
Censo Escolar /INEP 2018 e 2019 

IBGE-Censo 2010 

 

 

Indicador 2B 

 

 

Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o ensino 

fundamental concluído. 

META  

PREVISTA 

 PARA O 

 PERÍODO 

 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 

95% 

 

 

 

DADO OFICIAL 54,20% Relatório Linha de Base 2018- INEP 

DADO 

MUNICIPAL 
ND 

Não há dados estruturados que 

permitam acompanhar o 

cumprimento desta meta. 



                            PREFEITURA MUNICIPAL DE INOCÊNCI 

                          PREFEITURA MUNICIPAL DE INOCÊNCIA 

                                 

                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

9 
 

A meta 2 estabelece universalização do 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. 

Ao analisarmos os indicadores desta meta constata-se que no indicador 2A houve 

um avanço no percentual da população de 6 a 14 anos que frequenta a escola, tendo em 

vista que o percentual de matrícula em 2018 era 81,56% passando para 87,67% em 

2019, um acréscimo que representa 7,5% no número de matrícula, desta forma temos 

que enfrentar o grande desafio e concentrar esforços no sentido de garantir a oferta, o 

acesso, a permanência e a conclusão dos sujeitos mais vulneráveis, de forma, que, do 

ponto de vista da equidade, são os que mais precisam da escola, para que esta população 

conclua esta etapa na idade recomendada até o último ano de vigência desse PME . 

 

 

Outro ponto em destaque nesta meta é o indicador 2B que ressalta a garantia de 

95% dos estudantes concluam na idade recomendada até último ano do PME, porém,  

há uma grande dificuldade na coleta de dados dessa população de 16 anos, com pelo 

menos o ensino fundamental concluído, o que dificultou o comparativo entre 2018 e 

2019. Quantos às estratégias criadas para facilitar o cumprimento desta, temos a de 

grande importância que não foi realizada, se refere a permanente busca ativa para coleta 

de dados populacionais de forma a facilitar os cálculos dos indicadores, assim como as 

81,56 87,67 
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estratégias de implementação de projetos de preservação e conscientização e 

acompanhamento para a preservação de um ambiente sustentável, também projeto que 

visa reduzir a  violência  e  promover o  respeito  mútuo, porém, já  foi  dado  início  na 

elaboração do PPP nas escolas da rede que preveem projetos que contemplam estas 

temáticas. 

Portanto, nesta meta 2 referente ao Ensino Fundamental, os indicadores não 

foram alcançados e ela não foi concluída, mas das 16 estratégias elaboradas para 

auxiliar a execução da meta, somente três não foram iniciadas, porém, em 2019, foi 

iniciada em setembro a elaboração do PPP em todas as escolas da rede municipal, de 

acordo como novo Currículo de Referência de Mato Grosso do Sul e neles foram 

apresentados todos os projetos e palestras que serão trabalhados anualmente, inclusive 

os referentes ao meio ambiente, indisciplina e violência, previsto na estratégia 2.14. Já 

quanto à estratégia 2.4 que se refere a realizar constantemente uma busca ativa escolar 

de crianças e adolescentes não foi realizada, porém está previsto para 2020. 

 

III. Meta sobre o Ensino Médio 

 
Meta 03 – 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%. 

 

 

 

 

Indicador 3A 

 

Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a 

escola. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 100% 

DADO 

OFICIAL 
74,60% Relatório Linha de Base 2018- INEP 

DADO 

MUNICIPAL 
57,42% Censo Escolar/INEP 2017 
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Esta meta prevê a universalização do atendimento desta faixa etária de 15 a 17 

anos e a garantia que ao menos 85% estejam frequentando o ensino médio até o final da 

vigência deste plano, não foi alcançada, tendo em vista que seus indicadores não 

atingiram a meta prevista, dessa forma, acreditamos que o Ensino Médio seja um grande 

desafio aos gestores municipais de educação, já que esta etapa de ensino é de 

responsabilidade do governo Estadual conforme prevê o artigo 10 da Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, onde afirma que os estados deverão assegurar e oferecer o ensino 

fundamental a todos que o demandarem, respeitando o disposto no art. 38 desta Lei. 

Percebe-se ao analisar o indicador 2A nos anos de 2017, 2018 e 2019, que houve 

um decréscimo de 4,38% de 2017 para 2018, mas por outro lado se compararmos 2018 

e 2019 há um acréscimo de 3,69%, onde o percentual da população de 15 a 17 anos que 

frequenta a escola de 53,73% em 2018 vai para 57,42% em 2019, porém, não atingiu a 

meta prevista de universalização que era para 2016, dessa forma, mantendo esta 

oscilação, Inocência não conseguirá cumprir a meta no prazo estabelecido.  

 

 

 

 

Indicador 3B 

 

Taxa de escolarização líquida no ensino médio da população 

de 15 a 17 anos. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

 

 

META ALCANÇADA NO  

 

 

 

 

PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 85% 

DADO 

OFICIAL 

 

 

36,90% 

Relatório Linha de Base 2018- INEP 

DADO 

MUNICIPAL 
37,59% IDE/2014 
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Já no indicador 3B observa-se que houve um crescimento da taxa de 

escolarização líquida, comparando com os dados oficiais, porém, ainda está longe de ser 

alcançado o percentual de 85%, embora que o prazo seja até o final da vigência deste 

PME. É importante salientar que o Ensino médio em nosso município é de 

responsabilidade da Secretaria Estadual de Educação (SED), porém, o município tem 

concentrado esforços para que as estratégias aqui elencadas sejam executadas, porém, 

em sua maioria são estratégias que dependem do Estado para sua concretização, como é 

o caso das estratégias 3.1, 3.2; 3.3, que se refere à participação das discussões nacionais 

sobre o Programa Nacional de Renovação do Ensino Médio, participação na elaboração 

de consultas referente os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do ensino 

Médio (BNCC x Currículo de Referência) e outras estratégias ainda. 

Por outro lado, o município tem feito parcerias e convênios no que tange ao 

transporte de alunos e professores, lanche e espaço físico para que seja ampliada a 

oferta do ensino médio de forma a atender a toda a demanda desta faixa etária no 

município, é o caso da escola Municipal Cirilo Anoena da Costa situada na zona rural.  

 

IV. Meta sobre a Educação Especial/Inclusiva 
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     Meta 4– 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. 

 Sabemos que a Educação Especial visa promover o desenvolvimento das 

potencialidades de pessoas portadoras de necessidades especiais, condutas típicas ou 

altas habilidades, e que abrange os diferentes níveis e graus do sistema de ensino, o que 

requer um Atendimento Educacional Especializado (AEE) e este tem como 

fundamentação os documentos legais vigentes, como: Constituição Federal, LDBEN nº 

9.394/96, 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. Sendo 

assim, ao pensar numa educação para todos, requer um projeto que beneficie todos, sem 

distinção, o que inclui recursos diversos, como: tecnologia assistiva, recursos de 

acessibilidade, material, mobiliário, sala de recursos multifuncionais, Braille, soroban, 

LIBRAS, intérprete de LIBRAS, professores de apoio, meios auxiliares de locomoção, 

de forma a auxiliar todos os envolvidos no cotidiano escolar.  

 

 

Indicador 4B 

 

 

Percentual de matrículas em classes comuns do ensino 

regular e/ou EJA da educação básica de alunos de 4 a 17 

anos de idade com deficiência, TGD e altas habilidades ou 

superdotação. 
META PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 

Indicador 4A 

 

 

Percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência que 

frequenta a escola 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 100% 

DADO 

OFICIAL 
85,7% Relatório Linha de Base 2018- INEP 

DADO 

MUNICIPAL 
ND 

Não há dados estruturados que 

permitam acompanhar o 

cumprimento desta meta. 
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 100% 

DADO 

OFICIAL 
97,5% Relatório Linha de Base 2018- INEP 

DADO 

MUNICIPAL 
ND 

Não há dados estruturados que 

permitam acompanhar o cumprimento 

desta meta. 

 

 

As políticas educacionais na educação especial no município de Inocência 

estão centradas no processo de inclusão dos alunos público alvo deste processo, 

para que este aconteça de forma transversal em todos os níveis e modalidades, tem 

buscado   atender a demanda manifesta, organizando para o atendimento de forma a 

assegurar as condições necessárias com qualidade, para isso, conta com apoio 

pedagógico especializado com profissionais e materiais que apoiam o ensino e a 

aprendizagem, apoio pedagógico, intérprete de libras, atendimento educacional 

oferecido em sala de recursos multifuncionais, além de uma equipe técnica da 

SEMED responsável por acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos nas 

unidades de ensino. Ao monitorar esta meta encontramos dificuldade em encontrar 

dados para o cálculo dos seus indicadores, tendo em vista que não há um minicenso 

de forma a identificar essa população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos 

globais e altas habilidades existentes no município, o que dificultou o cálculo dos 

indicadores e consequentemente a elaboração de gráficos da evolução de matrículas 

desta meta. 

Mas diante das dificuldades, o não atingimento das metas previstas nos 

indicadores e 40% das estratégias não serem iniciadas, conclui-se que esta meta não 

foi realizada. 

 

V. Meta sobre Alfabetização 

 
Meta 5– Alfabetizar, com aprendizagem adequada, todas as crianças, no máximo, 

Até o terceiro ano do ensino fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador 5A 

 

Percentual dos estudantes nos níveis de proficiência em 

leitura da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA), no 

município de Inocência. 

 
META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

0 % 

DADO 

OFICIAL 

5,59/37, 44/ 

44, 6 e 12,30 
ANA - 2016 

DADO 

MUNICIPAL 

5,59/37, 44/44,6 e 

12,30 
ANA - 2016 
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Para concretização da meta 5 que prevê Alfabetizar, com aprendizagem 

adequada, todas as crianças, no máximo, até o terceiro ano do ensino fundamental, 

foram criadas 13 estratégias, que propõem qualificação e valorização dos professores 

alfabetizadores, reforço escolar para estudantes do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, 

formação inicial e continuada de professores alfabetizadores, com a utilização de novas 

tecnologias educacionais, materiais didáticos e de apoio pedagógico, ações de 

acompanhamento da aprendizagem , trabalho por agrupamento e clima de interação nas 

salas de aula, implementar os instrumentos de avaliação municipal periódico, recursos 

midiáticos, garantir a alfabetização e o letramento, com aprendizagem adequada, 

 

Indicador 5B 

 

Percentual dos estudantes nos níveis de proficiência em 

escrita da Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA), no 

município de Inocência. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 0 % 

DADO OFICIAL 

5,25/ 

18, 50/0,95/ 

69,87 e 5, 42 
ANA - 2016 

DADO 

MUNICIPAL 

5,25/ 

18, 50/0,95/ 

69,87e 5, 42 
ANA - 2016 

 

Indicador 5C 

 

Percentual dos estudantes nos níveis de proficiência em 

 Matemática da Avaliação Nacional de Alfabetização 

(ANA), no município de Inocência. 

  
META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 0 % 

DADO OFICIAL 
8,83/37, 86 

25,91 /27,40 
ANA - 2016 

DADO 

MUNICIPAL 

8,83/37, 86 

25,91  e 27,40 
ANA - 2016 
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materiais didáticos, de forma a alcançar os indicadores previstos para que as metas 

sejam alcançadas. 

No indicador 5ª verificamos que em leitura temos alunos no nível 1,2,3 e 4, onde 

no nível 1 temos 5,59%, no nível 2 temos 37,44%, no nível 3 temos 44,6% e no nível 4 

temos 12,30% de alunos, lembrando que quanto maior for o nível é o aprendizado dos 

alunos, sendo assim, 44,60% de nossos alunos estão no nível 3 e isto é bom, porém, 

devemos continuar concentrando esforços para que cheguem em níveis mais elevados 

de leitura. Já na escrita representado no indicador 5 B temos 18,50% no nível 2 e 

69,87% dos alunos no nível 4. Por último, temos o indicador 5C referente aos níveis de 

proficiência em matemática nossos maiores percentuais foram 37,86% de nossos alunos 

no nível 2 e 27,40% no nível 4, porém, o que dificultou chegar a uma meta prevista é 

que em 2016 foi nossa última avaliação ANA(Avaliação Nacional de Alfabetização) e 

foi extinta. Mas por outro lado,, das 13 estratégias apresentadas para auxiliar a 

conclusão da meta, apenas cinco foram iniciadas, que se propõem a formação 

continuada dos professores alfabetizadores com a utilização de novas tecnologias, mas, 

aderimos ao programa Educação Conectada, duas de nossas escolas foram 

contempladas, o coordenador do programa no município fez formação, e estamos 

aguardando a verba do programa para dar continuidade em 2020. Outra estratégia que 

não foi realizada também se refere à criação de instrumentos próprios de avaliação, 

porém já estamos articulando a possibilidade de implementar tal prática em nosso 

município. Por fim temos a última estratégia não iniciada que se refere à articulação 

com as IES de forma oferecer cursos de pós-graduação stricto sensu, porém na prática 

essa parceria já existe, já que temos uma professora que já iniciou o mestrado e termina 

em 2021 na Instituição UEMS. Já as demais estratégias estão em andamento ou já foram 

concluídas. É importante esclarecer que em 2017 fomos orientados a utilizar os 

indicadores desta meta como no Relatório do 1º ciclo de 2016-INEP, onde os 

indicadores apresentavam os estudantes com proficiência insuficientes em leitura (5 A); 

em Escrita (5 B) e em Matemática (5 C). Já no Relatório 2º Ciclo 2018 INEP os 

indicadores se modificaram, passando para Distribuição percentual dos estudantes nos 

níveis de proficiência em Leitura (5 A), em Escrita (5 B) e em Matemática (5 C). Diante 

disso, não foi possível a comparação nos anos 2018 e 2019 através de apresentação em 

gráfico, também porque a avaliação ANA foi extinta em 2017. 
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Meta VI. Meta sobre Educação Integral 

Meta 6– 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Educação Integral é entendida como um processo educativo que pensa no ser humano 

em todas as suas dimensões – cognitiva, estética, ética, física, social, afetiva, ou seja, 

não se esgotando no espaço físico da escola nem no tempo em que ele permanece na 

escola, devendo então, promover articulações e convivências entre 

educadores, comunidade e famílias, através de aprendizagens significativas funcionando 

como um catalisador entre os espaços educativos e seu entorno. Dessa forma, o 

 

 

Indicador 6A 

 

 

Percentual de alunos da educação básica pública em tempo 

integral. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 25% 

DADO 

OFICIAL 
12,6% Relatório 1º Ciclo 2016-INEP 

DADO 

MUNICIPAL 
12,64% Censo Escolar/INEP 2019 

  

 

 

Indicador 6B 

 

 

Percentual de escolas públicas com ao menos um aluno que 

permanece no mínimo 7 horas diária em atividades escolares 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 65% 

DADO 

OFICIAL 
80% Relatório 1º Ciclo 2016-INEP 

DADO 

MUNICIPAL 
33,33% Censo Escolar/INEP 2019 
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município de Inocência oferece o a Educação em Tempo Integral apenas no CEINF 

Margarida Tomázia de Paula- Vó Nona para crianças de 0 a 3 anos, porém como o 

próprio texto da meta nos diz, temos até 2024 para implantar gradativamente até atingir 

o percentual mínimo até 2024, o que significa concentrar esforços e ampliar o 

atendimento, o que dificilmente irá atingir, portanto, esta meta ainda não foi concluída. 

VII. Meta sobre Qualidade na Educação 
 

Meta 7 – 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 

 

 

Indicador 7A 

 

 

Média do IDEB nos anos iniciais do ensino 

fundamental. 

META PREVISTA PARA O 

PERÍODO 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 5,7 

DADO 

OFICIAL 
5,4 Inep-Ideb 2017 

DADO 

MUNICIPAL 
5,6 Inep-Ideb 2017 

  

 

 

 

http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=6055321
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Indicador 7B 

 

 

Média do IDEB nos anos finais do ensino fundamental. 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 5,2 

DADO 

OFICIAL 
3,8 Inep-Ideb 2017 

DADO 

MUNICIPAL 
4,5 Inep-Ideb 2017 

  

  

 

Indicador 7C 

 
Média do IDEB do ensino médio. 

META PREVISTA PARA 

O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 5,0 

DADO 

 OFICIAL 
4,1 Inep-Ideb 2017 

DADO 

 MUNICIPAL 
4,1 Inep-Ideb 2017 

 

 

 

Sabemos que o termo qualidade na educação envolve uma série de variáveis que 

envolvem desde questões macroestruturais, quanto a concentração de renda, desigualdade 

social, garantia no direito a educação, organização e gestão do trabalho educativo e educação 

integral, visando uma qualidade sociocultural do aluno. Diante disso, a escola tem o grande 

papel de articular a cultura, ou seja, tem que oferecer uma educação de boa qualidade formando 

pessoas para pensar e agir com autonomia. Para concretizar esta meta foram criadas 47 

estratégias que propõem mediante a pactuação interfederativa a implantação  da base nacional 

comum dos currículos, os direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos 

estudantes, o alcance do nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos, 

redução das taxas de reprovação, abandono e distorção idade-série,  apoio aos entes federados a 

constituir um conjunto de indicadores de avaliação institucional com base no perfil do alunado 

e do corpo de profissionais, verificação das condições de infraestrutura das escolas, os recursos 

pedagógicos disponíveis, as características da gestão e em outras dimensões relevantes, apoio 

técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação de professores e 

profissionais de serviços e apoio escolar, aplicação  dos instrumentos nacionais de avaliação da 
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qualidade do ensino fundamental e do ensino médio, elaboração e implementação dos 

instrumentos de avaliação municipal e utilização para  melhoria de seus processos e práticas 

pedagógicas,  garantia equidade da aprendizagem, utilização das tecnologias educacionais para 

todas as etapas da educação básica,  transporte gratuito, acessível e seguro para todos os 

estudantes da educação do campo,  o acesso dos estudantes a prática esportiva, bens culturais e 

artísticos, brinquedotecas, bibliotecas, equipamentos e laboratórios de ensino, acessibilidade 

nos prédios escolares, formação inicial e continuada a todos os profissionais e política de 

prevenção  à violência doméstica e sexual, etc. 

Algumas estratégias já foram realizadas, tivemos grandes avanços, porém, das 47 

estratégias criadas para consecução da meta, 18 não foram iniciadas, 24 estão em 

desenvolvimento e 5 estão concluídas, mas, a maioria está em desenvolvimento e/ou foram 

concluídas e somente 6  estão com prazo vencido. 

O IDEB apresenta em seus indicadores, os resultados de dois conceitos importantes para 

a qualidade da educação, que são: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações do 

INEP (SAEB e Prova Brasil) que permite traçar metas de qualidade educacional para os 

sistemas do Brasil, de forma que em uma escala de 0 a 10, sintetiza conceitos, aprovação 

escolar e o aprendizado em português e matemática. Ele é calculado para as etapas: anos 

iniciais anos finais e Ensino Médio, já o aprendizado é definido por meio de média dos alunos 

na Prova Brasil, a aprovação é medida através dos dados do Censo Escolar e os dados são 

processados pelo INEP, que divulga o índice a cada dois anos. 
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 Enfim, o acesso à Educação de qualidade é um direito que o cidadão possui de forma a 

ampliar o desenvolvimento da democracia. Neste sentido, os investimentos públicos em 
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Meta 8 - 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. 

 

 

 

 

 

educação são essenciais de forma reduzir a pobreza, a criminalidade, ampliação do crescimento 

econômico, bem-estar e aos direitos fundamentais da população. Portanto, esta meta ainda não 

foi concluída. 

VI. Meta sobre a Escolaridade Média. 

 

 

Indicador 8A 

 

 

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos de idade. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 12 

DADO 

OFICIAL 
ND 

Não há dados estruturados que 

permitam acompanhar o cumprimento 

desta meta. 

DADO 

MUNICIPAL 
ND 

Não há dados estruturados que 

permitam acompanhar o cumprimento 

desta meta. 

 

Indicador 8B 

 

 

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos residente 

na área rural. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 12 

DADO 

OFICIAL 
ND 

Não há dados estruturados que 

permitam acompanhar o cumprimento 

desta meta. 

DADO 

MUNICIPAL 
ND 

Não há dados estruturados que 

permitam acompanhar o cumprimento 

desta meta. 
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Esta meta prevê a elevação da 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. Desta forma, para que esta meta fosse alcançada foram 

criadas 7 estratégias que propõem o apoio e criação  através de parceria com o governo 

federal ou estadual de programas com metodologia específica, acompanhamento 

pedagógico individualizado, recuperação e progressão parcial, visando à continuidade 

de escolarização, assim como o estudo à distância; promover a busca ativa de jovens 

fora da escola; monitoramento contínuo ao acesso e permanência dos seguimentos 

populacionais desta meta, adequação do currículo às especificidades  da EJA, além de 

 

Indicador 8C 

 

 

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos 

pertencente aos 25% mais pobres (renda domiciliar per 

capita.) 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 12 

DADO 

OFICIAL 
ND 

Não há dados estruturados que 

permitam acompanhar o cumprimento 

desta meta. 

DADO 

MUNICIPAL 
ND 

Não há dados estruturados que 

permitam acompanhar o cumprimento 

desta meta. 

 

Indicador 8D 

 

 

Razão entre a escolaridade Média de Negros e Não Negros na 

faixa etária de 18 a 29 anos. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 100% 

DADO 

OFICIAL 
ND 

Não há dados estruturados que 

permitam acompanhar o cumprimento 

desta meta. 

DADO 

MUNICIPAL 
ND 

Não há dados estruturados que 

permitam acompanhar o cumprimento 

desta meta. 
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apoiar e participar de estudos, em parceria com as IES públicas voltados a esta 

população de 18 a 29 anos. Desta forma, das 7 estratégias propostas para a 

concretização da meta apenas a que se refere a divulgação e incentivo na participação de 

exames de certificação da conclusão dos ensinos fundamental e médio, foi realizada, as 

demais não foram iniciadas e não temos como monitorar os indicadores tendo em vista 

que não houve até agora um mini censo ou busca ativa de forma a detectar a real média 

de escolaridade em anos de estudo da população do campo, também dos 25% mais 

pobres, assim como dos negros e não negros com idade de 18 a 29 anos de nosso 

município, desta forma, tivemos como referência apenas o Relatório 1º Ciclo 2014-INEP 

para monitoramento desta meta. Diante disso, mantendo esse ritmo no avanço das 

estratégias dificilmente alcançaremos o cumprimento da meta no prazo estabelecido. 

 

IX. Meta sobre a Alfabetização e Analfabetismo Funcional de Jovens e 

Adultos 

 

Meta 9 - 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. 

 

 

 

 

 

Indicador 9A 

 

 

Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 95% 

DADO 

OFICIAL 
86,5 % Relatório Linha de Base 2018-INEP. 

DADO 

MUNICIPAL 
ND 

Não há dados estruturados que permitam 

acompanhar o cumprimento desta meta. 



                            PREFEITURA MUNICIPAL DE INOCÊNCI 

                          PREFEITURA MUNICIPAL DE INOCÊNCIA 

                                 

                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

25 
 

 

 

Sabemos que o acesso à Educação é condição indispensável para que todos 

possam intervir ativamente na sociedade e participar na vida cultural, contribuindo com 

seu trabalho para a satisfação básica e a melhoria das condições de vida. Dessa forma,  a  

modalidade de ensino EJA   criada pelo Governo Federal  é uma das oportunidades 

destinada aos jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso à educação na escola 

convencional na idade apropriada, permitindo que o aluno retome os estudos e os 

conclua em menos tempo, possibilitando sua qualificação para conseguir melhores 

oportunidades no mercado de trabalho. Para concretização desta meta, foram criadas 16 

estratégias, porém, não foi possível coletar informação referente a essa população em 

nosso município, sendo encontrado apenas dado oficiais extraídos do Relatório 1º Ciclo 

2018-INEP, que dificultou elaborar percentuais em cada indicador e fazer 

acompanhamento, de forma que, a rede municipal de ensino de Inocência atualmente 

não possui nenhuma sala de alfabetização de jovens e adultos (EJA) e esta meta não foi 

concluída. 

X. Meta sobre a EJA Integrada à Educação Profissional 

 

Meta 10 - Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e 

adultos na forma integrada à educação profissional, nos ensino fundamental e 

médio. 

 

 

 

 

 

Indicador 9B 

 

 

Taxa de analfabetismo funcional de pessoas de 15 anos ou mais de 

idade. 

META 

PREVISTA PARA 

O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 50 % 

DADO 

OFICIAL 
35,1% Relatório Linha de Base 2018-INEP. 

DADO 

MUNICIPAL 
ND 

Não há dados estruturados que permitam 

acompanhar o cumprimento desta meta. 
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Indicador 10A 

 

 

Percentual de matrículas de educação de jovens e adultos na 

forma integrada à educação profissional. 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 25% 

DADO 

OFICIAL 
0,0% Relatório Linha de Base 2018-INEP. 

DADO 

MUNICIPAL 
ND 

Não é ofertado a EJA Integrada à 

Educação Profissional no município de 

Inocência. 

 

Entendemos que a elevação de escolaridade integrada à educação profissional é 

um importante instrumento de conscientização da classe trabalhadora, porém, deve ser 

visto além do aspecto jurídico-formal, passando a dialogar de forma real, educação 

básica e educação profissional. Vemos hoje que as oportunidades educacionais têm sido 

democratizadas, porém, não tem garantido o acesso aos níveis de ensino, muito menos  

a socialização do conhecimento, que  tem chegado à classe trabalhadora desarticulada e 

precária. Para consecução desta meta, foram criadas nove estratégias, mas nenhuma foi 

realizada, está em desenvolvimento ou foi iniciada, já que não é ofertado em nosso 

município a EJA Integrada à educação Profissional. 

XI. Meta sobre Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

 

Meta 11- Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, 

assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento 

público. 

 

 

Indicador 

11. A 

 

 

Matrículas em EPT de nível médio: número Absoluto 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 100 % 

DADO 

OFICIAL 
30% Relatório Linha de Base 2018-INEP. 

DADO 

MUNICIPAL 
ND 

Não é ofertado a Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio no município de Inocência. 
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Indicador 11. B 

 

Número absoluto de matrículas em EPT de nível médio na rede 

pública de ensino. 

META 

PREVISTA PARA 

O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 50% 

DADO 

OFICIAL 
30% Relatório Linha de Base 2018-INEP. 

DADO 

MUNICIPAL 
ND 

Não é ofertado a Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio no município de Inocência. 

 

 

Sabemos que a educação profissional técnica de nível médio inclui desde as 

qualificações profissionais técnicas de nível médias (EPTNM), como saídas 

intermediárias, até a correspondente habilitação profissional do técnico de nível médio. 

Inclui, também, a especialização técnica de nível médio, que complementa 

profissionalmente o itinerário formativo planejado e ofertado pela instituição. Os cursos 

e programas de educação profissional técnica de nível médio são organizados por eixos 

tecnológicos, possibilitando itinerários formativos flexíveis, diversificados e 

atualizados, segundo interesses dos sujeitos e possibilidades das instituições 

educacionais, observadas às normas do respectivo sistema e nível de ensino para a 

modalidade de EPTNM. Dessa forma, a meta 11 prevê a expansão de forma a triplicar 

as matrículas nessa modalidade até 2024, assegurando a qualidade da oferta, ainda 

propõe que pelo menos 50% da oferta seja em segmento público. Dessa forma, no 

município de Inocência foram criadas 9 estratégias para concretização desta meta, 

porém, não possuímos dados municipais referentes a 2019 para obtenção de cálculos 

dos indicadores desta meta, tendo em vista que não oferecemos educação profissional 

técnica de nível médio. Portanto, nenhum indicador foi concluído e nenhuma estratégia 

foi iniciada e esta meta ainda não foi alcançada. 

 

XII- Meta sobre a 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 à qualidade da 

oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas matrículas, no segmento 

público. 
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Indicador 12A 

 

 

Taxa bruta de matrículas  na educação superior. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 50% 

DADO 

OFICIAL 
17,6% Relatório Linha de Base 2018-INEP. 

 

DADO 

MUNICIPAL 
ND 

Não é ofertado a Educação Superior  no 

município de Inocência. 

 

 

Indicador 12B 

 

 

Taxa líquida de escolarização ajustada na educação superior 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 33% 

DADO 

OFICIAL 
13,4% 

Relatório Linha de Base 2018-INEP. 

DADO 

MUNICIPAL 
ND 

Não é ofertado a Educação Superior  no 

município de Inocência. 

 

 

Indicador 12C 

 

 

Percentual da expansão de matrículas no segmento público. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 33% 

DADO 

OFICIAL 
ND 

Não há dados estruturados que 

permitam acompanhar o cumprimento 

desta meta. 

DADO 

MUNICIPAL 
ND 

Não há dados estruturados que 

permitam acompanhar o cumprimento 

desta meta. 
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A educação superior tem por finalidade, de acordo com o Art. 43 –III, da 

LDB: incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse 

modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive, nesse sentido, o 

desafio central da educação superior tem sido o de transmitir algum tipo de 

conhecimento que é considerado limitado, onde o mesmo busca concretizar alguns 

conhecimentos. Esta meta possui três indicadores, que por sua vez dois possuem apenas 

dados oficiais e o terceiro nem dados oficiais, e a partir foram criadas 12 estratégias, 

porém, nenhuma foi alcançada e esta meta não foi concluída, mas, apoiamos estudantes 

com transporte gratuita e com auxílio bolsa universitária com desconto de 10% nas 

mensalidades, cuja faculdade privada, seja conveniada com este município. 

 

XIII- Meta sobre a Titulação de Professores da Educação Superior 

 

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. 

 

 

 

Indicador 13. B 

 

 

Percentual de docentes com doutorado na educação superior. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 

Indicador 13. A 

 

 

Percentual de docentes com mestrado ou doutorado na 

educação superior. 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 75% 

DADO 

OFICIAL 
ND 

Não há dados estruturados que 

permitam acompanhar o cumprimento 

desta meta. 

DADO 

MUNICIPAL 
ND 

Não há dados estruturados que 

permitam acompanhar o cumprimento 

desta meta. 
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PERÍODO 

 35% 

DADO 

OFICIAL 
ND 

Não há dados estruturados que permitam 

acompanhar o cumprimento desta meta. 

DADO 

MUNICIPAL 
ND 

Não há dados estruturados que permitam 

acompanhar o cumprimento desta meta. 

 

Esta meta propõe elevar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em 

efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior em 75%, sendo, no total, 

e no mínimo 35% de doutores, para isso foram criadas onze estratégias, destas, apenas 

uma foi concluída, as demais não foram iniciadas e as estratégias dificilmente serão 

concluídas até o final da vigência do plano, pois não ofertamos essa modalidade em 

nosso município, portanto, esta meta ainda não foi concluída. 

 

XIV. Meta sobre Pós-Graduação 

 

 

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. 

 

 

Indicador 14 A 

 

 

Número de títulos de mestrado concedidos por ano no 

município. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 100% 

DADO 

OFICIAL 
ND 

Não há dados estruturados que 

permitam acompanhar o cumprimento 

desta meta. 

DADO 

MUNICIPAL 
ND 

Não há dados estruturados que 

permitam acompanhar o cumprimento 

desta meta. 
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Indicador 14. B 

 

 

Número de títulos de doutorado concedidos por ano no 

município. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 100% 

DADO 

OFICIAL 
ND 

Não há dados estruturados que 

permitam acompanhar o cumprimento 

desta meta. 

DADO 

MUNICIPAL 
ND 

Não há dados estruturados que 

permitam acompanhar o cumprimento 

desta meta. 

 

Para a realização desta meta foram elaboradas 14 estratégias, porém nenhuma 

foi realizada, não houve nenhum título de mestrado nem tampouco de doutorado 

concedido em 2019, portanto esta meta ainda não foi concluída. Mas por outro lado, 

temos 88% de nossos professores que atuam na educação básica com pós-graduação. 

 

XV. Meta sobre a Formação de Professores 

 

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 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. 

 

 

Indicador 15  

 

 

Proporção de docências com professores que possuem formação 

superior compatível com a área de conhecimento que lecionam 

na educação básica. 

META 

PREVISTA PARA 

O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 100% 

DADO 

OFICIAL 
ND Não há dados oficiais desta meta. 

DADO 

MUNICIPAL 
95,72% 

Dados fornecidos pela Secretaria 

Municipal de Educação - 2019 
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A meta 15 prevê que todos os professores da educação básica possuam formação 

específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento 

em que atuam, porém, segundo os dados colhidos pela secretaria municipal de 

educação, no município de Inocência no ano de 2019 verifica-se uma divergência de 

dados, já que nos dados oficiais como o Relatório Linha de Base 2018-INEP nosso 

município apresenta um percentual de 53,4% para a proporção de docências com 

professores que possuem formação superior compatível com a área de conhecimento em 

que lecionam na educação básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao analisarmos o gráfico com dados reais fornecidos pela secretaria municipal 

de educação, constatamos que temos 95,72% de nossos docentes possuem formação 

superior na área em que leciona na educação básica, o que significa que estamos tendo 

um crescimento significativo, não atingimos a universalização, mas, acreditamos que, 

até o final de vigência deste plano tenhamos atingidos a meta prevista. 

XVI – Meta sobre a Formação continuada e Pós-Graduação de 

Professores 

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 
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em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e 

contextualizações dos sistemas de ensino. 

 

Indicador 16 A 

 

 

Percentual de professores da educação básica com pós-

graduação lato sensu ou stricto sensu. 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 60% 

DADO 

OFICIAL 
53,2% Relatório Linha de Base 2018-INEP. 

 

DADO 

MUNICIPAL 
65,49% 

Dados fornecidos pela Secretaria 

Municipal de educação - 2019 

 

 

Indicador 16 B 

 

 

Percentual de professores que realizaram cursos de formação 

continuada 

META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 100% 

DADO OFICIAL ND 
Não há dados oficiais desta 

meta. 

DADO MUNICIPAL 96,77% 
Dados fornecidos pela 

Secretaria Municipal de 

Educação - 2019 

 

Sabemos que um profissional completo na educação que possa oferecer soluções e 

ideias inovadoras se torna um requisito essencial para desenvolver a expertise 

necessária para atuar em uma área, para isso é necessário  uma  formação  contínua   de 

forma a promover o engajamento dos profissionais em processos de aprimoramento que 

lhes permita estar sempre bem informados e atualizados sobre novas tendências 

educacionais. Além de permitir que o educador agregue conhecimento e seja capaz de 

gerar transformação e impacto no contexto escolar. Assim, a meta 16 propõe formar 

60% dos profissionais da educação básica, em seu primeiro indicador e garantir que 

todos os profissionais tenham formação continuada até o último ano de vigência deste 

plano. 
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Ao analisarmos o gráfico 1 observamos que para uma meta prevista de 60% dos 

professores da educação básica com pós-graduação lato sensu ou stricto sensu, temos 

hoje 65,49%, ou seja, ultrapassamos a meta prevista, porém, temos que continuar 

concentrando esforços para concluir a meta, mas ao compararmos 2018 e 2019 

percebemos um decréscimo de 3,34%, devido o fato de termos mais professores 

contratados em 2018 que não possuíam pós-graduação, além de 2019 alguns professores 

tomaram posse do ultimo concurso e estes possuem pós-graduação.  
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Já no gráfico 2 referente ao indicador 16 B, nos apresenta o percentual de 

professores que realizaram formação continuada em 2019 onde teve um acréscimo de 

66,47%, já que em 2019 tivemos durante todo o ano, formação continuada referente à 

implementação do Currículo de Referência de Mato Grosso do Sul, atingindo um 

percentual de 96,77% de nossos professores. 

 Portanto, esta meta não foi realizada apesar de termos ultrapassado o percentual 

previsto no primeiro indicador e faltar pouco para concretizar o segundo, ela possui 13 

estratégias, destas, 11 não foram iniciadas e 3 estão em desenvolvimento, desta forma, 

das que não foram iniciadas e que estão vencidas temos a 16.1 que se refere ao 

planejamento e oferecimento de cursos presenciais ou à distância dos docentes nas mais 

diferenciadas áreas de ensino; em nosso município não tivemos em todas as áreas, 

porém, tivemos a formação continuada referente ao Currículo de Referência de Mato 

Grosso do Sul durante todo o ano de 2019. A estratégia 16.2 se refere à formação 

continuada referente à Educação Especial também não ocorreu nestes dois últimos anos. 

Assim como a estratégia 16.6 também não foi realizada e se refere a formação 

continuada de docentes em todas as áreas de ensino, braile, arte, música e cultura. As 

demais estratégias como a 16.8, 16.9; 16.10; 16.11; 16.12 e 16.13 se referem a: 

Estimular e manter um portal eletrônico para subsidiar a atuação dos professores na 

educação básica; garantia de licença remunerada para  ou bolsa de estudo para os cursos 

de pós-graduação strito sensu; implementação do programa Nacional de Livro e Leitura 

e participação em programa nacional de disponibilização de recursos para o acesso a 

bens culturais pelo magistério público; oferta de especialização voltado à educação do 

campo, educação especial, gestão escolar, EJA   e Educação Infantil, pessoal técnico e  

administrativo, bem como do Ensino Médio. Enfim, estas estratégias não foram 

realizadas, mas, estamos analisando todas e dando uma atenção especial às de formação 

continuada, tendo em vista que se revela de grande importância para a melhoria da 

qualidade do ensino, não só aos docentes, mas a todos os profissionais da educação. 

 

XVII- Meta sobre a Valorização do Professor 
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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. 

  

 

Indicador 17 

 

 

Razão entre o salário médio de professores da educação 

básica da rede pública (não federal) e o salário de não 

professores, com escolaridade equivalente. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 100% 

DADO 

OFICIAL 
ND Não há dados oficiais desta meta. 

DADO 

MUNICIPAL 
85,80% 

Dados fornecidos pela Secretaria 

Municipal de Educação - 2019 

  

 

Esta meta é de grande importância aos profissionais do magistério que são 

amparados pela Lei 11.738, de 16 de julho de 2008, que institui o piso salarial nacional 

para os profissionais do magistério público da educação básica condição fundamental 

para a melhoria da escola pública e qualidade na educação, devendo ser integrada as 

políticas públicas, que devem garantir condições de trabalho para que estes exerçam 

com êxito sua função. Ao analisarmos este indicador verificamos que ele foi realizado, 

embora que não tenhamos dados oficiais no Relatório Linha de Base 2018- INEP, 

porém, constata-se que no município de Inocência o salário médio dos professores da 

educação básica nível I (com curso superior) com quarenta horas semanais ultrapassa o 

salário médio de não professores como é o caso de profissionais com: psicólogos, 

assistente social, nutricionistas, fonoaudiólogo com carga horária semanal de 40 horas e 

outros, ou seja, ao comparar, nossos professores ganham 35% a mais que estes 

profissionais conforme quadro abaixo.  
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Para a concretização desta meta foram criadas 4 estratégias, destas, duas ainda 

não foram realizadas, que se refere a constituir um fórum específico para 

acompanhamento e atualização do Piso Salarial, esclarecemos então que não foi iniciada  

Pois, não foi necessário, tendo em vista que todo ano é feito essa atualização de forma 

consensual, assim como a estratégia que se refere a criação de um conselho para 

diagnósticos, acompanhamentos, estudos, pesquisas, debates, proposições, e consultas 

referentes à valorização dos profissionais da educação, que os profissionais ainda não 

julgaram necessário. Portanto, a comissão de monitoramento e equipe técnica chegaram 

a conclusão que Inocência cumpriu e superou a meta, restando aos anos seguintes 

cumprir as estratégias 17.1 e 17.3, mencionadas acima. 

 

XVIII- Meta sobre o Plano de Carreira Docente 

 

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 
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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. 

 

 

Indicador 18A 

 

 

Plano de Carreira implantado no município para os profissionais da 

Educação Básica, pública no município. 

META 

PREVISTA PARA 

O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 100% 

DADO 

OFICIAL 
ND Não há dados oficiais desta meta. 

DADO 

MUNICIPAL 
100% 

Lei Complementar nº 792 de 13 de dezembro 

de 2011. 

 

 

Indicador 18B 

 

 

Percentual de profissionais da educação básica com Plano de 

Carreira implantado e que cumpram o piso nacional. 

META 

PREVISTA PARA 

O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 100% 

DADO 

OFICIAL 
ND Não há dados oficiais desta meta. 

DADO 

MUNICIPAL 
100% 

Lei 11.738, de 16 de julho de 2008. 

 

Dados fornecidos pela Secretaria Municipal 

de Educação - 2019 

 

 

Considerando a importância desta meta, verificamos em nosso município que ela 

foi concluída, tendo em vista que os dois indicadores criados para concretizar sua 

realização foram atingidos seu percentual previsto. Já no que se refere às 13 estratégias 

criadas para auxiliar a realização da meta, duas não foram iniciadas, cinco estão em 

desenvolvimento e seis foram concluídas, restando aos anos seguintes cumprir as 

estratégias que ainda não foram iniciadas. Das estratégias não iniciadas temos a 18.1 

referentes à adesão da efetivação do Estágio Probatório que não foi realizada, e a 

estratégia 18.9 que sem propõe a criar um Plano de Cargo e Carreira Docente da 
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Instituição de Ensino Superior que não foi concluída, tendo em vista que não possuímos 

faculdades em nosso município, mas, por outro lado, o município de Inocência possui o 

Plano de Cargos e Carreira da Educação Básica implantados na rede municipal de 

ensino e toma como referência o piso salarial nacional profissional. 
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XIX- Meta sobre a Gestão Democrática 

 

Meta 19 - 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. 

 

 

 

Indicador 19A 

 

 

Percentual de diretores de escolas públicas que foram escolhidos 

para ocupação do cargo por meio de critérios técnicos de mérito 

e desempenho e de consulta pública à comunidade escolar. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 100% 

DADO 

OFICIAL 
ND Não há dados oficiais desta meta. 

DADO 

MUNICIPAL 
40% 

Dados fornecidos pela Secretaria 

Municipal de Educação - 2019 

 

 

 

Indicador 19B 

 

 

Percentual de escolas públicas que contaram com a participação 

de profissionais da educação, pais e alunos na formulação dos 

projetos político-pedagógicos e na constituição do conselho 

escolar. 
META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 100% 

DADO 

OFICIAL 
ND Não há dados oficiais desta meta. 

DADO 

MUNICIPAL 
100% 

Dados fornecidos pela Secretaria 

Municipal de Educação - 2019 
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Indicador 19C 

 

 

Percentual de escolas públicas que recebem recursos 

financeiros dos entes federados. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 100% 

DADO 

OFICIAL 
ND Não há dados oficiais desta meta. 

DADO 

MUNICIPAL 
100% 

Dados fornecidos pela Secretaria 

Municipal de Educação - 2019 

 

De acordo como os dados acima, verifica-se que não há dados oficiais, apenas 

municipais colhidos pela própria Secretaria Municipal de Educação, nestes, dos três 

indicadores dois atingiram a meta prevista, apenas o indicador 19 A, referente à escolha 

de diretor não foi possível ser alcançado a meta prevista. No município de Inocência 

não temos regulamentado o sistema Municipal de Ensino, de forma a nortear todas as 

ações de planejamento, formulação, implementação e avaliação das políticas 

educacionais, e constar os princípios da gestão democrática, ou seja: transparência, 

respeito e autonomia. Porém, neste ano de 2019 tivemos formações continuadas sobre a 

implantação do Currículo de Referência de Mato Grosso do Sul, com ênfase à 

elaboração dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) que serão finalizados em 2020, 

porém, não existe conselho escolar implantado. Quanto à escolha de diretor é realizada 

por indicação do executivo municipal. Na gestão financeira, a associação de Pais e 

Mestres (APM) é a Unidade Executora dos recursos recebidos pela unidade escolar, 

onde é gerida por um estatuto próprio, compondo assim, a estrutura da gestão 

democrática. 

Assim, a Secretaria Municipal de Educação possui dispositivos para efetivação 

da Gestão Democrática da educação e está empenhada e foi cumprida a meta 19 do 

(PME) 2015-2024 em consonância com o (PEE) e (PNE). 

 

XX- Meta sobre Financiamento da Educação 
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Meta 20 - Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, 

no mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do município no 5º 

ano de vigência deste PME e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do 

decênio. 

 

 

Indicador 20 

 

 

Razão entre investimento público total em educação e o 

Produto Interno Bruto (PIB) do município. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 8% 

DADO 

OFICIAL 
ND Não há dados oficiais desta meta. 

DADO 

MUNICIPAL 
ND Não há dados municipais desta meta. 

  

 

Para a realização desta meta, foram criadas vinte e cinco estratégias que preveem 

a ampliação do investimento público em Educação em Relação ao PIB; de matrículas 

em Pré-Escola, Educação Especial, reformas de forma a atender a demanda da 

Educação Inclusiva, projetos de aceleração de estudos, financiamento para transporte 

escolar, participação nas discussões sobre a lei de Responsabilidade Educacional LRE 

e da criação do Sistema Nacional de Educação. 

 Quanto a esta meta, acreditamos ser a mais importante do PME, já que é do 

financiamento da educação que provém os recursos vinculados à educação, e quando se 

trata em qualidade requer a regulamentação do CAQ (Custo Aluno Qualidade), assim 

como a implementação de um amplo conjunto de políticas públicas e uma 

regulamentação do regime de colaboração entre os entes federados, ou seja, uma justa 

redistribuição de responsabilidades, para que as metas sejam cumpridas, na esperança 

de um efetivo avanço na educação brasileira é que somos capazes de  garantir o acesso, 

a permanência e a aprendizagem dos alunos, levando em conta também a melhoria da 

oferta de trabalho  aos profissionais da educação, que representam parte importante na 

educação, além da infraestrutura escolar, gestão democrática, além do padrão de 

qualidade do CAQ solicitado para a escola pública. 
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Para o cumprimento dessa meta, a Secretaria Municipal de Educação executa 

seu trabalho de acordo com a LDB visando à qualidade da Educação e o ensino 

aprendizagem. Lembrando que os conselhos FUNDEB e CAE acompanham 

regularmente os gastos realizados com os recursos advindos para a educação.  

Compreende-se que a função é de estimular parcerias envolvendo a União, o Estado, 

universidades, empresas, ONGs e demais organizações da Sociedade Civil para a 

manutenção da Educação Básica: Educação Infantil e Ensino Fundamental, tendo em 

vista suprir as condições básicas para o ensino e a aprendizagem: livro didático, material 

escolar, uniformes e o material pedagógico adequado para a execução dos projetos das 

escolas municipais, não possuímos parcerias, realizamos tal função apenas com os 

recursos advindos para a educação e com os recursos próprios da Prefeitura Municipal.  

Vale ressaltar quem em nosso município com  referência a Meta 20, infelizmente 

ainda não há indicadores fidedignos que visem acompanhar de forma adequada o 

cumprimento da Meta e estratégias, isto ocorre porque não há dados disponíveis de 

investimento público em educação apurados de acordo com o instituído pelo Plano 

Nacional de Educação. Entretanto, o Plano Nacional de Educação disponibiliza 

indicadores auxiliares, como o Investimento Público Total em proporção do PIB, e o 

Investimento Público Direto por aluno. Porém, apesar da existência desses indicadores 

produzidos pelo Inep/MEC que são estimativas do investimento público em educação, 

ainda não há um método eficiente que possibilite chegar ao resultado dos gastos de 

recursos públicos investidos na Educação. Tais formas estão explicadas no parágrafo 4º 

do art. 5º da Lei do PNE, englobando os mandamentos do art. 212 da Constituição 

Federal, além dos recursos aplicados nos programas de expansão da educação 

profissional e superior (incluindo incentivos e isenções fiscais), o financiamento de 

creches, pré-escolas e da educação especial na forma do art. 213 da Constituição 

Federal.  

Por fim, o município de Inocência não tem medido esforços para oferecer uma 

educação de qualidade, investindo de forma gradativa, visando alcançar a meta no 

prazo proposto, porém, não foi possível realizar os cálculos do indicador tendo em 

vista que são todos os investimentos público em educação em relação ao PIB( Produto 

Interno Bruto), o que equivale aos investimentos públicos em educação em todas as 

etapas de direito do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, 
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dividido pelo valor do PIB, calculado pelo IBGE, e, como o nosso último PIB foi em 

2017, não teve como calcular este indicador, mas o município de Inocência aplica os 

25% e até mais, em Educação, da arrecadação do município. 

 

4. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

 

O Plano Municipal de Educação possui 20 metas, para seu monitoramento, 

foram definidos 42 indicadores, de acordo com cada meta, de forma a facilitar sua 

execução. 

Considerando as informações colhidas neste 2º Relatório de Monitoramento e 

Avaliação relativo a 2018 e 2019, referentes ao cumprimento de metas observadas, 

percebe-se que  34,68 % dos objetivos do Plano  estão sendo cumpridos, totalmente ou 

parcialmente, conforme as metas projetadas por período, veja o quadro abaixo: 

 

Situação de cumprimento, 

Conforme indicador 

Percentual de Indicadores Quantidade de 

Indicadores 

Cumpriu Totalmente 11,90% 5 

Cumpriu Parcialmente 26,19% 11 

Cumpriu Insuficientemente 14,28% 6 

Não Determinado 47,61% 20 

Total de Indicadores para monitoramento das metas 42 

 

Assim, conforme o indicador utilizado, a situação de cumprimento foi avaliada 

a partir do seguinte conceito: 

- Cumprimento total – ocorre quando o resultado registrado foi de 100%, ou mais, da 

meta prevista para o período; 

- Cumprimento parcial – por convenção da CMMA/PME, ocorre quando o resultado 

registrado está entre 75% e 100% da meta prevista para o período; 

- Cumprimento Insuficiente – ocorre quando o resultado registrado é inferior a 75% 

da meta prevista para o período; 

- Não Determinado – ocorre quando não há dados estruturados que permitam 

acompanhar o cumprimento da meta. 
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As maiores dificuldades encontradas no município se concentram em inserir nossos 

jovens de 15 a 17 anos no contexto escolar, ampliar a oferta do atendimento de 

Educação em Tempo Integral, assim como oferecer EJA Integrada à Educação 

Profissional, Educação Profissional Técnica em Nível Médio e Educação Superior, 

tendo em vista que nosso município é relativamente pequeno. Quanto às 304 estratégias 

propostas para auxiliar no cumprimento da meta, 18,75% das estratégias foram 

realizadas e das 20(vinte) metas definidas apenas 3(três) foram realizadas. 

Por outro lado, o gestor municipal vem concentrando esforços incessantemente 

para atingir todas as metas educacionais propostas no PME, existindo uma grande 

preocupação em relação às metas que não foram alcançadas dentro do prazo 

estabelecido e assim, a comissão de monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de 

educação, vem concentrando esforços para  acompanhar e juntamente com os gestores 

alcançar o cumprimento das metas e suas estratégias, o quanto antes. 

A meta 1 com prazo para 2016, referente à Educação Infantil, não foi alcançada, 

porém 23,07% de suas estratégias foram realizadas e 53,84% das estratégias estão em 

andamento, desta forma, o município ainda não conseguiu a universalização de 4 a 5 

anos, fazendo-se necessário uma ampliação do número de vagas anualmente a essa faixa 

etária de forma a cumprir a meta e atender a demanda reprimida, mas é necessário 

também, a realização de um minicenso ou busca ativa escolar, de forma a ter um real 

retrato da população em cada faixa etária de nosso município, o que facilitará na oferta 

de vagas, e a partir daí, tomar as devidas providências. 

Quanto ao ensino fundamental, meta 2, não foi alcançada, porém, 56,25% de 

suas estratégias já foram realizadas e 37,5% estão em andamento, considerando a 

população de 6 a 14 anos. Também os alunos com deficiência, alunos com defasagem 

idade/ano/série e o público alvo da EJA é necessário realizar divulgação de matrículas, 

fazendo com que todos tenham o acesso e permanência na escola. 

Com relação ao Ensino Médio, que é também de universalizar, com prazo para 

2016 ainda não foi alcançada, porém, a rede estadual que é a principal responsável por 

esta etapa de ensino conforme prevê o artigo 10 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996 e está empenhada na busca de alternativas para obter melhores resultados, como 

reformas estruturais e pedagógicas conforme prevê legislação vigente e ainda 

expandindo o número de escolas em atendimento integral. 
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A meta 4 que também propõe a universalização  da população de 4 a 17 anos 

com deficiência não foi atingida, porém, 52% de suas estratégias foram realizadas e 

16% estão em andamento e o município vem tentando ampliar gradativamente as 

condições de atendimento das unidades de forma a garantir a acessibilidade aos alunos. 

Por outro lado, a meta 17  que em seus indicadores propõe a equiparar o salário 

médio dos profissionais da educação básica  com os demais profissionais com nível 

superior completo, até o final do sexto, de acordo com os dados e gráficos encontrados 

dos profissionais da educação, ultrapassam os demais profissionais com nível superior 

completo, desta forma, essa meta atingiu seus objetivos e foi concluída.  

Já a meta 18 também foi concluída, tendo em vista que os dois indicadores criados 

para concretizar sua realização foram atingidos seu percentual previsto. Já no que se 

refere às 13 estratégias criadas para auxiliar a realização da meta, duas não foram 

iniciadas, cinco estão em desenvolvimento e seis foram concluídas, restando aos anos 

seguintes cumprir as estratégias que ainda não foram iniciadas. Das estratégias não 

iniciadas temos a 18.1 referentes à adesão da efetivação do Estágio Probatório que não 

foi realizada, e a estratégia 18.9 que sem propõe a criar um Plano de Cargo e Carreira 

Docente da Instituição de Ensino Superior que não foi concluída, tendo em vista que 

não possuímos faculdades em nosso município, mas, por outro lado, o município de 

Inocência possui o Plano de Cargos e Carreira da Educação Básica implantados na rede 

municipal de ensino e toma como referência o piso salarial nacional profissional. A 

meta 19 também foi concluída, de forma que, de seus três indicadores, dois atingiram a 

meta prevista de 100% que se referem a formulação de Projetos Políticos Pedagógicos 

em todas as escolas da rede, embora não tenha sido implantados os conselhos escolares, 

no último indicador também foi atingido a meta prevista já que se refere ao percentual 

de escolas que recebem recursos financeiros dos entes federados, somente o indicador 

19 A que possuía uma meta de 100%, que na verdade atingiu 40% no que se refere a 

escolha para ocupação do cargo de diretores por meio de critérios técnicos de mérito e 

desempenho de consulta pública à comunidade escolar, de forma que a escolha é feita 

pelo executivo municipal, mas, a comissão de monitoramento considerou esta meta 

concluída. 

A meta 20 sobre financiamento da educação ainda não foi alcançada, já que não 

foi possível calcular o indicador em nosso município, devido o nosso último PIB oficial 
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pelo IBGE ser de 2017, porém, o município aplica os 25% ou mais da arrecadação do 

município em educação, mas neste biênio de 2018 e 2019 temos 56% das estratégias 

concluídas ou em andamento.      

As metas 6 (Educação em Tempo Integral); 10 (EJA Integrada à Educação 

Profissional); 11 (Educação Profissional Técnica em Nível Médio);12 (Educação 

Superior); 14(Educação Superior) não foram alcançadas e 100% de suas estratégias não 

foram iniciadas, porém, deste total temos as metas 3,10,11,12,13 e 14 que são de 

responsabilidade da rede estadual ou não oferecemos. Já as metas 5, 7, 9, 15, 19 e 20 

também não foram alcançadas, mas apresentam algumas estratégias realizadas e em 

andamento. 

No que se refere ao ensino de boa qualidade devemos considerar vários 

indicadores sociais, com propostas voltadas à formação de professores, melhorias 

estruturais nas escolas, currículos integradores e universalistas, de forma a enfrentar as 

desigualdades sociais responsáveis por avanços na aprendizagem dos alunos. 

Considerando a alfabetização da população de 15 anos ou mais o município tem 

atendido a demanda manifesta, e de acordo com os dados oficiais apontam uma boa 

porcentagem nos indicadores da meta 9, mas 75% das estratégias ainda não foram 

iniciadas, sendo necessário a partir de agora um monitoramento mais acirrado e 

articulação entre os gestores com relação a realização destas estratégias. 

Com relação à formação dos profissionais da educação o indicador revela que a 

proporção de docência com professores que possuem a formação superior compatível 

com a área de conhecimento que lecionam na educação básica atingiu 98% da meta 

prevista no PME. Isso demonstra um grande avanço quanto a valorização dos 

profissionais da Educação Básica. 

Por fim, acreditamos que estes resultados servirão aos gestores para que possam 

intervir nas metas que precisam de maior empenho, de forma a manter as ações 

positivas já alcançadas e planejar ações imediatas as que ainda não foram realizadas. 

 

 

 

 

 



                            PREFEITURA MUNICIPAL DE INOCÊNCI 

                          PREFEITURA MUNICIPAL DE INOCÊNCIA 

                                 

                          SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

48 
 

5. ANEXOS 

ANEXO 1 – Notas Técnicas 

 

PME/MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA/MS. 

 

Numeração Nota Técnica Nº 001 Lei PME nº. 929/2015 de 03 de 

setembro de 2015 

ASSUNTO: 

Vigência do PME 

 

Na Lei em questão consta a vigência 

do PME até 2025, em discordância às 

Leis nº. 4 621 de 22 de dezembro de 

2014- PEE e 13.005/2014 – PNE. 

Responsável (is) pela elaboração 

 

- Coordenador da Comissão; 

Comissão Técnica; Dirigente 

Municipal de Educação. 

Histórico Na elaboração do PME dimensionou-

se a vigência de 10 anos, porém, 

ultrapassando o tempo previsto, 

considerou-se a necessidade de 

alinhamento temporal com o PEE e 

PNE, com o término em 2024. 

Análise Técnica Considerando o artigo 1º da Lei 

Municipal nº929/2015 – PME, com 

vistas ao cumprimento do disposto no 

Artigo 214 da Constituição Federal, 

em consonância com a Lei Federal nº 

13005/2014 e a Lei Estadual nº. 

4.621/ 2014 – PEE-MS, os planos de 

educação deverão estar alinhados 

temporalmente. 

Conclusão Deverá ser elaborado um dispositivo 

legal para o amparo desta alteração, 

tendo em vista a aprovação pelo poder 

Legislativo Municipal. Sem alteração 

da objetividade do plano. 

Assinatura(s) Equipe Técnica: Gilsa Alves de 

Queiroz, Creuza Pereira dos Anjos, 

Fátima Aparecida Freitas de Brito, 

Luzia Padula Gonçalves, 

Terezinha do Carmo Carneiro dos 

Santos eElica Tessari. 
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Numeração Nota Técnica Nº 002 Lei PME nº. 929/2015 de 03 de 

setembro de 2015 

ASSUNTO: 

Alteração na sigla CAQ para CAQi. 

A sigla CAQ da estratégia  20.20 

referente a meta 20, lê-se CAQi. 
 

Responsável (is) pela elaboração 

 

 Coordenador da Comissão;  

Comissão Técnica; Dirigente 

Municipal de Educação. 

Histórico Na elaboração do PME foi digitado 

na estratégia  20.20 da meta 20  a 

sigla (CAQ), para Custo Aluno-

Qualidade inicial quando a sigla 

correta é (CAQi). 

Análise Técnica Considerando o artigo 1º da Lei 

Municipal nº929/2015 – PME, com 

vistas ao cumprimento do disposto no 

Artigo 214 da Constituição Federal, 

em consonância com a Lei Federal nº 

13005/2014 e a Lei Estadual nº. 

4.621/ 2014 – PEE-MS, os planos de 

educação deverão estar alinhados. 

Desta forma, se considerar (CAQi) 

para Custo Aluno-Qualidade inicial  o 

alinhamento do PME com o PNE 

estará presente.  
 

Conclusão Deverá ser elaborado um dispositivo 

legal para o amparo desta alteração, 

tendo em vista a aprovação pelo 

poder Legislativo Municipal. Sem 

alteração da objetividade do plano. 

Assinatura(s) Equipe Técnica: Gilsa Alves de 

Queiroz, Creuza Pereira dos Anjos, 

Fátima Aparecida Freitas de Brito, 

Luzia Padula Gonçalves, 

Terezinha do Carmo Carneiro dos 

Santos e 

Elica Tessari. 
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Numeração Nota Técnica Nº 003 Lei PME nº. 929/2015 de 03 de 

setembro de 2015 

ASSUNTO: 

Alteração de termo Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRE) para 

Lei de Responsabilidade 

Educacional (LRE). 

No termo  Lei de Responsabilidade 

Fiscal(LRE) da estratégia  20.24 

referente à meta 20, lê-se Lei de 

Responsabilidade 

Educacional(LRE). 

Responsável (is) pela elaboração 

 

 Coordenador da Comissão;  

Comissão Técnica; Dirigente 

Municipal de Educação. 

Histórico Na elaboração do PME foi digitado 

errado na estratégia  20.24  da meta 

20 o termo Lei de Responsabilidade 

Fiscal para a sigla (LRE), quando o 

correto deverá ser Lei de 

Responsabilidade 

Educacional(LRE). 

Análise Técnica Considerando o artigo 1º da Lei 

Municipal nº929/2015 – PME, com 

vistas ao cumprimento do disposto 

no Artigo 214 da Constituição 

Federal, em consonância com a Lei 

Federal nº 13005/2014 e a Lei 

Estadual nº. 4.621/ 2014 – PEE-MS, 

na meta 20 – onde se lê, Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRE)  , 

leia-se, Lei de Responsabilidade 

Educacional(LRE) uma vez  que o 

alinhamento do PME com o PNE 

estará presente se considerar Lei de 

Responsabilidade Educacional. 

Conclusão Deverá ser elaborado um dispositivo 

legal para o amparo desta alteração, 

tendo em vista a aprovação pelo 

poder Legislativo Municipal. Sem 

alteração da objetividade do plano. 

Assinatura(s) Equipe Técnica: Gilsa Alves de 

Queiroz, Creuza Pereira dos Anjos, 
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Fátima Aparecida Freitas de Brito, 

Luzia Padula Gonçalves, 

Terezinha do Carmo Carneiro dos 

Santos e Elica Tessari. 

 

Assinatura(s) Equipe Técnica: Gilsa Alves de 

Queiroz, Creuza Pereira dos Anjos, 

Fátima Aparecida Freitas de Brito, 

Luzia Padula Gonçalves, 

Terezinha do Carmo Carneiro dos 

Santos e Elica Tessari. 

Numeração Nota Técnica Nº 004 Lei PME nº. 929/2015 de 03 de 

setembro de 2015 

ASSUNTO: 

Alteração na meta 20 do termo 

PIB do País para PIB do 

município. 

Alteração na  meta 20, onde se lê PIB 

do País, leia-se PIB do município. 

Responsável (is) pela elaboração 

 

- Coordenador da Comissão;  

Comissão Técnica; Dirigente 

Municipal de Educação. 

Histórico Na elaboração do PME foi colocado 

na meta 20 o termo PIB do País, 

quando o correto deverá ser PIB do 

município. 

Análise Técnica Considerando que todas as metas do 

Plano Nacional de Educação (PNE – 

Lei 13.005/2014) devem estar 

contempladas no Plano Municipal de 

Educação e em atendimento as 

orientações da rede 

DICOPE/SASE/MEC e da 

Coordenação Estadual da Rede de 

assistência Técnica do PME/MS, na 

meta 20 – onde se lê PIB do País, 

leia-se PIB do Município, uma vez  

que o alinhamento do PME com o 

PNE estará presente se considerar o 

PIB do município. 

Conclusão Deverá ser elaborado um dispositivo 

legal para o amparo desta alteração, 
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tendo em vista a aprovação pelo poder 

Legislativo Municipal. Sem alteração 

da objetividade do plano. 

Assinatura(s) Equipe Técnica: Gilsa Alves de 

Queiroz, Creuza Pereira dos Anjos, 

Fátima Aparecida Freitas de Brito, 

Luzia Padula Gonçalves, 

Terezinha do Carmo Carneiro dos 

Santos e Elica Tessari. 
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ANEXO 2 – Decretos 

 

 

Decreto que nomeia a Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação do 

PME/Inocência e Equipe Técnica 
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Decreto de recondução e nomeação de alguns membros da Comissão Municipal de 

Monitoramento e Avaliação do PME - CMMA-PME 
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