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2 APRESENTAÇÃO 

 

            O Plano Municipal de Educação foi elaborado em consonância com o Plano Nacional 

de Educação, sancionado pela Lei nº 13.005, de 25/06/2014. A partir de agosto de 2014 

iniciaram-se os estudos e a busca de orientações relativas à construção do PME. Em outubro 

ocorreu a reunião de organização da comissão e dos grupos de trabalho – GT’s que foram os 

responsáveis por toda pesquisa, estudo e estruturação do diagnóstico das metas e do 

documento base. Fizeram parte dos GT’s: representantes dos segmentos da comunidade 

escolar das três redes de ensino nos níveis infantil, fundamental, médio, profissional e 

superior; Conselho Municipal de Educação; 3ª Coordenadoria Regional de Educação; Poder 

Legislativo; Poder Executivo; COMDICA; Promotoria; entidades civis. 

 A partir de então, os GT’s reuniram-se constantemente entre seus membros e também, 

em alguns momentos, com membros dos demais GT’s com objetivo de partilhar o andamento 

dos trabalhos, esclarecer dúvidas e realizar ajustes. 

No mês de março de 2015 reuniram-se representantes dos GT’s e diretores das 

instituições de ensino do Município. Foi apresentado o andamento do PME e orientado com 

relação à participação das escolas e comunidade nos debates relativos ao texto base. Até a 

segunda quinzena de abril o texto base ficou disponível para sugestões das escolas e também 

da comunidade, através do site da Prefeitura Municipal de Estrela.  

Ainda no mês de abril, na segunda quinzena, as propostas encaminhadas via site e 

pelas escolas foram debatidas pelos representantes dos GT’s, tendo como princípios a 

legislação vigente e que nenhum ente federado pode legislar para outro. O texto base foi 

concluído. 
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No dia 15 de maio de 2015 foi realizada a Conferência com ampla participação de 

toda a comunidade estrelense e instituído o Fórum permanente de acompanhamento do PME. 

            O presente documento contempla a Lei que institui o Plano Municipal de Educação, o 

diagnóstico educacional do Município de Estrela, suas metas e estratégias e as referências que 

embasaram a construção do mesmo. 

 

3  INTRODUÇÃO 

 

3.1 Histórico da educação em Estrela 

Não há documento que comprove a existência de alguma escola na fase de 

povoamento da região. Instalado o Município, em 03/12/1849, em que se registra o estado das 

Aulas Públicas de Instrução Primária, não há nenhuma escola em funcionamento. Consta que 

havia um Colégio Particular, em Taquari, em 1850.  

Ao se resgatar a história da educação em Estrela, o que mais se realça é que as 

soluções dos problemas eram encontradas e resolvidas pelas próprias lideranças em conjunto, 

buscando o bem comum da comunidade que construía as suas escolas e colégios, capelas e 

igrejas, hotéis e hospitais. Sem que houvesse sistema de educação, rede escolar específica, 

didática e pedagogia, as comunidades se reuniam para enfrentar, com rapidez e decisão 

unânime, o problema do ensino para os filhos. Alguém alugava uma sala e um membro da 

comunidade assumia a função de professor. As crianças aprendiam a ler, escrever e calcular. 

 

3.1.1 Da Educação Infantil 

Com a mudança da estrutura familiar e entrada da mulher no mercado de trabalho, o 

atendimento da educação infantil passou a ser necessidade. Registros desse atendimento 

constam a partir de 1973. 

Com a nova configuração social e a própria legislação, essa etapa passou da fração de 

“cuidar” para o “cuidar e educar”. O aumento expressivo e crescente da demanda trouxe a 

necessidade de ampliação e criação de escolas e turmas. Ainda há, porém, uma demanda 

reprimida de 132 crianças, principalmente na creche – berçário (dados Central de Vagas, 

Abril/2015). 
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3.1.2 Do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional  

Registros específicos trazem dados históricos das instituições educacionais do 

município, no que se refere à criação, manutenção e alteração de manutenção, público 

atendido e extinção. 

O ensino particular teve vital importância na educação do Município. A mais antiga 

escola particular de Estrela foi criada em 1869 e localizava-se no distrito de Canabarro, hoje 

pertencente ao Município de Teutônia.  

A 3ª Delegacia Regional de Educação foi instalada em 1938 atendendo vários 

municípios da região do Vale do Taquari. Atualmente, a 3ª Coordenadoria Regional de 

Educação, como é denominada, atende 32 (trinta e dois) municípios do Vale do Taquari. 

Em 1958 iniciou a Escola Normal Rural Estrela da Manhã que passou para a 

administração do Estado como Centro de Formação de Professores. Atualmente é 

denominado Instituto Estadual de Educação Estrela da Manhã e dá ênfase à formação de 

professores em nível médio, atendendo estudantes dos diversos municípios do Vale do 

Taquari. Nos últimos anos intensificou-se a criação de cursos técnicos a nível médio em 

diversas áreas nas redes estadual e privada, atendendo estudantes de Estrela e região. 

Especialmente na década de 90, a extinção de algumas escolas tornou-se necessária 

devido ao baixo índice de matrículas, gastos excessivos com manutenção de pessoal, material 

didático, entre outros, dando a opção da criação de “escolas polo” que suprem, no momento 

atual, a demanda educacional do Município, ao nível de ensino fundamental. 

 

3.1.3 Da Educação Especial 

 O município de Estrela conta com o atendimento da Escola de Educação Especial 

Cantinho do Sorriso mantida pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), 

disponibilizando atendimento clínico-terapêutico especializado (ecoterapia, estimulação 

precoce, fonoaudiologia, neurologia, oficinas, psicopedagogia, psicologia, entre outros), bem 

como os anos iniciais do ensino fundamental. Atende estudantes com necessidades educativas 

especiais de Estrela e outros municípios. 

 Diversas escolas do município oferecem atendimento educacional especializado em 

Salas de Recursos Multifuncionais, atendendo os estudantes no turno inverso à escola regular, 

de acordo com a legislação.   
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3.1.4 Do Ensino Superior 

Até o ano de 2009, os estudantes de Ensino Superior de Estrela frequentavam 

instituições localizadas em outros municípios, destacando-se a UNIVATES (Lajeado), 

UNISC (Santa Cruz do Sul), ULBRA (Canoas) e UNISINOS (São Leopoldo). A partir de 

2009, com a implantação da Faculdade La Salle – Estrela, nas dependências do Colégio Santo 

Antônio, houve abertura gradual de cursos superiores e pós-graduação que passaram a ser 

opção dos estudantes de Estrela e região. 

Nos últimos anos têm se expandido a oferta de Cursos Superiores e Pós-graduação à 

distância, através de várias regiões do país, na sua maioria regulamentada pelo MEC. 

 

3.1.5 Da Educação de Jovens e Adultos  

 A demanda da modalidade EJA no Município não se apresenta de forma constante ao 

longo dos anos, sendo os níveis de ensino ofertados de acordo com a necessidade. 

Atualmente, 3 (três) escolas do município atendem a demanda de Educação de Jovens e 

Adultos, em diferentes bairros, no turno da noite. Duas escolas são da rede estadual, uma 

delas com atendimento de ensino fundamental e a outra de ensino médio. Uma escola é da 

rede municipal e atende o ensino fundamental.  

 

3.2 Realidade do atendimento educacional 

De acordo com os dados do MEC/ INEP - Censo Escolar da Educação Básica 2014, 

Estrela conta com os seguintes números em relação à educação: 

 Rede Municipal de Educação: 

 09 (nove) escolas de Educação Infantil, atendendo um total de 1.046 (um mil e 

quarenta e seis) crianças de 0 a 5 anos;  

 11 (onze) escolas de Ensino Fundamental, sendo destas: 7 (sete) de ensino 

fundamental completo, uma delas com Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 4 (quatro) de 

ensino fundamental anos iniciais. O atendimento da educação infantil nestas escolas de ensino 

fundamental tem os seguintes números: uma escola atende creche e pré-escola (0 a 5 anos) e 6 

(seis) escolas atendem pré-escola (4 e 5 anos). O total é de 1.949 (um mil novecentos e 

quarenta e nove) estudantes; 

 Rede Estadual de Educação: 

 5 (cinco) escolas de Ensino Fundamental, atendendo 438 (quatrocentos e trinta 

e oito) estudantes; 
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 2 (duas) escolas de Ensino Fundamental e Médio, uma delas ofertando a 

modalidade EJA para ensino fundamental e a outra EJA para o ensino médio. Atendendo um 

total de 1.613 (um mil seiscentos e treze) estudantes; 

 2 (duas) escolas de Ensino Médio, sendo que uma delas integra o Ensino 

Médio ao Curso Normal, atendendo um total de 593 (quinhentos e noventa e três) estudantes; 

 1 (uma) escola de Educação Profissional, atendendo 118 (cento e dezoito) 

estudantes;  

 Rede Privada: 

 2 (duas) escolas de Educação Infantil, atendendo um total de 191 (cento e 

noventa e uma) crianças; 

 2 (duas) escolas que atendem Educação Básica e Educação Profissional, 

atendendo um total de 1.012 (um mil e doze) estudantes; 

 1 (uma) escola de Educação Especial, atendendo um total de 42 (quarenta e 

dois) estudantes; 

 1 (uma) instituição de Ensino Superior, atendendo um total de 270 (duzentos e 

setenta) estudantes. 

Ao término de 2013, uma escola de educação infantil foi unificada com uma escola de 

ensino fundamental, sendo a escola de educação infantil extinta. Em 2015, uma nova escola 

de educação infantil iniciou suas atividades.   

 

3.3 Do transporte e da alimentação escolar  

O Município disponibiliza transporte escolar para o deslocamento dos estudantes de 

suas casas até a escola, sendo o serviço disponível para todas as escolas de Ensino 

Fundamental da Rede Municipal localizadas no interior do município, nos turnos da manhã e 

tarde. Além destas, duas escolas localizadas na sede do Município também contam com o 

serviço. Na frota inclui veículo adaptado para o transporte de cadeirantes.  

O Município dispõe de Cozinha Central e Padaria, fornecendo os lanches escolares 

para todas as escolas e almoços para as escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental 

com turno inverso, incluindo algumas escolas particulares nas quais a merenda é repassada e 

outras através de repasse de recurso do governo federal. 

 

3.4 Sistema Municipal de Ensino 

A partir do ano de 2006 o Município conta com seu Sistema Municipal de Ensino que, 

segundo o art. 5° da Lei 4.330, de 06 de novembro de 2006, dispõe da estrutura, organização e 
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composição do Sistema. É de abrangência do mesmo: I – as instituições de ensino 

fundamental e de educação infantil mantidas pelo Poder Público Municipal; II – as 

instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada; III – a Secretaria 

Municipal de Educação; IV – O Conselho Municipal de Educação; V – O Conselho 

Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB ou outra modalidade que o 

substitua, instituída pela legislação vigente; VI – O Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar. 

O Conselho Municipal de Educação do Município iniciou suas atividades em 1964. 

Foi reestruturado pela Lei n ° 4.329, de 06 de novembro de 2006, sendo suas competências 

definidas nesta Lei. Atualmente é formado por 9 (nove) membros titulares, indicados por 

entidades locais e nomeados por Portaria Municipal. É um órgão normativo, consultivo, 

conferente e deliberativo na área da educação do Sistema Municipal de Ensino.  

 

4 ESTUDO DEMOGRÁFICO DO MUNICÍPIO DE ESTRELA 

O município possui área superficial de 184 km², com a seguinte divisão 

administrativa: além do distrito sede, os distritos de Delfina, Costão e Glória.  Conforme 

Censo 2010 do IBGE, a população era de 30.619 habitantes (IBGE, 2010), tendo um 

crescimento de 11,7% em relação do Censo 2000 que relatava uma população de 27.401 

habitantes (IBGE, 2000).  

Ainda com base no Censo realizado no ano 2010, dos 30.619 habitantes do território 

municipal, 15.500 são mulheres e 15.119 homens.  

Em relação à idade, de acordo com o IBGE, tinha-se o seguinte panorama: 

Quadro 1 – Número de habitantes por idade 

Idade N° de habitantes 

0 – 4 anos 1.715 

5 – 9 anos 1.877 

10 – 14 anos 2.259 

15 – 19 anos 2.357 

20 – 24 anos 2.679 

25 – 29 anos 2.774 

30 – 34 anos 2.298 

35 – 39 anos 2.115 

40 – 49 anos 4.458 

50 – 59 anos 3.870 



9 

 

60 – 64 anos 1.273 

65 – 69 anos 914 

70 – 74 anos 772 

75 – 79 anos 577 

80 anos ou + 681 

TOTAL 30.619 

Fonte: IBGE, 2010. 

O IBGE – 2010 apresenta os seguintes dados educacionais: 

 8.590 frequentavam a creche ou escola; 

 9.291 eram moradores sem instrução ou com ensino fundamental incompleto; 

 3.294 tinham ensino fundamental completo e ensino médio incompleto; 

 5.043 tinham ensino médio completo e ensino superior incompleto; 

 2.109 tinham ensino superior completo; 

 a taxa de analfabetismo era de 2,7%; 

O número total de moradores que frequentam a escola ou creche, por faixa etária:  

Quadro 2 – Número de estudantes por faixa etária 

Faixa etária Nº estudantes 

0 a 5 1.164 

6 a 14 3.823 

15 a 17 1.113 

18 a 24 1.109 

25 ou + 1.381 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

5 DIAGNÓSTICO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

   

Meta 1 

 

A Educação Infantil, de acordo com o que estabelece a LDB  nº 9.394/96,  representa a 

primeira etapa da educação básica, tendo como finalidade o desenvolvimento integral da 

criança de 0 a 5 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade. O reconhecimento da Educação Infantil 

como estágio inicial da educação básica, representou um dos grandes avanços na educação 

brasileira, reconhecendo-a como um importante momento de iniciação da criança no processo 
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educativo, tendo assim, conquistado um novo espaço social que rompe, não só a visão 

assistencialista das creches, mas também a visão da pré-escola como antecipatória da 

escolaridade do Ensino Fundamental. 

A Educação Infantil deve ser oferecida em creches para crianças de 0 a 3 anos de 

idade e em pré-escolas para as crianças de 4 e 5 anos, cuja matrícula tornou-se obrigatória 

através da Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, com implementação até 2016. 

De acordo com dados de 2013 lançados pelo TCE do RS, 54,12% das crianças na 

faixa etária de 0 a 3 anos são atendidos em creches da rede pública e privada, e 94,71% das 

crianças na faixa etária de 4 e 5 anos são atendidos na pré-escola da rede pública e privada. 

No Município de Estrela existem 20 (vinte) escolas que oferecem vagas para os alunos 

da Educação Infantil, dentre estas, 15 (quinze) atendem creche e as 20 (vinte) atendem a pré-

escola, conforme quadro abaixo: 

Quadro 3 - Escolas que atendem Educação Infantil no Município de Estrela 
Dependências 

Administrativas 

Nome da Escola Creche Pré-Escola 

 

 

 

 

 

Municipal 

EMEI Arco Íris X X 

EMEI Cantinho do Lar X X 

EMEI Casa da Criança Estrelense X X 

EMEI Criança Feliz X X 

EMEI Estrelinha X X 

EMEI Girassol X X 

EMEI Paulo Freire X X 

EMEI Pingo de Gente X X 

EMEI Raio de Sol 

 

X X 

EMEI São João 

 

 

 

X X 

EMEF Arnaldo José Diel  X 

EMEF José Bonifácio  X 

EMEF Leo Joas  X 

EMEF Odilo Afonso Thomé  X 

EMEF Pedro Jorge Schmidt  X 

EMEF Professora Ruth Markus Huber X X 

 

Particular 

EEI Jardim Estrelado X X 

Colégio Martin Luther X X 

Colégio Santo Antônio X X 

EEI Colméia X X 

Fonte: Dados das Escolas, 2014. 

De acordo com os dados do último Censo Escolar, foram atendidas na Educação 

Infantil 1587 crianças, sendo 307 na rede privada e 1280 na rede pública municipal. Destas, 

902 crianças estavam matriculadas em creche, e 685 estavam matriculadas na pré-escola. 
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Estes dados estão explanados no quadro a seguir, bem como um comparativo dos últimos 

anos: 

Quadro 4 - Número de alunos matriculados no Município de acordo com dados do Censo 

Escolar 2012, 2013 e 2014 

Fonte: portal.inep.gov.br. 

O quadro abaixo dispõe dados para análise comparativa entre a população, alunos 

matriculados e vagas a serem criadas: 

Quadro 5 - População, número de alunos matriculados e vagas a serem criadas em Estrela 

 População Alunos 

matriculados 

Taxa de Atendimentos 

(alunos/população) 
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2011 1.378 722 2.100 697 605 1.302 50,58% 83,80% 62,00% - 117 

2012 1.397 699 2.096 754 632 1.382 53,98% 90,42% 66,13% - 67 

2013 1.397 699 2.096 756 662 1.408 54,12% 94,71% 67,65% - 37 

Fonte: http://www.tce.rs.gov.br. 

 

Meta 2 
 

Muito mais do que o direito ao ensino fundamental, garantir um ensino de qualidade e 

aprendizagem, é o desafio proposto pela meta 2 do PNE, que propõe que 95% dos estudantes 

concluam o ensino fundamental na idade recomendada. Isso indica a necessidade da 

diminuição dos índices de reprovação e abandono e, em consequência, dos índices de 

distorção idade-série.  

O Município de Estrela, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – 2013, 

apresenta um percentual de 98,7% da população de 6 a 14 anos que frequenta a escola. 

Quadro 6 - Percentual da população de 6 a 14 anos que frequentam a escola 

Região Percentual projetado Percentual observado 

Brasil 100% 98,4% 

 Matrículas 2012 Matrículas 2013 Matrículas 2014 

Creche Pré-Escola Creche Pré-Escola Creche Pré-Escola 

Rede Pública 661 490 620 543 757 523 

Rede Privada 93 142 104 146 145 162 

Total 754 632 724 689 902 685 
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Rio Grande do Sul 100% 98,3% 

Estrela 100% 98,7% 

Fonte: PNAD 2013 e Censo Populacional 2010. 

Quadro 7 - Número de matrículas iniciais no Ensino Fundamental das redes estadual e 

municipal incluindo Ensino Regular e Educação Especial em Estrela 

 Anos Iniciais Anos Finais 

2010 1.746 1.799 

2011 1.712 1.676 

2012 1.732 1.463 

2013 1.667 1.444 

Fonte: INEP/MEC. 

As escolas trabalham constantemente para a qualidade da educação, através de 

metodologias variadas, respeito às individualidades, consideração ao meio e conhecimentos 

culturais prévios, procurando aumentar anualmente, o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica – IDEB. Esse índice na rede municipal, em 2011, nos Anos Iniciais, foi de 

5,9 e nos Anos Finais foi 5,0. Na rede estadual, no mesmo ano, nos Anos Iniciais, a média foi 

5,7 e nos Anos Finais foi 3,8. A evolução do IDEB foi crescente nos Anos Inicias do Ensino 

Fundamental na Rede Pública, contudo nos Anos Finais houve uma estabilização.  

Quadro 8 - IDEB calculado a partir dos dados de aprovação e média de desempenho nas 

avaliações do INEP (Saeb e Prova Brasil) 

   IDEB Ensino Fundamental – Anos 

Iniciais 

IDEB Ensino Fundamental – Anos 

Finais 

Estadual 5,7 3,8 

Municipal 5,9 5,0 

Pública 5,8 4,3 

Fonte: Censo Escolar e INEP, 2011. 

Quadro 9 – Evolução do IDEB no Ensino Fundamental – Rede Pública, em Estrela 

Ano Anos iniciais Anos Finais 

2005 4,9 3,8 

2007 5,3 4,3 

2009 5,4 4,3 

2011 5,8 4,3 

Fonte: Censo Escolar e INEP, 2011. 

Ainda assim, segundo dados do Mapa Social realizado em 2013 pelo Ministério 

Público, 16,8% dos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental no RS estão em 

Distorção de Idade-Série. No município de Estrela o índice é de 11,7%. Já nos anos finais, o 

índice de distorção Idade-Série no RS é de 33,3%, e no Município de Estrela é de 29,3%. 
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 A evolução da Taxa de Distorção Idade-Série na Rede Pública de Estrela atingiu 

percentual de 11,7%, em 2013, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental havendo uma queda 

em relação aos anos anteriores. Em relação aos Anos Finais, a taxa de 29,3% em 2013 foi 

superior aos anos anteriores.   

Quadro 10 - Evolução da taxa de distorção de idade – série na Rede Pública 

Ano Anos iniciais Anos finais 

2009 11,3% 28,9% 

2010 12,9% 28,5% 

2011 13,6% 28,6% 

2012 13,2% 28,1% 

2013 11,7% 29,3% 

Fonte: De acordo com mantenedoras, 2015. 

 O Município apresenta 87,6% de pessoas com 16 anos que apresentam o Ensino 

Fundamental concluído, ficando acima da média estadual e nacional, contudo abaixo do 

percentual projetado que é de 95%. 

Quadro 11 - Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o Ensino Fundamental 

concluído 

Região Percentual projetado Percentual observado 

Brasil 95% 66,7% 

Rio Grande do Sul 95% 69,8% 

Estrela 95% 87,6% 

Fonte: Dados PNAD 2013 e Censo Populacional 2010. 

Analisando os índices de aprovação no Mapa Social, percebe-se que há, ano a ano, a 

evolução de aprovação. No entanto, analisando os índices de Distorção Idade/Série da rede 

municipal, nota-se que alguns alunos encontram-se com distorção já no início do ensino 

fundamental, e que, portanto, não concluirão o ensino fundamental na idade recomendada. 

O quadro abaixo demonstra a evolução da taxa de aprovação nos anos iniciais do 

ensino fundamental na rede pública de Estrela: 

Quadro 12 - Evolução da taxa de aprovação do Ensino Fundamental na Rede Pública 

 Anos iniciais Anos finais 

2008 92,8% 76,0% 

2009 92,9% 76,4% 

2010 92,9% 75,0% 

2011 93,8% 76,8% 

2012 95,7% 78,7% 

Fonte: INEP/MEC. 
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 Diante do exposto, alcançar a meta no que se refere à conclusão do ensino 

fundamental na idade recomendada é um grande desafio para todas as redes de ensino. 

Acredita-se que o trabalho em conjunto, alinhando as estratégias para a contemplação da 

meta, necessitará de um esforço da sociedade como um todo. 

 

META 3 

 

O Ensino Médio tem ocupado um papel de destaque nas discussões sobre a educação 

brasileira. Sua estrutura, organização, conteúdos e condições, estão passando por um processo 

de reestruturação a fim de atender às necessidades dos estudantes, tanto nos aspectos da 

formação para a cidadania como para o mundo do trabalho. Propostas têm sido feitas na 

forma de leis, decretos e portarias ministeriais e visam, desde a inclusão de novas disciplinas e 

conteúdos, até a alteração da forma de financiamento. Constituem-se exemplos dessas 

alterações legislativas a criação do FUNDEB e da Emenda Constitucional nº 59/2009, que 

aumenta a obrigatoriedade da oferta da educação básica dos 4 aos 17 anos de idade e a 

universalização do Ensino Médio. 

Nesse sentido, o Ensino Médio Politécnico, proposto nas escolas da rede estadual 

desde 2011, tem trazido amplas discussões e mudanças positivas na prática pedagógica das 

escolas. 

O município de Estrela, atualmente, possui 6 escolas que realizam o atendimento do 

Ensino Médio. As matrículas são distribuídas da seguinte forma: 

Quadro 13 - Matrículas Ensino Médio diurno e noturno. 

Escola Diurno Noturno Total 

Escola Estadual de Ensino Médio 188 132 320 

EEEB Vidal de Negreiros 164 51 215 

EEEB Nicolau Müssnich 110 207 327 

Instituto Estadual de Educação Estrela da Manhã 159 - 159 

Colégio Santo Antônio 77 - 77 

Colégio Martin Luther 110 - 110 

Total 808 390 1198 

Fonte: Dados das escolas, 2014. 

Em relação à oferta do atendimento por rede, as matrículas concentram-se na maior 

parte na rede pública estadual: 
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Quadro 14 - Número de alunos matriculados no Ensino Médio, por rede de ensino, incluindo 

os alunos do Ensino Médio Normal. 

Rede 2012 2013 2014 

Rede Estadual 1.093 – 85,9% 1.062 – 85% 1.054 – 85,1% 

Rede Privada 179 – 14,1% 187 – 15% 184 – 14,9% 

Total 1.272 1.249 1.238 

Fonte: Educacenso. 

Se considerarmos a matrícula total do município, tem-se o seguinte panorama: 

Quadro 15 - Matrícula total e Ensino Médio Estrela 

 2012 2013 2014 

Matrícula total 6.740 6.722 6.801 

Matrícula Ensino Médio 1.272 – 18,9% 1.249 – 18,6% 1.238 – 18,2% 

Fonte: Educacenso. 

De acordo com os dados do SIMEC, o município de Estrela ainda precisa buscar 

resultados no que diz respeito à inclusão da população de 15 a 17 anos na escola: 

Quadro 16 - Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola 

Meta Brasil Brasil Região Sul 
Rio Grande do 

Sul 
Estrela 

100% 84,3% 83,2% 84,5% 85,4% 

Fonte: SIMEC. 

Em relação à meta do PNE  que preve taxa líquida de matrículas no ensino médio de 

85%, Estrela está à frente dos índices gerais do país e do estado, mas ainda tem o desafio de 

sair do patamar de 59,1% (dado IBGE/2013) para atingir os 85% previstos: 

Quadro 17 - Taxa líquida de matrícula no ensino médio 

Meta Brasil Brasil Região Sul Rio Grande do 

Sul 

Estrela 

85% 55,3% 59,6% 55,5% 59,1% 

Fonte: SIMEC. 

O quadro 18 traz dados complementares das escolas que atendem o ensino médio em 

Estrela: 

Quadro 18 - Escolas do município de Estrela, modalidades de atendimento, turno e carga 

horária 

Escola Nº de 

alunos no 

EM - 2014 

Modalidade Diurno Noturno Carga 

Horária 

Outros 

atendimentos 

Colégio Santo 

Antônio 
75 Regular X  3.600h 

Educação 

Infantil, Ensino 

Fundamental e 

Educação 

Profissional 
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Colégio Martin 

Luther 
112 Regular X  4.200h 

Educação 

Infantil, Ensino 

Fundamental e 

Educação 

Profissional 

Escola Estadual 

de Educação 

Básica Vidal de 

Negreiros 

244 Politécnico X X 3.000h 
Ensino 

Fundamental 

Escola Estadual 

de Educação 

Básica Nicolau 

Müssnich 

245 Politécnico X X 3.000h Ensino 

Fundamental 
117 EJA  X 1.200h 

Escola Estadual 

de Ensino 

Médio Estrela 

349 Politécnico X X 3.000h Não 

Instituto 

Estadual de 

Educação 

Básica Estrela 

da Manhã 

244 
Normal em 

Nível Médio 
X  4.296h 

Aproveitamento 

de Estudos 

Fonte: MEC/INEP – Censo Escolar da Educação Básica 2014 e Dados das Escolas 2014. 

Em relação à evolução das taxas de distorção idade-série e aprovação tem-se os 

seguintes índices: 

Quadro 19 - Evolução da Taxa de Distorção no Ensino Médio – Rede Pública 

2009 2010 2011 2012 2013 

28,1% 28,3% 30,4% 32,2% 21,1% 

Fonte: Mapa Social Ministério Público. 

Quadro 20 - Evolução da Taxa de Aprovação no Ensino Médio – Rede Pública 

2008 2009 2010 2011 2012 

69,9% 67,2% 67,7% 68,8% 75% 

Fonte: Mapa Social Ministério Público. 

De acordo com informações das próprias escolas, na rede privada as taxas de 

reprovação e distorção de idade-série são muito baixas. 

As instituições de ensino que atendem o ensino médio tem boa estrutura. Todas as 

escolas possuem quadra coberta, biblioteca, laboratório de Ciências e Informática, acesso à 

internet e acessibilidade.  

 Em relação à formação continuada, tanto as escolas privadas quanto as públicas, 

oferecem formação durante o período letivo nas diferentes áreas de conhecimento que 

compõe o ensino médio. 
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Meta 4 

 

A Educação Inclusiva, fundamentada no princípio da universalização do acesso e 

atenção à diversidade, percebe o sujeito com deficiências e/ou dificuldades em sua 

singularidade, buscando atender as suas limitações, em salas de aula comuns, em um sistema 

regular de ensino, de forma a promover a aprendizagem e o desenvolvimento pessoal de 

todos.  

Esse processo é um desafio para os sistemas de ensino, implicando na definição de 

políticas públicas traduzidas em ações planejadas, implementadas e avaliadas. São necessárias 

transformações nos processos de gestão, na formação dos professores, na metodologia e na 

estrutura física das instituições, com vistas à construção de uma nova organização escolar. 

Conforme o Censo demográfico realizado pelo IBGE em 2010, estima-se que 

61.368.845 brasileiros possuem algum tipo de deficiência, correspondendo a 32,17% da 

população. Tendo como base a população de 4 a 17 anos com deficiência, frequentam a escola 

no Brasil 85,8%, no Rio Grande do Sul 83,4% e em Estrela 93,5%. 

No quadro abaixo, podemos comparar a população de 0 a 17 anos com deficiência que 

frequenta e não frequenta a escola. É possível observar que as crianças auto declaradas no 

Censo como deficientes que não frequentam a escola encontram-se na idade não obrigatória, 

até 4 anos e na adolescência, acima dos 15 anos: 

Quadro 21 – Frequência à escola 

Grupos de idade 
Frequência à escola ou creche 

Total Frequenta Não frequenta 

0 a 4 anos 52 23 29 

5 a 9 anos 11 11 - 

10 a 14 anos 161 161 - 

15 a 17 anos 52 33 19 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010. 

Outro quadro nos mostra os dados do Censo Escolar de 2014, com dados das 

matrículas em escolas regulares e especiais dos alunos com deficiências, transtornos globais 

do desenvolvimento ou altas habilidades e superdotação: 

Quadro 22 - Matrícula 

U
n

id
ad

es
 d

a 
F

ed
er

aç
ão

 

Matrícula Inicial 

Educação Especial (Alunos de Escolas Especiais, Classes Especiais e Incluídos) 

Educação infantil Ensino Fundamental Ensino 

Médio 

EJA 

Creche Pré-escola Anos Iniciais Anos Finais Fundamental Médio 
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Fonte: Portal Inep. 

O número de matrículas de crianças e adolescentes com alguma limitação e/ou 

dificuldade vêm crescendo nas escolas regulares, exigindo das redes de ensino novas 

configurações, para que além do acesso, possam participar de forma efetiva no ambiente 

escolar, desenvolvendo habilidades e competências no processo de ensino-aprendizagem. 

O atendimento oferecido pela rede pública municipal se dá nas escolas e classes 

regulares e por meio do Atendimento Educacional Especializado – AEE. A rede municipal 

tem 11 escolas municipais de ensino fundamental e 9 de educação infantil. Todas contam com 

algum tipo de política de educação inclusiva, sendo 11 Salas de Recursos Multifuncionais, 

obtidas através de programas do Governo Federal. Nas escolas que não possuem Salas de 

Recursos/Laboratórios, os alunos são atendidos na escola mais próxima e/ou na sua escola por 

professores especializados. Junto com a Sala de Recursos que oferece o AEE, também 

funcionam os Laboratórios de Aprendizagem, apoio pedagógico voltado aos alunos que 

possuem dificuldades de aprendizagem, público não atingido pelo programa das Salas de 

Recursos. Nestas políticas de inclusão, 9 professoras trabalham com o AEE e nos 

Laboratórios de Aprendizagem. 

No que se refere à rede pública estadual, o AEE é realizado no turno inverso ao das 

classes comuns de ensino regular em que o aluno está matriculado. É oferecido a alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Estrela 

conta com 3 (três) escolas com Sala de Recursos: Escola Estadual de Educação Básica 

Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral 

Estrela 

E
st

ad
u

al
 

U
rb

an
a 

0 0 0 0 43 1 22 0 28 2 1 0 2 0 

E
st

ad
u

al
 

R
u

ra
l 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

M
u

n
ic

ip
a

l 
U

rb
an

a 

0 3 0 9 19 0 7 0 0 0 1 0 0 0 

M
u

n
ic

ip

al
 R

u
ra

l 

0 0 1 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

E
st

ad
u

al
 e

 

M
u

n
ic

ip
al

 

0 3 1 9 68 1 32 0 28 2 2 0 2 0 



19 

 

Nicolau Mussnich, Escola Estadual de Educação Básica Vidal de Negreiros e Escola Estadual 

de Ensino Fundamental Madre Branca. Estas atendem alunos com laudos e alunos com 

avaliação pedagógica que indicam necessidade de AEE. Há escolas que ainda não dispõe de 

Sala de Recursos e os alunos são atendidos por professor itinerante. Os professores que atuam 

têm formação em Cursos de Capacitação/Especialização em área referente à educação de 

pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação.  

No contexto das organizações não governamentais, destaca-se o trabalho desenvolvido 

pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, que mantém a Escola de 

Educação Especial Cantinho do Sorriso, entidade filantrópica. A entidade oferece, além da 

escola, atendimentos clínicos com profissionais que integram a equipe multidisciplinar, 

atendendo alunos de escolas municipais e estaduais, totalizando hoje cerca de 130 famílias, 

oriundas de Estrela, Bom Retiro do Sul, Colinas e Imigrantes. Os encaminhamentos são feitos 

pelas escolas através da Secretaria da Saúde. 

Outros convênios também auxiliam no atendimento aos alunos que necessitam de 

acompanhamento individual especializado, como a FUNDEF - Fundação para Reabilitação 

das Deformidades Craniofaciais e CURES - Clínica Universitária Regional de Educação e 

Saúde, além da rede de apoio do município, acessando à Secretaria Municipal da Saúde, que 

possui convênios para encaminhamentos de neurologia e outras especialidades. 

Estrela é um dos 166 municípios-polo do Programa Educação Inclusiva: Direito à 

Diversidade, do Ministério da Educação (MEC), que visa efetivar a transformação dos 

sistemas educacionais em espaços cada vez mais inclusivos através da formação de 

educadores e gestores, abrangendo 37 municípios. 

 

Meta 5 

 

A alfabetização das crianças na idade certa, ou seja, até o final do terceiro ano do 

Ensino Fundamental, é muito importante para obter-se maior qualidade na educação e 

possibilitar o sucesso escolar dos educandos. Atualmente as crianças têm seu “tempo” 

respeitado até o 3º ano do Ensino Fundamental, porém, algumas ainda reprovam neste nível, 

por ainda não estarem alfabetizadas. 

Quadro 23 - Índice de reprovação do 3º ano EF 
 2013 

Rede Municipal 10,88% 

Rede Estadual 14,05 
Fonte: Dados das mantenedoras, 2014. 
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Muitos são os investimentos do Governo Federal, Estadual e Municipal, que, em 

parceria, firmaram o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, que prevê formação, material 

didático e literário, avaliação externa e propostas  para garantir a alfabetização até o 3º ano do 

Ensino Fundamental. 

Quadro 24 - Professores Alfabetizadores que participaram da Formação do Pacto Nacional 

da Alfabetização na Idade Certa 
2013 2014 

Rede Municipal Rede Estadual Rede Municipal Rede Estadual 

28 16 22 15 
Fonte: Dados das mantenedoras, 2014. 

As escolas públicas, que se enquadram em critérios pré-definidos, participam da ANA 

– Avaliação Nacional da Alfabetização, realizada pelo INEP, desde 2013, para verificar a 

aprendizagem das crianças ao final do 3º ano do Ensino Fundamental, ou seja, se já estão 

alfabetizadas. 

As turmas do 2º ano do Ensino Fundamental das Escolas Públicas realizam a Provinha 

Brasil, com o objetivo de diagnóstico, ao final do 1º e 2º semestres. 

Quadro 25 – Provinha Brasil - Língua Portuguesa rede municipal – 2º semestre 

Fonte: Dados das mantenedoras, 2014. 

Quadro 26 – Provinha Brasil - Matemática rede municipal 

 

 

EMEFs 

2012 

 

Nível 

2013 

 

Nível 

2014 

 

Nível 

Arnaldo José Diel 4 5 5 

Arroio do Ouro 4 4 4 

Cônego S. Hugo Wolkmer 4 5 4 

José Bonifácio 4 4 5 

La Salle 4 5 5 

Leo Joas A -- 4 4 

Leo Joas B -- 4 4 

Odilo Afonso Thomé  4 5 4 

Pedro Jorge Schmidt 4 4 4 

Pinheiros 4 5 4 

Profª Ruth Markus Huber 4 4 4 

Senador Pinheiro Machado 4 5 5 

 

EMEFs 

2012 

 

Nível 

2013 

 

Nível 

2014 

 

Nível 

Arnaldo José Diel 4 5 5 

Arroio do Ouro 3 5 4 

Cônego S. Hugo Wolkmer 4 5 5 

José Bonifácio 4 5 5 

La Salle 4 5 5 
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Fonte: Dados das mantenedoras, 2014. 

Quadro 27 – Provinha Brasil - Linguagem rede estadual 

 

Escola 

2012 

 

Nível 

2013 

 

Nível 

2014 

 

Nível 

E.E.E.B. Nicolau Müssnich 5 5 5 

E.E.E.B. Vidal de Negreiros 4 5 5 

E.E.E.F. 20 de Maio 4 5 5 

E.E.E.F. Madre Branca 3 4 3 

E.E.E.F. de Moinhos 5 5 3 

E.E.E.F. Pedro Braun 5 5 3 

Fonte: Dados das mantenedoras, 2014. 

Quadro 28 – Provinha Brasil - Matemática rede estadual 

Fonte: Dados das mantenedoras, 2014. 

Percebe-se que, em sua maioria, os alunos tem conseguido alfabetizar-se ao final do 3º 

ano – o grande desafio é qualificar ainda mais esta alfabetização e encontrar 

possibilidades/estratégias para alfabetizar todos os alunos “neste tempo” – até o 3º ano do 

Ensino Fundamental. 

 

Meta 6 

 

A educação em tempo integral tem se tornado uma proposta que vai além dos 

benefícios trazidos pela ampliação da jornada escolar, sendo hoje uma necessidade diante da 

realidade das famílias. Com a configuração atual da sociedade e os diversos papeis que a 

mulher desenvolve, ter esse espaço de cuidado e educação no turno integral é indispensável 

em muitos casos. Essa demanda, antes presente na educação infantil, passou a fazer parte 

também do contexto do ensino fundamental. Porém, a ampliação desse atendimento tem sido 

Leo Joas A -- 5 4 

Leo Joas B -- 5 4 

Odilo Afonso Thomé  4 5 4 

Pedro Jorge Schmidt 5 5 5 

Pinheiros 4 5 5 

Profª Ruth Markus Huber 4 4 4 

Senador Pinheiro Machado 4 5 5 

 

Escola 

2012 

 

Nível 

2013 

 

Nível 

2014 

 

Nível 

E.E.E.B. Nicolau Müssnich 5 5 5 

E.E.E.B. Vidal de Negreiros 4 5 5 

E.E.E.F. 20 de Maio 5 5 5 

E.E.E.F. Madre Branca 3 5 4 

E.E.E.F. de Moinhos 5 5 5 

E.E.E.F. Pedro Braun 5 5 - 
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em turno oposto/complementar, e não integral, como parte do currículo. Ampliar o tempo de 

atendimento para todos os alunos, integrando as atividades que ocorrem no turno inverso ao 

currículo, tornando as escolas, de fato, de tempo integral, ainda é um grande desafio. 

Em Estrela, a quase totalidade das matrículas da Educação Infantil pública – creche – 

já ocorre em turno integral. A pré-escola atendida nas EMEIs e em parte das EMEFs com esse 

nível de ensino, também tem funcionamento em turno integral.  

Quadro 21 - Número de estudantes da Educação Infantil municipal e privadas 

Escola Turno único Turno integral Nº alunos 

EMEI Arco-Íris 04 130 134 

EMEI Cantinho do Lar 08 30 38 

EMEI Casa da Criança Estrelense 14 229 243 

EMEI Criança Feliz 3 67 70 

EMEI Estrelinha 06 202 208 

EMEI Girassol 03 101 104 

EMEI Pingo de Gente 06 58 64 

EMEI Raio de Sol 04 108 112 

EMEI São João 02 76 78 

Escola de Educação Infantil Colméia - 163 163 

Escola de Educação Infantil Jardim 

Estrelado 
17 20 37 

Colégio Santo Antônio 25 35 60 

Colégio Martin Luther 31 23 54 

Fonte: Dados das escolas, Novembro/2014. 

A partir de fevereiro de 2015, passou a funcionar a EMEI Paulo Freire, atendendo um 

total de 78 alunos, ainda em fase de adaptação. 

Quadro 30 - Número de estudantes da Educação Infantil atendidos em Escolas de Ensino 

Fundamental 

Escola Turno único Turno integral Nº alunos 

EMEF Arnaldo José Diel 15 05 20 

EMEF José Bonifácio 07 10 17 

EMEF La Salle 04 - 04 

EMEF Leo Joas 15 - 15 

EMEF Odilo Afonso Thomé 01 65 66 

EMEF Pedro Jorge Schmidt 10 15 25 

EMEF Professora Ruth Markus Huber 02 78 80 

Fonte: Dados das escolas, Novembro/2014. 
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 O Programa Mais Educação, parceria do governo federal com os entes federados, 

passou a ser ofertado em escolas de Estrela a partir de 2011. Esse programa visa fomentar, por 

meio de sensibilização, incentivo e apoio, projetos ou ações de articulação de políticas sociais 

e implementação de ações sócio-educativas oferecidas gratuitamente a crianças, adolescentes 

e jovens. Tem como objetivos mais amplos: elevar o índice de aprendizagem; reduzir os 

índices de violência escolar; retirar os alunos de situação de vulnerabilidade, oportunizando a 

ampliação de tempos e espaços educativos e culturais, aproximando escola e comunidade; 

criar um clima pedagógico favorável, onde toda a escola envolva-se no processo. 

Quadro 31 - Escolas e número de alunos atendidos pelo Programa Mais Educação na rede 

municipal de ensino 

Escola Nº de alunos atendidos 

EMEF Arnaldo José Diel 59 

EMEF Cônego Sereno Hugo Wolkmer 71 

EMEF Odilo Afonso Thomé 110 

EMEF Pedro Jorge Schmidt 72 

EMEF Professora Ruth Markus Huber 98 

Fonte: Dados das escolas, Março/2015. 

 A rede privada de ensino também oferece programas de atendimento no turno inverso 

ao ensino regular. São espaços destinados à realização de atividades pedagógicas e recreativas 

que visam o desenvolvimento integral dos estudantes da educação infantil e dos anos iniciais 

do ensino fundamental. 

Quadro 32 - Atendimento em turno inverso na rede privada de ensino – Ensino Fundamental 

Escola Número de alunos 

Colégio Santo Antônio 42 

Colégio Martin Luther 54 

Fonte: Dados das escolas, Novembro/2014. 

 Outras entidades, ligadas à Assistência Social e Serviço da Indústria (SESI) oferecem 

atendimento no turno inverso à escola, com atividades diversificadas, porém sem vínculo com 

estabelecimentos educacionais. Atualmente, funcionam o SESI e os Centros Municipais de 

Atendimento Integrado (CEMAIs) Oriental e Moinhos. 

 

Meta 7 

 

 A garantia da qualidade na educação básica, em todas as etapas e modalidades, tem 

adquirido importância central nas últimas décadas, sendo prevista na Constituição, artigo 206, 

parágrafo VI, como um dos princípios norteadores.  
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 A qualidade afeta a educação como um todo: engloba sua estrutura, seu 

desenvolvimento, seu contexto e o modo de conhecer. Fomentar a qualidade da educação 

básica implicará enfrentar a desigualdade social existente no país, além de ampliar o direito 

social à educação. Implicará, ainda, a melhor definição e articulação entre os sistemas de 

ensino e unidades escolares, processos de organização e gestão do trabalho escolar, melhoria 

das condições de trabalho e valorização, formação e desenvolvimento profissional de todos 

aqueles que atuam na educação escolar. É fundamental, nesse sentido, definir e implementar 

dinâmicas curriculares de formação e de avaliação que favoreçam uma aprendizagem mais 

significativa.   

 O padrão de qualidade de ensino deve ter algum parâmetro de referência para que 

exista a verificabilidade de resultado no âmbito do que é a finalidade das instituições 

escolares, tais como: ambiente educativo, prática pedagógica e avaliação, ensino e 

aprendizagem da leitura e da escrita, gestão escolar democrática, formação e condições de 

trabalho dos profissionais da escola, ambiente físico escolar, acesso e permanência dos alunos 

na escola. Todas essas dimensões refletem no índice do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) que foi criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), como parte do Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE), para medir a qualidade de cada escola e de cada rede de ensino. O índice 

utiliza escala de zero a dez e é medido a cada dois anos.  

 O objetivo é que o país, a partir do alcance das metas municipais e estaduais, alcance a 

nota 6.0 em 2021 – correspondente à qualidade do ensino em países desenvolvidos. Para 

compor o IDEB, os municípios devem participar da Prova Brasil com a aplicação de teste de 

leitura e matemática para as turmas de quarta e oitavas séries ou quinto e nono anos do Ensino 

Fundamental.  

 No indicador estão reunidos dois conceitos fundamentais para a qualidade da 

educação: o fluxo escolar (Taxas de aprovação, reprovação e evasão obtidas no Censo da 

Educação Básica) e a média na avaliação Prova Brasil. 

 Seguem os índices do IDEB do município de Estrela:  

Quadro 33 - IDEB Anos Iniciais do ensino fundamental da rede municipal de ensino em 

Estrela: 4º série/5º ano 

Fonte: INEP 

IDEB Observado Metas Projetadas 

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

4.9 5.6 5.4 5.9 5.8 5.0 5.3 5.7 5.9 6.2 6.4 6.6 6.9 
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Em 2013, os alunos matriculados nos Anos Iniciais (4ª série/5º ano) do Ensino 

Fundamental das escolas municipais tiveram como resultado do IDEB a pontuação de 5.8.  A 

meta estabelecida pelo MEC para as escolas municipais de Estrela foi de 5.9. Portanto, os 

alunos das escolas municipais nos Anos Iniciais não atingiram a meta estabelecida para 2013.  

A média da rede municipal 5.8 é menor do que a média do Estado do Rio Grande do 

Sul que é de 5.9, porém maior que a média nacional que foi 5.2. Em nível municipal, os 

resultados obtidos nas avaliações vêm crescendo a cada aferição, sendo superiores ao 

projetado nacionalmente até 2011. Em 2013, na rede municipal, constatou-se que a meta 

projetada não foi atingida, porém houve crescimento em relação às aferições anteriores. Uma 

das ações que vem contribuindo para esse crescimento é a formação em parceria com o 

governo federal, o PNAIC. 

Quadro 34 - IDEB anos iniciais do ensino fundamental da rede estadual de ensino em 

Estrela: 4º série/5º ano 

Fonte: INEP 

Em relação ao desempenho da rede estadual do município, apresenta-se o mesmo 

quadro já descrito para rede municipal: 

Quadro 35 - IDEB anos finais do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino em 

Estrela: 8ª série/9º ano 

Fonte: INEP 

Em 2013, os alunos matriculados nos Anos Finais (8ª série/9º ano) do Ensino 

Fundamental das escolas municipais tiveram como resultado do IDEB a pontuação de 4.6.  A 

meta estabelecida pelo MEC para as escolas municipais de Estrela foi de 4.8 pontos. Portanto, 

os alunos das escolas municipais nos Anos Finais também não atingiram a meta estabelecida 

para 2013.  

A média da rede municipal 4.6 é maior que a média do Estado do Rio Grande do Sul 

que é de 4.0, e maior que a média nacional que foi 4.2. Esse índice precisa melhorar, uma vez 

que mostra um declínio de desempenho neste nível de ensino na rede municipal.  

 

IDEB Observado Metas Projetadas 

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

5.0 5.1 5.3 5.7 5.9 5.0 5.3 5.7 6.0 6.2 6.5 6.7 6.9 

IDEB Observado Metas Projetadas 

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

3.9 4.8 5.0 5.0 4.6 4.0 4.1 4.4 4.8 5.2 5.4 5.6 5.9 
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Quadro 36 - IDEB anos finais do Ensino Fundamental da rede estadual de ensino em Estrela: 

8ª série/9º ano 

Fonte: INEP 

Já na rede estadual para o mesmo período observa-se um aumento no índice, porém 

ainda abaixo da meta projetada.  

Em relação à rede privada, tanto o ensino fundamental anos iniciais, quanto os anos 

finais, apresentaram média superior à rede pública, no entanto, não atingiram a meta projetada 

nas duas últimas avaliações. 

Quadro 37 - IDEB do Ensino Médio da rede estadual de ensino: 3ª série 

Fonte: INEP 

Quadro 38 – IDEB do Ensino Médio da rede privada de ensino: 3ª série 

Fonte: INEP 

Os índices apontados no Ensino Médio são muito preocupantes nas esferas pública e 

privada. A pontuação revela que o RS ficou abaixo da meta projetada em 2007 e 2011, sendo 

que o último resultado ficou abaixo da aferição anterior.   

De forma geral, apesar dos esforços dos sistemas de ensino para o acesso e 

permanência dos alunos na escola, preocupa a todos os envolvidos, os altos índices de 

abandono, o baixo rendimento escolar dos alunos e os índices de distorção idade/série que 

implicam na qualidade da educação.  

Os dados revelam enormes desafios para o alcance da meta do PME e, em 

consequência, para o pleno desfruto do direito à educação.  

 

Meta 8 

  

Historicamente, alguns grupos da sociedade brasileira foram menosprezados e tiveram 

o acesso à educação dificultado ou negado. Foi apenas a partir da Constituição Federal de 

1988 que a educação passou a ser direito de todos, sem distinção, e como um dever do Estado, 

IDEB Observado Metas Projetadas 

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

3.6 3.9 3.9 3.8 4.0 3.6 3.8 4.1 4.5 4.9 5.1 5.4 5.6 

IDEB Observado Metas Projetadas 

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

3.4 3.4 3.6 3.4 3.7 3.5 3.6 3.7 4.0 4.4 4.8 5.0 5.3 

IDEB Observado Metas Projetadas 

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

5.7 5.7 5.7 5.9 5.7 5.8 5.8 6.0 6.2 6.5 6.8 7.0 7.1 
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que deve ofertá-la gratuitamente. Mesmo com a igualdade de direito assegurada em lei, a 

exclusão destes grupos ainda reflete na sociedade gerando grandes diferenças na escolaridade 

da população. A meta 8 do PNE destaca entre esses grupos: as populações do campo, da 

região de menor escolaridade do país, os 25% mais pobres e os negros. 

Em relação à escolaridade média da população de 18 a 29 anos, tanto na média geral, 

quanto os residentes da área rural, estão aquém de atingir a meta nacional que é de 12 anos. O 

município de Estrela apresenta média de escolaridade de 9,8 anos na área urbana e 9,7 anos na 

área rural. 

Em relação aos 25% mais pobres da população, a escolaridade média do município 

que é de 7,6 anos, ainda está abaixo das médias nacional - 7,8 anos e estadual - 8,1 anos.  

Quadro 39 - Escolaridade média da população de 18 a 29 anos na média geral, na área rural e 

entre os 25% mais pobres 

 
Observada na 

média 

Observada na 

Área Rural 

Observada 

entre os 25% 

mais pobres 

Meta 

Brasil 9,8 anos 7,8 anos 7,8 anos 12 anos 

Rio Grande do Sul 10,0 anos 9,0 anos 8,1 anos 12 anos 

Estrela 9,8 anos 9,7 anos 7,6 anos 12 anos 

Fonte: PNAD/2013. 

 A razão entre a escolaridade média da população negra e não negra entre 18 a 29 anos 

mostra que o município de Estrela, com uma razão de 89,6%, ainda está longe de atingir a 

meta nacional que é de 100%.   

Quadro 40 – Razão entre a escolaridade média da população negra e da população não negra 

de 18 a 29 anos 

 Observada Meta 

Brasil 92,2% 100% 

Rio Grande do Sul 90,0% 100% 

Estrela 89,6% 100% 

Fonte: PNAD/2013. 

 

Meta 9 

 

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2013 e 

Censo Populacional 2010 a taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais no Brasil é 

de 91,5% estando próxima de atingir a meta nacional que é de 93,5%. As taxas do Rio Grande 

do Sul (95,6%) e Estrela (97,5%) mostram que a meta já foi atingida. Contudo, as taxas de 

analfabetismo funcional desta faixa etária mostram que o Rio Grande do Sul apresenta taxa 



28 

 

elevada de 30,0%. O município de Estrela tem taxa de 14,3%, mantendo-se abaixo da meta 

nacional que é de 15,3%. 

Quadro 41 - Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade 
 Taxa observada Meta 

Brasil 91,5% 93,5% 

Rio Grande do Sul 95,6% 93,5% 

Estrela 97,5% 93,5% 

Fonte: PNAD/2013. 

Quadro 42 - Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais de idade 
 Taxa observada Meta 

Brasil 29,4% 15,3% 

Rio Grande do Sul 30,0% 15,3% 

Estrela 14,3% 15,3% 

Fonte: PNAD/2013. 

 

Meta 10 

  

A EJA é uma modalidade de ensino integrante da Educação Básica, destinada àqueles 

que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade 

própria. Essa modalidade, desafio para a educação brasileira, vem se destacando e se tornando 

primordial na atual sociedade, por considerar que o domínio de habilidades de leitura e escrita 

são condições essenciais para o enfrentamento das exigências do mundo contemporâneo. 

Atualmente, o município de Estrela atende essa modalidade de ensino em 3 

instituições. Em 2015, de acordo com dados das escolas, a matrícula inicial da rede municipal 

foi de 73 estudantes e da rede estadual de 132 estudantes. 

Quadro 43 - EJA rede municipal e estadual de ensino no município de Estrela 

 EMEF Leo Joas EEEB Vidal de 

Negreiros 

EEEB Nicolau 

Müssnich 

Totalidade 1 02 - - 

Totalidade 2 10 - - 

Totalidade 3 13 - - 

Totalidade 4 16 - - 

Totalidade 5 14 19 - 

Totalidade 6 18 06 - 

Totalidade 7 - - 43 

Totalidade 8 - - 38 



29 

 

Totalidade 9 - - 26 

Fonte: Dados de 2015, fornecidos pelas escolas. 

Ainda tem-se um grande desafio de integrar a EJA com a educação profissional. A 

meta nacional é bastante desafiadora, trazendo o percentual de integração de 25% de 

educação profissional a esta modalidade. Os dados nacionais e estaduais mostram uma 

integração de 1,7 e 1,3%, respectivamente. O município não possui integração da modalidade 

EJA com a educação profissional.  

Quadro 44 - Percentual de matrículas de educação de jovens e adultos na forma integrada à 

educação profissional 
 Observada  Meta 

Brasil 1,7% 25% 

Rio Grande do Sul 1,3% 25% 

Estrela 0,0% 25% 

Fonte: PNAD/2013. 

Para contemplar a meta 10 do PNE, visando preparar o aluno dessa modalidade de 

ensino para o mundo do trabalho e estabelecer as inter-relações entre teoria e prática nos eixos 

da ciência, do trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, de forma a organizar o tempo e 

os espaços pedagógicos, ainda há uma grande caminhada. É necessário, nesse processo, 

considerar, entre outros aspectos, a situação, o perfil e a faixa etária dos estudantes.  

 

Meta 11 

 

A Educação Profissional tem ocupado um espaço importante no contexto social. 

Novas perspectivas de mercado e crescentes necessidades técnicas têm ampliado 

consideravelmente a oferta de cursos técnicos e a demanda. 

Estrela atualmente oferta Educação Profissional em três instituições de ensino, sendo 

uma pública estadual e duas privadas. 

A Escola Estadual de Educação Profissional Estrela – EEEPE - oferece formação 

profissional pública desde 2003 para estudantes de Estrela e região. Atualmente, tem em 

funcionamento seis cursos técnicos de nível médio, distribuídos em quatro eixos temáticos: 

Informação e Comunicação – Técnico em Informática; Infraestrutura – Técnico em 

Edificações; Gestão e Negócios – Técnico em Recursos Humanos e Secretariado; Produção 

Alimentícia – Técnico em Confeitaria e Técnico em Panificação. O número total de 

estudantes em março de 2015 é 255, distribuídos em 15 turmas. A escola oferece uma página 
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virtual que serve de elo para o endomarketing e o marketing, e apresenta as oportunidades de 

emprego aos alunos, nas áreas de qualificação. 

 O Colégio Santo Antônio, instituição de educação básica, passou a oferecer também a 

Educação Profissional em 2009, atendendo a clientela regional que necessitava da formação 

na área de Música – Técnico em Regência – formando 18 alunos de Estrela e região. Em 

2011, passou a ofertar o Curso Técnico em Estradas, formando 24 estudantes em 2014. 

O Colégio Martin Luther, instituição de educação básica, oferece Educação 

Profissional de nível médio desde 1996. Atende, atualmente, 219 estudantes de Estrela e toda 

região nesse nível de ensino. Oferece Curso Técnico em Contabilidade, Segurança do 

Trabalho, Recursos Humanos, Mecânica e Alimentos. 

 Não há, até o momento, oferta de Educação Profissional integrada ao Ensino Médio no 

município. 

Quadro 45 - Atendimento da Educação Profissional 

Escola Curso Técnico Nº alunos Total 

Escola Estadual de Educação 

Profissional Estrela  

Informática 77 

255 

Edificações 59 

Recursos Humanos 53 

Secretariado 37 

Confeitaria 19 

Panificação 10 

Colégio Martin Luther Contabilidade 39 

219 

Segurança do Trabalho 24 

Recursos Humanos 38 

Mecânica 77 

Alimentos 38 

Colégio Santo Antônio Estradas 12 12 

Fonte: Dados de março de 2015, fornecidos pelas escolas. 

 

Meta 12 

 

Cada vez mais, em um mundo onde o conhecimento se sobrepõe aos recursos 

materiais como fator de desenvolvimento humano, cresce a importância da escolarização e, 

em particular, da educação superior. Muitos trabalhos empíricos testaram a causalidade da 

relação entre a escolaridade e rendimentos, comprovando o impacto de maior escolaridade no 

aumento do rendimento econômico do indivíduo. Particularmente em relação ao ensino 
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superior, o Brasil é um dos países com maior diferencial de rendimentos entre quem possui e 

quem não possui educação superior. Também, é inquestionável a relevância da educação, e 

principalmente da educação superior para a caminhada rumo ao desenvolvimento e da 

geração de inovações tecnológicas e dinamismo econômico. Países que têm investido 

fortemente no ensino superior reforçam tais afirmações. 

A democratização do acesso à educação superior, com inclusão e qualidade, é um dos 

compromissos do Estado brasileiro, expresso nesta meta do PNE. O acesso à educação 

superior, sobretudo da população de 18 a 24 anos, vem sendo ampliada no Brasil, mas ainda 

estamos longe de alcançar as taxas de acesso dos países desenvolvidos e mesmo de grande 

parte dos países da América Latina. O censo da Educação Superior do Inep, de 2011, 

registrou que a taxa bruta atingiu o percentual de 27,8%, enquanto a taxa líquida chegou a 

14,6%. O PNE (2001-2010) estabelecia, para o final da década, o provimento da oferta de 

educação superior para, pelo menos, 30% da população de 18 a 24 anos. Apesar do avanço 

observado, o salto projetado pela meta 12 no novo PNE, revela-se extremamente desafiador. 

De 2001 a 2009, houve expansão de matrículas no ensino superior. É importante 

analisarmos esse acesso para a população de 18 a 24 anos. Idealmente os jovens de 18 a 24 

anos de idade deveriam estar cursando o ensino superior, embora tenha aumentado nos 

últimos anos, a proporção destes jovens que concluiu ou frequenta o ES ainda é muito baixa 

no Brasil. 

Em 2012, o número de matrículas superou a marca dos 7 milhões, tendo registrado um 

incremento de 4,4% em relação aos dados de 2011 e uma média anual de crescimento de 

5,7% desde 2009. Os resultados do Censo da Educação Superior, também revelam que 73,0% 

das matrículas estão na rede privada. 

No cenário de cumprimento de ambas as metas (bruta e líquida de matrículas) com 

base nas projeções do IBGE relativas ao tamanho da população brasileira em 2020, nesse ano 

deverá haver cerca de 11 milhões de matriculados no ensino superior. Os alunos matriculados 

no ES de 18 a 24 anos de idade serão cerca de 7 milhões. Já os não pertencentes à faixa etária 

de 18 e 24 anos deverão atingir o quantitativo de aproximadamente 4 milhões de estudantes, o 

que corresponderia a uma taxa de crescimento no período bem inferior ao que seria observado 

para a faixa etária dos 18 aos 24 anos. 

Portanto, percebe-se que o grande esforço recai sobre a inclusão no ensino superior 

dos jovens entre 18 e 24 anos de idade. Durante os últimos anos, tem-se observado um 

movimento importante de correção de fluxo escolar. Considerando que cerca de 3 milhões de 

jovens de 18 a 24 anos de idade ainda cursam o Ensino Médio, fica demonstrado o potencial 
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de novos alunos ingressantes no ES decorrente da correção de fluxo que vem sendo verificada 

e que se espera ver intensificada ao longo deste decênio. 

Com o aumento das exigências do mercado de trabalho, prevê-se uma explosão na 

demanda por educação superior. A matrícula, neste nível, vem apresentando um rápido 

crescimento nos últimos anos. Já as vagas, nesse nível de ensino, não aumentam na mesma 

rapidez, sendo que, na rede pública, o crescimento é menor ainda. Como, atualmente, os 

jovens estão cada vez mais em maior número e percentual no ensino médio, tais concluintes 

enfrentam a barreira de ingresso no ensino superior, aumentada pela baixa oferta de vagas, 

especialmente, nas instituições públicas. 

Supondo que a maior expansão de oferta de vagas no ES para o cumprimento das 

metas ocorreria nas IES privadas e levando-se em conta que o maior potencial de novos 

estudantes de ES encontra-se entre os indivíduos de renda mais baixa e, portanto, pertencem 

às famílias com menor capacidade de financiamento, haverá necessidade de expandir 

programas de concessão de bolsas e financiamento, como ProUni e FIES. 

Em relação ao índice de estrelenses matriculados em cursos de graduação, tem-se os 

seguintes dados:  

 a Universidade Federal do Rio Grande do Sul informou que seus alunos mudam 

seu endereço para Porto Alegre/RS, não tendo nenhum registro de alunos residentes 

em Estrela/RS; 

 a PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), respondeu 

que esses dados não são fornecidos pela instituição; 

 as Universidades UNISINOS (Universidade do Vale dos Sinos), UCS 

(Universidade de Caxias do Sul), Univates, UNISC (Universidade de Santa Cruz 

do Sul), ULBRA (Universidade Luterana do Brasil), UNINTER (Centro 

Universitário Internacional UNINTER), UNOPAR (Universidade Norte do 

Paraná), CENSUPEG (Centro Sul Brasileiro de Pesquisa, Extensão e Pós-

Graduação), Faculdade Cenecista de Osório e a Faculdade La Salle Estrela 

informaram o número de alunos residentes em Estrela matriculados nessas 

instituições somando-se um total de 1.098 alunos estrelenses em 2014.  

Conforme IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2010 a população 

de Estrela era de 30.619 pessoas, dentre essas 2.357 jovens com idade entre 15 e 19 anos e 

2.679 entre 20 e 24 anos. Relacionando os dados pesquisados referentes ao Município de 

Estrela, pode-se considerar que o número de estudantes de graduação, somam 1.098 alunos 
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(2014), e se os jovens de Estrela (2010) com idade entre 15 e 24 anos somam 5.036, entende-

se que a taxa bruta do Município de Estrela é de aproximadamente 21,80%.  

 

Meta 13 

 

Um dos passos mais importantes para garantir um Ensino Superior de qualidade é ter 

um bom quadro de profissionais. Aumentar a quantidade de mestres e doutores lecionando 

nas universidades e faculdades brasileiras, inclusive no setor privado, é um desafio para 

garantirmos o melhor aprendizado para os alunos.  

O cenário nacional atual mostra um total de 345 mil docentes atuando nessa etapa – 

28% com doutorado, 38% com mestrado e 34% com graduação/especialização. 

Somados os doutores e mestres, temos, portanto, um percentual de 66%. Desse modo, 

para atingir a meta precisamos promover um acréscimo de 9%. À primeira vista, essa meta 

parece mais fácil de atingir do que a Meta 12. Entretanto, para que isso ocorra, faz-se 

necessária uma articulação com a próxima meta – a de formação de mestres e doutores – e 

levar em conta que essa formação ocorre de forma assimétrica quanto à distribuição regional.  

Em termos de país, verifica-se uma elevação da titulação do total de funções docentes 

de 2001 para 2012. O maior aumento ocorreu em relação ao título de doutorado (157,2%), 

seguido de crescimento na titulação de mestrado (102,6%). Especificamente em relação à 

categoria pública, as funções docentes com doutorado passam de 33,9%, em 2001, para 50%, 

em 2010; para o mestrado, observa-se uma participação relativamente estável, passando de 

30,2%, em 2001, para 30,4%, em 2012. Sobre a categoria privada, importa observar a 

participação majoritária do mestrado, que passa de 35,3% das funções docentes, em 2001, 

para 45,4%, em 2012. O doutorado passa de 11,8%, em 2001, para 17,6%, em 2012. Apesar 

da elevação das funções docentes com doutorado nas IES privadas, esse percentual ainda se 

mostra bastante reduzido se comparado ao verificado nas IES públicas e ao que prevê a Meta 

13 do PNE. De modo geral, todavia, considerando os docentes das IES públicas e privadas, 

temos a seguinte situação: 70,3% com mestrado e doutorado e 31,3% com doutorado. 

Se somarmos o percentual de mestres e doutores nas IES públicas, observamos que já 

atingem 75%, enquanto as IES privadas têm aproximadamente 63% de mestres e doutores. As 

IES públicas têm cerca de 50% de doutores, enquanto as IES privadas têm aproximadamente 

18%. Ou seja, as IES públicas, em seu conjunto, já atendem ao que estabelece a Meta 13, 

enquanto as IES privadas, em seu conjunto, não atendem a essa meta, sobretudo em termos de 
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percentual de doutores. As IES privadas sem fins lucrativos apresentam percentuais mais 

elevados de titulação do seu corpo docente do que aquelas com fins lucrativos. Portanto, para 

atingir essa meta, as IES, sobretudo privadas, terão de elevar o percentual de professores com 

mestrado e doutorado e também com tempo integral, tendo em vista a melhoria da qualidade 

desse nível de ensino. 

Em Estrela, a IES La Salle possui 10% de Doutores, 75% de Mestres e 15% de 

Especialistas. Evidencia em seu regimento uma política de incentivo à qualificação de seus 

professores, garantindo com isto uma qualidade mais garantida do professor em sala de aula, 

pois conhece seu professor e sabe sua aprovação como docente. 

 

Meta 14 

 

O Brasil ainda é um país que forma poucos mestres e doutores proporcionalmente à 

sua população. Mudar essa realidade garante que os profissionais brasileiros estejam mais 

qualificados para o mercado de trabalho, inclusive aqueles ligados à Educação. O desafio para 

os próximos anos é aumentar a oferta e qualidade dos cursos presenciais e à distância de pós-

graduação.  

Em 2012, o percentual de pessoas frequentando a educação superior representava 

quase 30% da população brasileira na faixa etária de 18 a 24 anos. Essas taxas vêm 

aumentando ao longo dos últimos 10 anos, representando o avanço no acesso da população 

que ingressa e permanece na idade correta. 

Em 2013 tivemos os seguintes quadros: no Brasil as matrículas são 132.081 em 

mestrados e 87.906 em doutorados, já as titulações 50.141 mestres e 15.287 doutores. No Rio 

Grande do Sul são 12.599, matrículas em mestrados e 8.550 matrículas em doutorados, as 

titulações de 4.966 mestres e 1.450 doutores. 

Em nossa região, por exemplo, na Univates, em 2014, foram 176 alunos matriculados 

no mestrado e 31 alunos matriculados em doutorado. 

Dados da Faculdade La Salle Estrela apontam que, do total de professores, mais de 

76% são pós-graduados stricto sensu, sendo, um doutor, 15 mestres e um doutorando. Os 

índices da Educação Básica da rede municipal de ensino mostram que dos 281 professores, 

apenas quatro possuem mestrado e 155 diploma de pós-graduação latu sensu. Já na rede 

estadual são 374 professores, dentre eles são dois mestres e 42 especialistas, porém não 
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obtivemos informação sobre a respectiva titulação de todas as escolas da rede estadual. Na 

rede particular de ensino há 12 mestres e cinco mestrandos dentre os 99 profissionais. 

Segundo a Secretaria Municipal de Educação de Estrela, o Município incentiva a 

participação de seus servidores em capacitações realizadas em regime de colaboração com os 

entes federados, como Pró-funcionário e os cursos da Plataforma Freire.
 
 

 

Meta 15 

 

O art. 67 da LDB determina que os sistemas de ensino promovam a valorização dos 

profissionais da educação. A concepção de valorização dos profissionais da educação, 

assumida neste Plano Municipal de Educação de Estrela-RS, concretiza-se através da inter-

relação entre duas dimensões: 

 objetiva - diz respeito às condições funcionais inerentes à profissão, a saber: 

carreira, remuneração, condições de trabalho e formação; 

 subjetiva - se refere ao reconhecimento social e dignidade profissional. Neste 

sentido, pensar a valorização dos profissionais da educação, demanda discussões e 

ações que articulem formação, remuneração, carreira e condições de trabalho. 

É fundamental, como ponto de partida, que o professor construa sua própria identidade 

a partir da significação social da profissão; da revisão constante de seus significados; da 

revisão das tradições. Mas também, da reafirmação de práticas consagradas culturalmente, 

que permanecem significativas e que compreendem saberes válidos às necessidades da 

realidade atual.  

Práticas construídas a partir do confronto entre as teorias e as práticas, das análises 

sistêmicas, das práticas à luz das teorias existentes e das construções de novas teorias. Tais 

práticas são também construídas pelo significado que cada professor, enquanto sujeito e autor, 

confere à atividade docente no seu cotidiano, a partir de seus valores, de seu modo de se situar 

no mundo, de sua história de vida, de suas representações, de seus saberes, de suas angústias e 

anseios, do sentido que tem em sua vida do ser professor. 

Assim sendo, a formação continuada do profissional da educação abrange 

oportunidades de aprendizagem diversas, sejam elas naturais e evolutivas, esporádicas ou 

resultado de um planejamento com objetivos claros em termos de metas a serem alcançadas e 

fundamentadas numa concepção político-pedagógica ampla, que assegure a articulação teoria 

e prática, a pesquisa e a extensão. 
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É consensual a afirmativa de que no processo de formação do professor também se 

deve levar em conta a criação de sistemas de formação continuada e permanente, numa 

perspectiva alargada da aprendizagem profissional e de natureza holística e dinâmica.  

Consequentemente, é importante o envolvimento das licenciaturas das Universidades e 

Faculdades, tanto na definição do currículo, contemplando as necessidades da região, como na 

participação dos seus docentes na formação continuada do professor da educação básica, 

estimulando as transformações pedagógicas nas escolas, visando à atualização da prática dos 

professores, como meio de atender às necessidades dos estudantes durante o processo 

educacional. 

Além da formação inicial e continuada, é preciso que a política de valorização e 

formação do profissional da educação garanta o acesso a diversos meios e equipamentos que 

possibilitem a busca de informações, conteúdos e vivências para a ampliação do 

conhecimento pessoal (visitas, excursões, encontros, bibliotecas, computadores, internet).  

Vale ressaltar, que no planejamento das ações educacionais do Município, a questão 

da valorização dos profissionais da educação deve receber atenção especial, pois o fazer 

pedagógico é uma interação constante entre necessidades e possibilidades das crianças 

construírem seus conhecimentos.  

O artigo 61 da LDB propõe a necessidade de sólida formação básica do professor, 

fundamentada nos conhecimentos científicos e sociais; a presença do estágio supervisionado, 

propiciando a associação entre teorias e práticas (ação reflexão - ação), a capacitação em 

serviço e o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e 

em outras atividades. Este artigo define ainda, que a formação do professor para a Educação 

Básica deverá realizar-se em nível superior e em cursos de licenciatura; a formação de 

docentes para o ensino superior far-se-á em cursos de pós-graduação.  

Quadro 46 - Formação inicial dos professores de Estrela 

Rede Magistério Superior Especialização Mestrado Doutorado Total 

Municipal 1 122 155 3 - 281 

Estadual 55 174 87 8 1 325 

Privada 17 40 28 12 - 97 

Fonte: Dados fornecidos pelas instituições de ensino e mantenedoras, 2014. 

Quadro 47 - Formação inicial dos professores de Estrela, em porcentagem 

Rede Magistério Superior Especialização Mestrado Doutorado 

Municipal 0,35% 43,43% 55,16% 1,06% - 

Estadual 16,92% 53,53% 26,78% 2,46% 0,31% 
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Privada 17,52% 41,23% 28,88% 12,37% - 

Total 10,38% 47,79% 38,42% 3,27% 0,14% 

Fonte: Dados fornecidos pelas instituições de ensino e mantenedoras, 2014. 

 Essa política de valorização e formação dos profissionais da educação deverá 

abranger, além dos professores, todos os demais profissionais que atuam no processo 

educativo, pois a intervenção do professor e de outros funcionários são decisivas no fazer 

pedagógico cotidiano, ao organizarem a proposta pedagógica; ao questionarem; ao adequarem 

os interesses; ao lançarem desafios; ao proporem metodologias diferenciadas e inovadoras; ao 

respeitarem a diversidade. O profissional deve ser, acima de tudo, comprometido com o 

desenvolvimento da pessoa humana e, por isso, toda qualificação deverá ser oportunizada. 

 

Meta 16 

 

O artigo 61 da LDB propõe a necessidade de sólida formação básica do professor, 

fundamentada nos conhecimentos científicos e sociais; a presença do estágio supervisionado, 

propiciando a associação entre teorias e práticas (ação - reflexão - ação), a capacitação em 

serviço e o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e 

em outras atividades. Este artigo define ainda, que a formação do professor para a Educação 

Básica deverá realizar-se em nível superior e em cursos de licenciatura; a formação de 

docentes para o ensino superior far-se-á em cursos de pós-graduação.  

Quadro 48 - Formação inicial dos professores de Estrela 

Rede Magistério Superior Especialização Mestrado Doutorado Total 

Municipal 1 122 155 3 - 281 

Estadual 55 174 87 8 1 325 

Privada 17 40 28 12 - 97 

Fonte: Dados fornecidos pelas instituições de ensino e mantenedoras, 2014. 

 

Quadro 49 - Formação inicial dos professores de Estrela, em porcentagem 

Rede Magistério Superior Especialização Mestrado Doutorado 

Municipal 0,35% 43,43% 55,16% 1,06% - 

Estadual 16,92% 53,53% 26,78% 2,46% 0,31% 

Privada 17,52% 41,23% 28,88% 12,37% - 

Total 10,38% 47,79% 38,42% 3,27% 0,14% 

Fonte: Dados fornecidos pelas instituições de ensino e mantenedoras, 2014. 
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As diferentes mantenedoras terão que assumir o compromisso de incentivar a 

formação dos seus professores, garantindo-lhes condições para que possam dar 

prosseguimento aos estudos após o término da formação superior. Cabe ressaltar, também, 

que é fundamental a valorização dos profissionais da educação (como disposto no diagnóstico 

da meta 15) para que os professores tenham o interesse de continuar sua formação acadêmica. 

Compreende-se, neste PME, que a qualidade da educação não poderá trilhar um 

caminho diferente do que a continuidade da formação dos profissionais da educação e não só 

a dos professores, pois todos participam, de forma direta ou indireta, da formação integral dos 

alunos.  

 

Meta 17 

 

A aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE), em 25 de junho de 2014, traz 

como um dos principais objetivos educacionais para a próxima década a valorização dos 

profissionais da educação, em especial, a dos professores. O tema obviamente não é novo, 

pois há pelo menos duas décadas, o tema é debatido e sempre citado entre as receitas para a 

melhoria da qualidade da educação no Brasil.  

A valorização dos profissionais da educação perpassa, entre outros aspectos, pela 

discussão acerca da remuneração destes profissionais. A discrepância do salário pago aos 

professores em todo o país mostra a complexidade e a urgência de enfrentar a questão da 

remuneração docente, apontada há décadas como um dos pilares para a melhoria da qualidade 

da educação no país. 

Desde 2008, com a Lei do Piso, os professores ganharam, ao menos, a proteção de 

uma regulamentação nacional. Mas, levantamento realizado pela revista Educação, mostra 

que cinco estados ainda pagavam salários abaixo do piso nacional em 2012, reajustado no 

começo do ano para R$ 1.567. Além disso, outro ponto da lei é praticamente esquecido 

quando se trata de seu cumprimento: a obrigatoriedade da destinação de um terço da jornada 

para atividades extraclasse. Nesse quesito, 15 estados não cumprem a lei, cinco anos após a 

sua implantação, segundo levantamento da mesma revista.  

Os municípios são obrigados a destinar, no mínimo, 25% do total de sua arrecadação 

para a manutenção de toda a estrutura educacional. O quadro abaixo apresenta os valores 

investidos nos últimos cinco anos e a relação com a porcentagem aplicada em folha de 

pagamento com os profissionais que atuam na área da educação de Estrela. 
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Quadro 50 – Investimento em educação 

Exercício 

(Ano) 

Porcentagem 

investida em 

educação (%) 

FUNDEB e MDE 

(valor total em 

R$) 

Porcentagem do 

gasto com folha 

de pagamento 

(%) 

Valor destinado à 

folha de 

pagamento 

(R$) 

2010 
25,07 10.359.110,61 80,93 8.383.636,73 

2011 
25,16 12.417.907,20 76,00 9.437.229,54 

2012 
26,68 13.086.204,40 83,17 10.884.222,80 

2013 
25,52 15.502517,83 79,80 12.371.034,67 

2014 
25,44 16.807.952,70 87,25 14.665.139,95 

Fonte: Orçamento Público Municipal 

O aumento da demanda de atendimento na educação infantil e da respectiva oferta de 

novas vagas faz com que o comprometimento da receita com folha de pagamento esteja em 

uma crescente nos municípios, em geral, e em Estrela, a realidade não é diferente. Soma-se a 

este aspecto a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101/2000) que deve ser 

respeitada pela administração municipal. 

Além disso, para se cumprir com o que estabelece, em termos de remuneração dos 

professores no PNE, é fundamental um debate com toda a classe acerca do Plano de Carreira, 

para que se mantenha a “saúde” financeira da vida profissional dos professores.   

Formação, remuneração, melhoria das condições de trabalho e carreira são os quatro 

pilares que podem garantir a valorização dos profissionais da educação e, por consequência, 

da qualidade da educação brasileira. O PNE, que prevê tais aspectos, traz uma perspectiva de 

mudança no cenário da educação a médio prazo. 

 

Meta18 

 

A estruturação da carreira do magistério, nas últimas décadas, tem propiciado vários 

debates nos segmentos da sociedade civil organizada. Indicativo este, que traça a necessidade 

do aprofundamento a respeito deste tema, pois propiciar a qualidade de ensino perpassa pela 

estruturação da carreira do magistério. Muitas vezes, o descaso com que se dá estruturação 

das carreiras do magistério, desde as questões salariais até as condições de trabalho dos 

profissionais, resultam na má qualidade de ensino, não que este seja o único elemento que 

compõe este cenário mas certamente é um dos componentes.  
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A partir dos fundamentos da Emenda Constitucional nº 53, de 2006, que institui o 

Fundeb junto com vários outros dispositivos, especialmente os incorporados ao artigo 206 da 

CF/88 (incisos V, VIII e parágrafo único), a valorização dos profissionais da educação tem 

assumido status de política estruturante para a qualidade da educação, ao lado do 

financiamento, da gestão democrática e da avaliação institucional. Na sequência, é aprovada a 

Lei do Piso Nacional do magistério 11.738/2008, intensificando debates e mobilizações a 

respeito das políticas de valorização dos profissionais da educação. 

Neste contexto, o plano de carreira do magistério tem grande importância para a 

melhoria dos processos educacionais, visto que devem contemplar vários elementos que 

venham a valorizar este profissional. Planejamento, avaliação, formação, gestão e 

financiamento, estão intrinsecamente relacionados à valorização deste profissional e 

consequentemente, à melhoria da qualidade da educação pública.  

No município de Estrela, os profissionais da rede privada (convenção anual do 

SINPRO e SINEPE), estadual (Lei nº 6.672, de 22 de abril de 1974) e municipal (Lei 

Municipal nº 5.321, de 20 de outubro de 2010) possuem seus planos de carreira. Contudo, um 

amplo debate acerca do aprimoramento do mesmo, bem como da garantia da solidez da 

carreira se faz necessário.  

Os princípios fundamentais para um plano de carreira sólido baseiam-se nos seguintes 

aspectos:  

 acesso por concurso público de provas e títulos; 

 a remuneração condigna para todos, com vencimentos ou salários iniciais nunca 

inferiores ao Piso Salarial Profissional Nacional;  

 o desenvolvimento de ações que visem à equiparação salarial com outras carreiras 

profissionais de formação semelhante;  

 a progressão salarial na carreira, por incentivos que contemplem titulação, 

experiência, desempenho, atualização e aperfeiçoamento profissional;  

 a valorização do tempo de serviço prestado pelo servidor ao ente federado;  

 jornada de trabalho preferencialmente em tempo integral de, no máximo, 40 horas 

semanais;  

 participação na elaboração e no planejamento, execução e avaliação do projeto 

político-pedagógico da escola e dos sistemas de ensino.  

Além disso, é de fundamental importância, visando à qualificação do ensino, a 

implementação de um Plano de Carreia para os demais profissionais que atuam no setor 
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educacional (não docentes). Para tal, é necessário a promoção de um amplo debate com todos 

os agentes envolvidos neste processo.  

 

Meta 19 

 

A discussão acerca da democratização da gestão escolar está articulada com as 

diretrizes legais, expostas na Constituição federal, na LDB e no PNE.  

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu como princípios para a educação básica 

brasileira a obrigatoriedade, a gratuidade, a liberdade, a igualdade e a gestão democrática, 

sendo esses regulamentados por leis complementares, como a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB – nº 9.394/96), que estabelece e regulamenta as diretrizes gerais para a 

educação e seus respectivos sistemas. 

O PNE (Lei nº 13005/14) visa elucidar problemas referentes às diferenças 

socioeconômicas, políticas e regionais, bem como as que se referem à qualidade do ensino, 

inclusive relativo à gestão democrática, tendo em vista a democratização da educação no país.  

São princípios da gestão democrática: 

 Descentralização: a administração, as decisões, as ações devem ser elaboradas e 

executadas de forma não hierarquizada; 

 Participação: devem participar todos os envolvidos no cotidiano escolar 

(professores, estudantes, funcionários, pais ou responsáveis, pessoas que participam 

de projetos na escola e toda a comunidade ao redor da escola); 

 Transparência: qualquer decisão e ação tomada ou implantada na escola tem que 

ser de conhecimento de todos. 

A gestão democrática da educação está vinculada aos mecanismos legais e 

institucionais e à coordenação de atitudes que propõem a participação social: no planejamento 

e elaboração de políticas educacionais; na tomada de decisões; na escolha do uso de recursos 

e prioridades de aquisição; na execução das resoluções colegiadas; nos períodos de avaliação 

da escola e da política educacional. 

No município, atualmente, na rede estadual, os diretores das escolas são escolhidos 

por meio de Lei de eleição direta. Já na rede municipal, o provimento da função de diretor e 

coordenação de escola dá-se por indicação da administração municipal, obedecendo a 

critérios estipulados pelo Plano de Carreira do Magistério Público do Município de Estrela, 
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Lei nº 5.321, de 20 de outubro de 2010, e a qualificação e desempenho de suas funções como 

profissional da educação.  

Gestão democrática, gestão compartilhada e gestão participativa são termos que, 

embora não se restrinjam ao campo educacional, fazem parte da luta de educadores e 

movimentos sociais organizados em defesa de um projeto de educação pública de qualidade. 

Analisar, portanto, a gestão democrática no âmbito educacional, seja ela desenvolvida na 

escola ou no sistema municipal de ensino, implica em refletir sobre políticas públicas de 

educação, visto que transforma as metas e objetivos dos projetos em ações concretas dos 

governos, respaldados pela comunidade local. 

No âmbito educacional, a gestão democrática tem sido defendida como a dinâmica a 

ser efetivada nas unidades escolares, visando garantir processos coletivos de participação e 

decisão. Dessa forma, é entendida como o processo em que ocorre a participação efetiva dos 

vários segmentos da comunidade escolar, pais, professores, estudantes e funcionários na 

organização, na construção e na avaliação dos projetos pedagógicos, na administração dos 

recursos da escola, enfim, nos processos decisórios da escola. 

 

Meta 20 

 

Os resultados dos estudantes brasileiros em exames internacionais são uma 

preocupação de todos. No exame PISA (Program for International Student Assessment) de 

2009, a educação brasileira ficou em 55º lugar entre países que participaram da avaliação.  

Entretanto, há cerca de 20 anos, iniciamos no Brasil uma despercebida correção de 

nossas maiores mazelas educacionais, que deve se acelerar ao longo das próximas décadas. 

Nos anos 90, começou um processo de inclusão educacional, com a universalização do acesso 

à educação básica, a elevação da escolaridade média e a expansão do acesso à universidade. 

Também a qualidade da educação vai melhorar gradualmente nas próximas décadas, 

por duas razões.  A primeira é um sustentado aumento dos investimentos públicos em 

educação, possibilitado pelo forte crescimento econômico e consequente elevação da 

arrecadação de impostos. De 2005 a 2010, os gastos do governo com educação passaram de 

3,9% para 5,4% do PIB e devem atingir 7,0% do PIB em 2014. A segunda razão é 

demográfica. Com a forte queda da taxa de natalidade nas últimas décadas, o número de 

crianças e jovens em idade escolar e universitária cairá nas próximas décadas. Com mais 
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recursos e menos alunos, o investimento por aluno aumentará consideravelmente, o que – 

salvo total desperdício do dinheiro gasto – deve resultar em melhor qualidade de ensino. 

Para a Unesco o investimento mínimo ideal em educação é entre 4% e 6% do PIB do 

país ou 20% do orçamento. O Brasil cumpre esse investimento, chegando, segundo os últimos 

dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Página 

Inicial (Inep) a um investimento de 6,6% do PIB.  

Os dados disponibilizados pela Unesco referente ao Brasil demonstram que o país  tem 

dado destaque à educação, mas, apesar de cumprir o recomendado pela entidade, ainda deve 

aumentar o investimento. O ideal para o país é que se cumpra os 10% do PIB, previstos no 

Plano Nacional de Educação (PNE), que deverá ser executado nos próximos dez anos. 

A transformação da educação brasileira passa pelo cumprimento das metas 

estabelecidas no PNE. Cabe aos gestores municipais garantir que os recursos destinados à 

educação sejam aplicados de forma correta, garantindo a qualificação do processo 

educacional brasileiro.  

 

6 MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME 

 

A importância e a complexidade do Plano Municipal de Educação – PME requer 

mecanismos de acompanhamento e avaliação que lhe deem segurança no prosseguimento das 

ações ao longo do decênio e nas diversas circunstâncias em que se desenvolverá. Adaptações 

poderão ocorrer conforme a realidade ou quando surgirem novas exigências em relação à 

demanda ou alterações na legislação vigente. 

O PME, em consonância com os Planos Nacional e Estadual, compõe um conjunto 

integrado quanto aos objetivos, prioridades, diretrizes e metas estabelecidas, e articulado 

quanto às ações e a soma dos esforços, fazendo valer o regime de colaboração. 

À Secretaria Municipal de Educação cabe o importante papel indutor e de cooperação 

técnica e financeira. Trata-se de corrigir diferenças, elevando a qualidade da educação do 

município. O diagnóstico constante neste PME aponta as ações nos diversos níveis e 

modalidades de ensino, na gestão, no financiamento, na formação e valorização do magistério 

e dos demais trabalhadores da educação. 

Considera-se de igual importância, a participação das instituições de ensino, dos 

trabalhadores da educação, dos estudantes e dos pais reunidos nas suas entidades 
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representativas, comparecendo e inteirando-se das diferentes discussões a respeito da 

educação do município. 

É fundamental que as entidades da sociedade civil diretamente interessadas e 

responsáveis pelos direitos da criança e do adolescente participem do acompanhamento e da 

avaliação do Plano Municipal de Educação. O artigo 227, § 7
o
 da Constituição Federal, 

determina que no atendimento dos direitos da criança e do adolescente seja levado em 

consideração o disposto no artigo 204, que estabelece a diretriz de "participação da 

população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no 

controle das ações em todos os níveis".  Além da ação direta dessas organizações, há que se 

contar com a atuação dos conselhos governamentais com representação da sociedade civil 

como o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA e o 

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério – FUNDEB.  

O Fórum Municipal de Educação, instituído na Conferência Municipal de Educação, 

composto por representantes educacionais da esfera pública e privada, dos níveis da educação 

básica, profissional e superior, tem atribuição de acompanhar a execução do Plano Municipal 

de Educação – PME e o cumprimento de suas metas, bem como promover e articular 

conferências municipais de educação em consonância com as conferências regionais, 

estaduais e nacionais.  

Os objetivos e as metas deste PME somente poderão ser alcançados se ele for 

concebido e acolhido como Plano do Município, assumido como um compromisso de toda 

sociedade. A aprovação pela Câmara de Vereadores, num contexto de expressiva participação 

social, o acompanhamento e a avaliação pelo Fórum Municipal de Educação e pela sociedade 

civil e a consequente observância das metas propostas, são fatores decisivos para que as 

mudanças propostas para o decênio 2015 a 2025 se concretizem. 
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II METAS E ESTRATÉGIAS 

Documento Base 

 

Meta 1: Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 04 

(quatro) a 05 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches, de 

forma a atender 65% (sessenta e cinco por cento) das crianças de até 03 (três) anos, até o final 

da vigência deste PME.  

Estratégias: 

1.1 Definir, em regime de colaboração com o Estado e a União, metas de expansão da 

rede pública de educação infantil, segundo padrão nacional de qualidade, considerando as 

peculiaridades locais. 

 

1.2 Garantir que, ao final da vigência deste PME, seja inferior a 10% (dez por cento) a 

diferença entre as taxas de frequência à educação infantil das crianças de até 03 (três) anos, 

oriundas do quinto de renda familiar per capita mais elevado e as do quinto de renda familiar 

per capita mais baixo. 

 

1.3 Manter, enquanto necessário, os critérios estabelecidos para matrícula na educação 

infantil das crianças de até 03 (três) anos, de acordo com a Lei Municipal nº 5683/11.  

 

1.4 Realizar, periodicamente, em regime de colaboração, levantamento da demanda por 

creche para a população de 0 (zero) até 03 (três) anos como forma de planejar a oferta e 

verificar o atendimento da demanda manifesta. 

 

1.5 Aprimorar normas, procedimentos e prazos para definição de mecanismos de consulta 

pública acerca da demanda das famílias por creche. 

 

1.6 Manter e ampliar, em regime de colaboração entre a União, o Estado e Município, e 

respeitadas as normas de acessibilidade, vínculos com o programa nacional de construção e 

reestruturação de escolas, bem como a aquisição de equipamentos, visando à expansão e à 

melhoria da rede física de escolas públicas de educação infantil. 
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1.7 Garantir, em regime de colaboração entre a União, o Estado e Município, a 

construção, ampliação e adequação de espaços de atendimento da educação infantil. 

 

1.8 Articular, quando necessário, a oferta de matrículas gratuitas em creches certificadas, 

como entidades beneficentes de assistência social na área de educação, com a expansão do 

acesso à rede escolar pública. 

 

1.9 Promover, em regime de colaboração com Estado e União, a formação inicial e 

continuada dos profissionais da Educação Infantil, garantindo, progressivamente, o 

atendimento por profissionais com formação superior. 

 

1.10 Buscar parcerias com instituições de ensino superior, visando apoio técnico e 

pedagógico às instituições públicas e privadas, com o objetivo da melhoria da qualidade e 

garantia do cumprimento dos padrões mínimos estabelecidos pelas Diretrizes Curriculares 

para a Educação Infantil. 

 

1.11 Assegurar, que no prazo de dois anos, o município reorganize suas políticas para a 

educação infantil, com base nas Diretrizes Curriculares. 

 

1.12 Acompanhar e fazer cumprir a legislação da educação infantil do sistema municipal de 

ensino. 

 

1.13 Promover o atendimento das populações do campo e indígenas na educação infantil, 

atendendo as suas especificidades, particularidades históricas e culturais, assegurando o 

direito à educação.  

 

1.14 Promover o acesso à educação infantil e a oferta do atendimento educacional 

especializado complementar e suplementar, às crianças com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, assegurando a educação bilíngue 

para os surdos e a transversalidade da educação especial, nessa etapa da educação básica.  

 

1.15 Implementar e qualificar programas de orientação e apoio às famílias, por meio da 

articulação das áreas de Educação, Saúde e Assistência Social, com foco no desenvolvimento 

integral das crianças de até 03 (três) anos de idade. 
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1.16 Preservar as especificidades da educação infantil na organização das redes escolares, 

garantindo o atendimento da criança de 0 (zero) a 05 (cinco) anos em estabelecimentos que 

atendam aos parâmetros nacionais de qualidade e a articulação com a etapa escolar seguinte, 

visando ao ingresso do aluno de 06 (seis) anos de idade no ensino fundamental. 

 

1.17 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das 

crianças na educação infantil, em especial, dos beneficiários de programas de transferência de 

renda, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e 

proteção à infância. 

 

1.18 Manter o acesso à educação infantil em tempo integral para as crianças que estão em 

creches e pré-escolas, conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil. 

 

1.19 Garantir o cumprimento da Lei 12.796/2013 que determina o atendimento à criança 

de, no mínimo, 04 (quatro) horas diárias para o turno parcial e de 07 (sete) horas para a 

jornada integral, com carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuídas por 

um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional. 

 

1.20 Assegurar a manutenção das medidas administrativas relacionadas à contratação de 

profissionais, previstas na legislação, para garantir a qualidade no atendimento das 

especificidades da educação infantil.  

 

1.21 Realizar, periodicamente, chamada pública para a matrícula das crianças da faixa 

etária da pré-escola (4 anos a 5 anos de idade). 

 

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

(seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que, no mínimo, 85% (oitenta e cinco por cento) dos 

estudantes concluam essa etapa na idade recomendada até 2019, e pelo menos, 95% (noventa 

e cinco por cento) dos alunos, até o último ano de vigência deste PME.  

Estratégias: 

2.1 Garantir a continuidade da universalização, assegurando o direito à educação, matrícula e 

permanência dos estudantes, cumprindo o que indica a Constituição Federal no que se refere à 
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obrigatoriedade da conclusão do ensino fundamental, em regime de colaboração entre o 

Estado e Município, demandando o apoio técnico e financeiro da União. 

 

2.2 Incentivar, sob responsabilidade dos Sistemas de Ensino, mecanismos para o 

acompanhamento individualizado dos alunos do ensino fundamental, fortalecendo o 

monitoramento do acesso, da permanência e avaliando o aproveitamento escolar dos 

estudantes. 

 

2.3 Aprimorar ações, em regime de colaboração com os Sistemas de Ensino, precedido de 

sistematização e análise dos dados sobre a distorção idade-escolaridade no ensino 

fundamental, demandando o apoio técnico e financeiro da União, estabelecendo metas 

parciais por período de 5 (cinco) anos, com vistas ao alcance da meta. 

 

2.4 Qualificar e aprofundar permanentemente a organização político-pedagógica das 

instituições educacionais, com vistas ao atendimento do processo de desenvolvimento e 

aprendizagem de todas as crianças e jovens no ensino fundamental. 

 

2.5 Promover, através de planejamento coletivo, a aproximação das redes municipal, estadual 

e particular de ensino, a partir do desenvolvimento de políticas de formação docente e da 

análise das ações desencadeadas no conjunto das redes de ensino, visando ao alcance da meta. 

 

2.6 Garantir, permanentemente, por parte das mantenedoras de cada Sistema de Ensino, 

recursos financeiros para suprir as necessidades pedagógicas, os recursos humanos, a 

manutenção dos espaços, bem como para a criação de novos espaços, a partir da 

universalização, visando à permanência e aprendizagem efetiva de todos educandos. 

 

2.7 Garantir, em regime de colaboração com o Estado e a União, a permanência e o sucesso 

de todas as crianças e adolescentes na escola, investindo em metodologias diferenciadas, 

ações pedagógicas eficientes, formação continuada dos profissionais da educação com apoio 

de equipe multiprofissional e comprometimento de toda a comunidade escolar; 

 

2.8 Promover de forma sistemática, a partir da aprovação do PME, sob responsabilidade 

compartilhada dos Sistemas de Ensino, a busca ativa das crianças e adolescentes fora da 

escola, fortalecendo parcerias com órgãos públicos de assistência social, saúde, proteção à 
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infância, adolescência e juventude e Promotoria para diminuir os índices de evasão e 

abandono em todas as etapas do ensino fundamental. 

 

2.9 Zelar, em parceira com os demais Sistemas de Ensino, para que novas construções e 

escolas já em funcionamento estejam adequadas, com o objetivo de contemplar a estrutura 

física e pedagógica necessária, orientada em legislação vigente, a partir da aprovação deste 

PME. 

 

2.10  Incentivar a participação e o comprometimento dos pais ou responsáveis no 

acompanhamento das atividades escolares dos filhos, por meio do estreitamento das relações 

entre as escolas e as famílias, fortalecendo os Conselhos Escolares com a presença da 

comunidade nas gestões escolares, bem como prevendo ações nos projetos político 

pedagógicos e regimentos escolares das instituições de ensino.  

 

2.11 Priorizar a alfabetização como um processo ao longo de todo o ensino fundamental, 

entendendo o compromisso como de todas as áreas do conhecimento, expressa nas propostas 

pedagógicas das instituições de ensino fundamental, por meio de ações de acompanhamento e 

assessoria das mantenedoras dos Sistemas de Ensino. 

 

2.12 Proporcionar a oferta do ensino fundamental, em especial dos anos iniciais, para as 

populações do campo, indígena, nas próprias comunidades, ou respeitando o princípio da 

proximidade, buscando a qualidade social da educação. 

 

2.13 Qualificar e ampliar permanentemente, em regime de colaboração com o Estado e a 

União, com fiscalização dos Conselhos de Educação, em nível de cada sistema, a partir da 

vigência deste PME, as políticas de acessibilidade plena e de inclusão nos Sistemas de Ensino 

regular, promovendo as adaptações físicas, de comunicação e de currículo, ampliando os 

serviços de atendimento educacional especializado, necessários ao acesso e à permanência de 

todos os estudantes, segundo a legislação para a educação especial na perspectiva da inclusão, 

em vigência. 

 

2.14 Possibilitar, em regime de colaboração com o Estado e a União, aos alunos e 

professores, a qualificação e a inclusão sociodigital às novas tecnologias educacionais, por 

meio de laboratórios de informática, equipamentos multimídia, ciências, idiomas, bibliotecas, 
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videotecas e outros, nos estabelecimentos das redes de ensino, até o último ano de vigência 

deste PME. 

 

2.15 Investir na formação inicial e continuada dos profissionais do ensino fundamental, 

atendendo às peculiaridades locais e à tipologia das instituições, articulando ações em regime 

de colaboração com as mantenedoras, em parceria com as instituições de ensino e com apoio 

técnico e financeiro da União. 

 

2.16 Implementar diferentes formas e instrumentos avaliativos, por meio de ações dos órgãos 

gestores dos Sistemas de Ensino, na perspectiva de qualificar o processo de avaliação dos 

alunos nas instituições de ensino, levando em consideração as especificidades de cada 

educando, superando a lógica da reprovação e da repetência, incidindo sobre os índices de 

evasão e distorção idade-escolaridade.  

 

2.17 Garantir, por meio de ações dos órgãos gestores dos Sistemas de Ensino, que as 

diferenças étnico-culturais e temas transversais emanados das Diretrizes Curriculares 

Nacionais e outros relevantes, previstos no PME, sejam contemplados nos cursos de formação 

e nas propostas pedagógicas e curriculares. 

 

2.18 Promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, sob a 

coordenação dos Sistemas de Ensino, a fim de garantir a oferta de atividades culturais para a 

livre fruição dos alunos. 

 

2.19 Promover, em parceria com as universidades e outras instituições, atividades de 

desenvolvimento e estímulo a habilidades esportivas nas escolas, interligadas a um plano de 

disseminação do desporto educacional e de desenvolvimento esportivo nacional, articulados 

com o PEE e o PME. 

 

Meta 3: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) 

a 17 (dezessete) anos e elevar, até 2019, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 

70% e, até o final do período de vigência deste PNE, para 85% (oitenta e cinco por cento). 

Estratégias: 

3.1 Estimular as mantenedoras para que aprofundem e qualifiquem os processos de 

reestruturação curricular em curso, orientando práticas pedagógicas com abordagens 
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estruturadas pela relação entre teoria e prática, por meio de currículos escolares que 

organizem, de maneira flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos articulados 

em dimensões como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e esporte.  

 

3.2 Buscar, através das mantenedoras das redes e instituições de ensino, que, em dez (10) 

anos, a totalidade das escolas disponha de equipamentos tecnológicos e laboratórios de 

informática suficientes, com internet banda larga de conectividade e velocidade compatível 

com as necessidades, bem como supridos de softwares adequados à modernização da 

administração e para o apoio à melhoria do ensino e da aprendizagem. 

 

3.3 Estimular, através das mantenedoras, a oferta permanente de programas eficazes de 

qualificação para a equipe gestora e para os trabalhadores em educação das instituições de 

ensino médio, organizando programa contínuo de formação de professores para atuarem nas 

áreas de conhecimento com carência de recursos humanos habilitados, em parceria com 

instituições de ensino superior e/ou de formação, visando à adequação dos currículos 

acadêmicos e ao atendimento da pluralidade do ensino médio.  

 

3.4 Incentivar, por meio de ações dos órgãos gestores dos Sistemas de Ensino, que as 

organizações representativas dos segmentos da comunidade escolar, Círculos de Pais e 

Mestres, Conselhos Escolares, Grêmios Estudantis e outros, sejam espaços de participação 

social na gestão democrática escolar e de exercício cotidiano da cidadania. 

 

3.5 Estimular, junto às mantenedoras, a continuidade da implementação do princípio da 

integração entre cultura, ciência e trabalho como fundamento epistemológico e pedagógico, 

orientador da política curricular para o ensino médio, em todas as suas modalidades, que visa 

à formação dos estudantes e à constituição plena da sua cidadania. 

 

3.6 Disponibilizar parcerias entre instituições de ensino e entidades culturais, comunitárias e 

serviços públicos para fruição de bens e espaços culturais. 

 

3.7 Estimular o uso de espaços esportivos existentes no município com o intuito de ampliar a 

prática desportiva integrada ao currículo escolar. 
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3.8 Estimular as mantenedoras para que formulem e implementem, progressivamente, política 

de gestão da infraestrutura que assegure:  

a) o atendimento da totalidade dos egressos do ensino fundamental e a inclusão dos alunos 

com defasagem de idade e dos estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, no prazo de dois anos, a contar da 

vigência deste PME; 

b) a correção de fluxo, desde o ensino fundamental, alcançando até o final do plano, no 

mínimo 85%. 

 

3.9 Contribuir no aprimoramento de mecanismos que garantam o acesso e a frequência dos 

jovens à escola, através das redes de atendimento, dos Conselhos Tutelares e das políticas de 

assistência e apoio aos jovens e suas famílias, a partir da vigência deste PME. 

 

3.10 Promover estratégias sistemáticas, a partir da aprovação do PME, em regime de 

colaboração entre o Município e as mantenedoras das escolas, para a busca ativa da população 

de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos fora da escola, em articulação com as famílias, com os 

serviços de Assistência Social, Saúde e Proteção à Adolescência e Juventude.  

 

3.11 Fomentar a participação em programas de educação e de cultura ofertados em articulação 

com a União e Estado, para a população urbana e do campo, de jovens na faixa etária de 15 

(quinze) a 17 (dezessete) anos, e de adultos, com qualificação social e profissional para 

aqueles que estejam fora da escola e com defasagem no fluxo escolar. 

 

3.12 Estimular, sob responsabilidade dos gestores dos Sistemas de Ensino, o desenvolvimento 

de programas de educação e de cultura para a população jovem urbana e do campo, na faixa 

etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, com o foco na qualificação social e profissional 

para aqueles que estejam em curso e com defasagem no fluxo escolar ou afastados da escola, 

estimulando a participação dos adolescentes e jovens nos cursos das áreas tecnológicas, 

científicas e artístico-culturais. 

 

3.13 Estimular a expansão da oferta de estágio para estudantes do ensino médio, preservando-

se o seu caráter pedagógico integrado à formação do estudante, visando à contextualização 

curricular e ao desenvolvimento para a vida cidadã e para o trabalho.  
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Meta 4: Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à 

educação básica e ao atendimento educacional especializado - AEE, preferencialmente na 

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

multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 

Estratégias: 

4.1 Declarar, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, as matrículas dos 

estudantes da educação regular da rede pública que recebam atendimento educacional 

especializado complementar e suplementar, sem prejuízo do cômputo dessas matrículas na 

educação básica regular, e as matrículas efetivadas, conforme o censo escolar mais atualizado, 

na educação especial oferecida em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 

sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público e com atuação exclusiva na 

modalidade, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007. 

 

4.2 Promover, no prazo de vigência deste PME, o atendimento escolar à demanda manifesta 

pelas famílias de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, observado o que dispõe a LDB 

9.394/96 e a Lei Municipal 5683/11. 

 

4.3 Ampliar a oferta do atendimento educacional especializado, solicitando a SECADI/MEC a 

implantação de novas salas de recursos multifuncionais e fomentar a formação continuada de 

professores para o atendimento educacional especializado. 

 

4.4 Garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, 

classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, nas formas 

complementar e suplementar, a todos alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na educação básica, 

conforme necessidade identificada por meio de avaliação, ouvidas a família e o aluno, sob 

responsabilidade das mantenedoras. 

 

4.5 Apoiar, em regime de colaboração com o Estado e a União, centros multidisciplinares de 

pesquisa, assessoria e apoio, articulados com instituições acadêmicas e/ou especializadas e 

integrados por profissionais das áreas de saúde, assistência social e educação, para dar suporte 
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ao trabalho dos professores da educação básica com os alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

 

4.6 Manter e ampliar, em regime de colaboração com o Estado e União, programas 

complementares e suplementares que promovam a acessibilidade nas instituições públicas, 

para garantir o acesso e a permanência dos alunos com deficiência por meio da adequação 

arquitetônica, da oferta de transporte acessível e da disponibilização de material didático 

próprio e de recursos de tecnologia assistiva, assegurando, ainda, no contexto escolar, em 

todas as etapas, níveis e modalidades de ensino, a identificação dos alunos com altas 

habilidades ou superdotação. 

 

4.7 Garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, como 

primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda língua, aos 

alunos surdos e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e 

classes bilíngues e em escolas inclusivas, nos termos da legislação vigente, bem como a 

adoção do Sistema Braille de leitura para cegos e surdo-cegos. 

 

4.8 Garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular sob alegação 

de deficiência, e promovida a articulação pedagógica entre o ensino regular e o atendimento 

educacional especializado. 

 

4.9 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e permanência na escola e ao 

atendimento educacional especializado e do desenvolvimento escolar dos alunos 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 educacional, em colaboração com as famílias e com as áreas da 

assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude. 

 

4.10 Ampliar a formação continuada para professores do atendimento educacional 

especializado e do ensino regular e outros profissionais da rede intersetorial, voltadas para o 

desenvolvimento de metodologias, materiais didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia 

assistiva, com vistas à promoção do ensino e da aprendizagem, bem como das condições de 
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acessibilidade dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação. 

 

4.11 Estimular a criação de espaços permanentes e sistemáticos para discussão das demandas 

da educação inclusiva, promovendo a articulação entre profissionais que atendem esse 

público-alvo, visando à promoção de ações integradas. 

 

4.12 Promover 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 na rede regular de ensino. 

 

4.13 Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem 

fins lucrativos, conveniadas com o poder público, a fim de favorecer e estimular a 

participação das famílias e da sociedade na construção do sistema educacional inclusivo. 

 

Meta 5: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino 

fundamental. 

Estratégias: 

5.1 Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização nos anos iniciais do ensino 

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

e valorização dos professores alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a fim de 

garantir a alfabetização plena de todas as crianças, por meio de ações das mantenedoras, bem 

como da União. 

 

5.2 Aplicar instrumentos de avaliação da aprendizagem, periódicos e específicos, para aferir e 

monitorar a alfabetização.  

 

5.3 Garantir, fazendo constar nas propostas político-pedagógicas das escolas, sob a 

responsabilidade dos Sistemas de Ensino, a dimensão da ludicidade e do brincar nos 

currículos dos anos iniciais do ensino fundamental, respeitando as características da faixa 

etária dos estudantes. 
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5.4 Desenvolver, no âmbito de cada Sistema de Ensino e na articulação entre os mesmos, 

tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a alfabetização e 

favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos alunos, consideradas as diversas 

abordagens metodológicas e sua efetividade.  

 

5.5 Promover a alfabetização de crianças do campo, indígenas e de populações itinerantes, 

sob responsabilidade dos Sistemas de Ensino, com organização curricular e materiais 

didáticos específicos, desenvolvendo instrumentos de acompanhamento que considerem o uso 

da língua materna pelas comunidades indígenas.  

 

5.6 Estimular a formação inicial, a articulação entre programas de pós-graduação stricto sensu 

e promover a formação continuada de professores para a alfabetização de crianças, com o 

conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, sob 

coordenação das mantenedoras e em parceria com as instituições de ensino superior. 

 

5.7 Promover, em regime de colaboração com o Estado, a alfabetização bilíngue das pessoas 

surdas, considerando as suas especificidades, sem estabelecimento de terminalidade temporal.  

 

5.8 Estimular, em regime de colaboração com o Estado, a alfabetização das pessoas com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, 

considerando as suas especificidades, sem estabelecimento de terminalidade temporal. 

 

5.9 Garantir, no âmbito de cada Sistema de Ensino, infraestrutura e política de recursos 

humanos e materiais que viabilizem o apoio necessário para a alfabetização dos estudantes até 

o terceiro ano do ensino fundamental.   

 

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

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

educação básica. 

Estratégias: 

6.1 Promover, em regime de colaboração com o Estado e a União, a oferta de educação básica 

pública rural e urbana em tempo integral, por meio de orientações de estudos e leituras e 

atividades multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de 

permanência dos alunos na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 
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7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com a ampliação progressiva da jornada de 

professores em uma única escola. 

 

6.2 Buscar, em regime de colaboração com o Estado e a União e através de adesão a 

programas, a organização das escolas para o atendimento em tempo integral, no que diz 

respeito à estrutura física (padrão arquitetônico, ampliação, reforma), mobiliário, 

equipamentos, produção de materiais didáticos e formação de recursos humanos. 

 

6.3 Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e 

esportivos e com espaços públicos, como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, 

museus, teatros e outros. 

 

6.4 Promover, em regime de colaboração com o Estado e a União, a educação em tempo 

integral para pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação na faixa etária de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, assegurando 

atendimento educacional especializado complementar e suplementar, ofertado em salas de 

recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas. 

 

6.5 Adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola, direcionando 

a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com atividades recreativas, 

esportivas e culturais. 

 

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

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

estabelecidas: 

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 

Estratégias: 

7.1 Promover ações, em parceria com o Estado e a União, para que até o último ano de 

vigência deste PME, todos os estudantes do ensino fundamental e do ensino médio tenham 

alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de 
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aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 80% (oitenta por cento), pelo 

menos, o nível desejável. 

 

7.2 Fomentar processo contínuo de autoavaliação das escolas de educação básica, por meio da 

constituição de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas, 

destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, a melhoria contínua da qualidade 

educacional, a formação continuada dos profissionais da educação e o aprimoramento da 

gestão democrática. 

 

7.3 Elaborar os planos de ações articuladas dando cumprimento às 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 escolares, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à 

melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar. 

 

7.4 Acompanhar e divulgar, em parceria com o Estado e a União, os instrumentos de 

avaliação da qualidade do ensino fundamental e médio e apoiar o uso dos resultados das 

avaliações nacionais pelas escolas e redes de ensino para a melhoria de seus processos e 

práticas pedagógicas, já no segundo ano de vigência desse PME. 

 

7.5 Acompanhar os indicadores específicos de avaliação da qualidade da educação especial, 

bem como da qualidade da educação bilíngue para surdos, desenvolvidos pela União. 

 

7.6 Orientar, em regime de colaboração, as políticas das redes e Sistemas de Ensino, de forma 

a buscar atingir as metas do IDEB, diminuindo a diferença entre as escolas com os menores 

índices e a média nacional, garantindo equidade da aprendizagem e reduzindo pela metade, 

até o último ano de vigência deste PME, as diferenças entre as médias dos índices das escolas 

do município. 

 

7.7 Incentivar práticas pedagógicas inovadoras que garantam a melhoria do fluxo escolar e a 

aprendizagem, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, com 

preferência para softwares livres e recursos educacionais abertos, bem como o 

acompanhamento dos resultados. 
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7.8 Incentivar, até o quinto ano de vigência deste PME, o acesso à rede mundial de 

computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar, até o final da década, a relação 

computador/aluno nas escolas da rede pública de educação básica, promovendo a utilização 

pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação, em regime de colaboração com 

o Estado e a União. 

 

7.9 Apoiar a gestão escolar, garantindo a participação da comunidade escolar no 

planejamento, visando à ampliação da transparência e ao efetivo desenvolvimento da gestão 

democrática. 

 

7.10 Ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao aluno, em todas as etapas da 

educação básica, por meio de parcerias, entre Município, Estado e União.  

 

7.11 Incentivar, em regime de colaboração com o Estado e a União, a aquisição de 

equipamentos, visando a equalização das oportunidades educacionais nas escolas do 

município. 

 

7.12 Manter, em regime de colaboração com o Estado e a União, a adesão a programa de 

formação inicial e continuada para o pessoal técnico dos órgãos administradores dos Sistemas 

de Ensino. 

 

7.13 Incentivar e definir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo 

desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de educadores para detecção dos sinais de 

suas causas, como a violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção das providências 

adequadas para promover a construção da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de 

segurança para a comunidade, em parceria entre Município, Estado e União. 

 

7.14 Apoiar políticas de inclusão e permanência na escola para adolescentes e jovens que se 

encontram em regime de liberdade assistida e em situação de rua, assegurando os princípios 

da Lei n
o
 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

7.15 Garantir, nos currículos escolares, conteúdos sobre história e as culturas afro-brasileira e 

indígenas e efetivar ações educacionais, nos termos das Leis n
os

 10.639, de 9 de janeiro de 

2003, e 11.645, de 10 de março de 2008, assegurando-se a implementação das respectivas 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/2003/L10.639.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/2003/L10.639.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm
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Diretrizes Curriculares Nacionais, por meio de ações colaborativas com fóruns de educação 

para a diversidade étnico-racial, Conselhos Escolares, equipes pedagógicas e a sociedade 

civil. 

 

7.16 Assegurar a educação escolar no campo de populações tradicionais, de populações 

itinerantes e de comunidades indígenas, respeitando a articulação entre os ambientes escolares 

e comunitários e garantindo:  

a) o desenvolvimento sustentável e preservação da identidade cultural;  

b) a participação da comunidade na definição da organização pedagógica e de gestão 

das instituições, consideradas as práticas socioculturais e as formas particulares de 

organização do tempo;  

c) a oferta bilíngue na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, em 

língua materna das comunidades indígenas e em língua portuguesa;  

d) a reestruturação e a aquisição de equipamentos;  

e) a oferta de programa para a formação inicial e continuada de profissionais da 

educação;  

f) o atendimento em educação especial. 

 

7.17 Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação formal com 

experiências de educação popular e cidadã, com os propósitos de que a educação seja 

assumida como responsabilidade de todos e de ampliar o controle social sobre o cumprimento 

das políticas públicas educacionais, por meio de ações do fórum municipal de educação. 

 

7.18 Promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito local e nacional, 

com os de outras áreas, como saúde, trabalho e emprego, assistência social, esporte e cultura, 

possibilitando a criação de rede de apoio integral às famílias, como condição para a melhoria 

da qualidade educacional. 

 

7.19 Manter, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e da 

educação, o atendimento aos estudantes da rede escolar pública de educação básica por meio 

de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. 
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7.20 Estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, prevenção, atenção 

e atendimento à saúde e à integridade física, mental e emocional dos profissionais da 

educação, como condição para a melhoria da qualidade educacional. 

 

7.21 Promover, com especial ênfase, em consonância com as Diretrizes do Plano Nacional do 

Livro e da Leitura, a formação de leitores e a capacitação de professores, bibliotecários e 

agentes da comunidade para atuar como mediadores da leitura, de acordo com a 

especificidade das diferentes etapas do desenvolvimento e da aprendizagem. 

 

7.22 Promover, por meio de ações dos órgãos administrativos e normativos dos Sistemas de 

Ensino, a regulação da oferta da educação básica pela iniciativa privada, de forma a garantir a 

qualidade e o cumprimento da função social da educação. 

 

7.23 Incentivar a participação dos profissionais da educação em espaços de discussão que 

visem à qualidade do processo ensino e aprendizagem, em colaboração com a rede de apoio e 

a comunidade.  

 

Meta 8: Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, 

de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de vigência deste 

PME, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% 

(vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não 

negros com vistas à superação da desigualdade educacional. 

Estratégias: 

8.1 Institucionalizar programas em parceria com o Estado e a União e desenvolver tecnologias 

para correção de fluxo, para acompanhamento pedagógico individualizado e para recuperação 

e progressão parcial, bem como priorizar estudantes com rendimento escolar defasado, 

considerando as especificidades dos segmentos populacionais considerados. 

 

8.2 Implementar programas de educação de jovens e adultos para os segmentos populacionais 

considerados, que estejam fora da escola e com defasagem idade-série, garantindo a 

continuidade da escolarização. 

 

8.3 Promover, sob a coordenação do Município, em parceria com o Estado e com as áreas da 

saúde, assistência social, Conselhos Tutelares e Ministério Público, o acompanhamento e o 
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monitoramento do acesso à escola para os segmentos populacionais considerados na meta, 

identificando motivos de afastamentos e colaborando com os sistemas e redes de ensino na 

garantia de frequência e apoio à aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do 

atendimento desses estudantes na rede pública. 

 

8.4 Divulgar oferta de educação de jovens e adultos no município, principalmente aos 

segmentos populacionais considerados pela meta em parceria com as áreas de assistência 

social, saúde e proteção à juventude. 

 

8.5 Promover, em parceria com o Estado e a União e com apoio das áreas da assistência 

social, saúde e proteção à juventude, formas alternativas para alfabetização e conclusão do 

ensino fundamental nas comunidades. 

 

8.6 Promover, em parceria com o Estado e a União, formação permanente aos docentes, em 

temas contemporâneos como os direitos humanos, os contextos sociais, culturais e ambientais, 

fortalecendo a função social da educação como indutora de práticas de respeito ao outro e 

como propulsora de ações solidárias. 

 

8.7 Estimular, em parceria com as demais redes, momentos para reflexão nas escolas, 

envolvendo as famílias, os estudantes e os profissionais da educação, docentes e não docentes, 

nas discussões sobre questões de direitos humanos, etnia, gênero e sexualidade.  

 

8.8 Estimular, que em todos os sistemas de ensino público e privado sejam cumpridos os 

termos das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana – Resolução 1/2004 do 

CNE/CP. 

 

8.9 Promover espaços de debate sobre etnias no cotidiano escolar, com enfoque no processo 

cultural e histórico, para que se possa discutir a formação das identidades étnicas no Brasil e 

no Rio Grande do Sul. 

 

Meta 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 98% 

(noventa e oito por cento) até 2018 e, até o final da vigência deste PME, universalizar a 

alfabetização e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 
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Estratégias: 

9.1 Assegurar, em regime de colaboração com o Estado e a União, a oferta gratuita da 

educação de jovens e adultos a todos os que não tiveram acesso à educação básica na idade 

própria. 

 

9.2 Realizar, em parceria com o Estado e a União, diagnóstico da situação dos jovens e 

adultos com ensino fundamental e médio incompletos, identificando o número e as 

necessidades dos estudantes para que se tenha o conhecimento da demanda ativa por vagas e 

se assegure o adequado planejamento da oferta. 

 

9.3 Manter, em regime de colaboração com Estado e a União, ações de alfabetização de 

jovens e adultos com garantia de continuidade da escolarização básica. 

 

9.4 Realizar, a partir da aprovação deste PME, em parceria com o Estado e a União, o 

mapeamento da população analfabeta, por meio de censo educacional, visando localizar tal 

população e construir estratégias de inclusão nas ações e programas de educação de jovens e 

adultos.  

 

9.5 Fomentar, em regime de colaboração com o Estado, a União e as instituições de ensino 

superior, a capacitação de profissionais da educação de jovens e adultos, de forma a atender à 

demanda de instituições públicas e privadas envolvidas no esforço da universalização da 

alfabetização. 

 

9.6 Assegurar, em parceria com o Estado e a União, a qualificação das ações de infraestrutura 

por meio de programas suplementares de transporte, alimentação e saúde, que facilitem e 

qualifiquem as condições de estudo para os alunos da educação de jovens e adultos. 

 

9.7 Apoiar, em regime de colaboração com o Estado e a União, projetos inovadores na 

educação de jovens e adultos que visem ao desenvolvimento de modelos adequados às 

necessidades específicas desses alunos. 

 

9.8 Estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos empregadores, públicos 

e privados, e os Sistemas de Ensino, para promover a compatibilização da jornada de trabalho 

dos empregados com a oferta das ações de alfabetização e de educação de jovens e adultos. 
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9.9 Implementar, em parceria com o Estado e a União, programas de capacitação tecnológica 

da população jovem e adulta, direcionados para os segmentos com baixos níveis de 

escolarização formal e para os alunos com deficiência, que favoreçam a efetiva inclusão 

social e produtiva dessa população. 

 

9.10 Considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, em parceria com as áreas da 

saúde, assistência social, esporte e lazer, as necessidades dos idosos, com vistas à promoção 

de políticas de erradicação do analfabetismo, ao acesso a tecnologias educacionais e 

atividades recreativas, culturais e esportivas, à implementação de programas de valorização e 

compartilhamento dos conhecimentos e experiência dos idosos e à inclusão dos temas do 

envelhecimento e da velhice nas escolas. 

 

Meta 10: Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de 

jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação 

profissional. 

Estratégias: 

10.1 Estimular a expansão, em parceria com o Estado e a União, de 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. 

 

10.2 Fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação profissional, em 

cursos planejados, de acordo com as características do público da educação de jovens e 

adultos e considerando as especificidades das populações do campo e das comunidades 

indígenas. 

 

10.3 Promover as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com deficiência e baixo 

nível de escolaridade, por meio do acesso à educação de jovens e adultos articulada à 

educação profissional. 

 

10.4 Estimular a diversificação curricular da educação de jovens e adultos, articulando a 

formação básica e a preparação para o mundo do trabalho e estabelecendo inter-relações entre 

teoria e prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, de 

forma a organizar o tempo e os espaços pedagógicos. 
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10.5 Incentivar a oferta pública de formação inicial e continuada para trabalhadores, 

articulada à educação de jovens e adultos, em regime de colaboração e com apoio de 

entidades privadas de formação profissional de atendimento à pessoa com deficiência, com 

atuação exclusiva na modalidade. 

 

10.6 Estimular mecanismos de reconhecimento de saberes dos jovens e adultos trabalhadores, 

a serem considerados nos diálogos pedagógicos e nas articulações com os currículos dos 

cursos de formação para a educação profissional e nos técnicos de nível médio. 

 

10.7 Reestruturar, em parceria com a União, a política para promoção da educação de jovens 

e adultos, integrada com a educação profissional, no sentido da inclusão dos estudantes com 

deficiências, transtornos do espectro autista e altas habilidades ou superdotação nessa 

modalidade.  

 

10.8 Incentivar a formação continuada e permanente dos professores que atuam na educação 

de jovens e adultos. 

 

10.9 Garantir políticas curriculares com foco no direito à diversidade e afirmação dos direitos 

humanos, implementando em todas as instituições o estudo do Estatuto da Criança e do 

Adolescente - Lei 8.069/1990, da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena – Lei 

11.645/2008, dos Direitos Humanos – Parecer CNE/CP nº 08/2012 e Resolução nº CNE/CP 

01/2012, das questões ambientais - Lei N° 9.795/1999, e das questões de gênero e 

sexualidade, fazendo constar nas propostas pedagógicas das escolas.  

 

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

assegurando a qualidade da oferta e, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) da expansão no 

segmento público. 

Estratégias: 

11.1 Buscar, junto às mantenedoras, a ampliação do número de vagas nos cursos técnicos 

existentes para atender às necessidades específicas, considerando os arranjos produtivos, 

sociais e culturais locais e regionais. 
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11.2 Promover, em parceria com as instituições de ensino, a realização de encontros para 

análise contínua da realidade local e regional para ouvir o empresariado, sindicatos, 

autoridades, representantes de classes sociais e políticas, com a finalidade de expandir a oferta 

de cursos e matrículas com currículo voltado às necessidades dos arranjos produtivos locais. 

 

11.3 Buscar, junto às mantenedoras, a expansão da oferta de educação profissional técnica de 

nível médio nas redes pública e privada, com apoio da União, com vistas a atender as 

demandas apresentadas. 

 

11.4 Estimular, junto às mantenedoras, a expansão da oferta de educação profissional técnica 

de nível médio na modalidade de educação à distância, com a finalidade de ampliar a oferta e 

democratizar o acesso à educação profissional pública e privada, assegurando o padrão de 

qualidade. 

 

11.5 Contribuir, em parceria com as mantenedoras, na expansão do estágio de educação 

profissional técnica de nível médio e do ensino médio regular, preservando-se seu caráter 

pedagógico integrado à formação do aluno, visando à formação de qualificações próprias da 

atividade profissional, a contextualização curricular e ao desenvolvimento da juventude. 

 

11.6 Estimular a ampliação da oferta de programas de reconhecimento de saberes para fins de 

certificação profissional em nível técnico, junto às mantenedoras. 

 

11.7 Fortalecer, pela articulação das mantenedoras e município, políticas que estimulem a 

produção de novos conhecimentos, o desenvolvimento de pesquisas e o intercâmbio entre as 

escolas de educação profissional através de feiras, eventos de divulgação científica e criação 

de incubadoras tecnológicas comunitárias. 

 

11.8 Incentivar a participação dos docentes em exercício na educação profissional em 

programas de formação pedagógica e/ou continuada.  

 

Meta 12: Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por 

cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 

(vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% 

(quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público. 
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Estratégias: 

12.1 Incentivar, em regime de colaboração com o Estado e a União, os alunos de graduação 

que necessitam de deslocamento até as IES, através do auxílio transporte.  

 

12.2 Disponibilizar, em regime de colaboração entre os entes federados e as mantenedoras, 

salas com acesso à internet, visando fomentar a educação à distância, bem como a ampliação 

do acervo bibliográfico e digital. 

 

12.3 Ampliar a oferta de estágios como parte da formação na educação superior. 

 

12.4 Fomentar, em regime de colaboração com o Estado, a União e as universidades, a oferta 

de cursos na área da educação. 

 

12.5 Assegurar condições de acessibilidade nas IES, na forma da legislação. 

 

12.6 Consolidar processos seletivos nacionais para acesso à educação superior como forma de 

superar exames vestibulares isolados. 

 

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% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por 

cento) doutores. 

Estratégias: 

13.1 Estimular processo contínuo de autoavaliação das IES, através da aplicação de 

instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a 

qualificação e a dedicação do corpo docente. 

 

13.2 Fomentar as parcerias entre IES públicas e privadas, visando ampliar a oferta de cursos 

de Mestrado e Doutorado. 

 

13.3 Promover, sob responsabilidade das mantenedoras da IES, a formação inicial e 

continuada dos profissionais técnico-administrativos da educação superior. 
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Meta 14: Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu. 

Estratégias: 

14.1 Estimular parcerias entre IES públicas e privadas, para oferta de cursos de Mestrado e 

Doutorado, utilizando inclusive metodologias, recursos e tecnologias da educação à distância. 

 

14.2 Estimular a expansão do acervo digital de referências bibliográficas para os cursos de 

pós-graduação, assegurada a acessibilidade às pessoas com deficiência. 

 

14.3 Estimular, em regime de colaboração entre a União e as IES, o intercâmbio entre as 

instituições de ensino, pesquisa e extensão. 

 

14.4 Estimular a pesquisa com foco no desenvolvimento regional. 

 

Meta 15: Garantir, em regime de colaboração com o Estado e a União, que até 2020, todos os 

professores da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em 

curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam.  

Estratégias: 

15.1 Realizar diagnóstico da demanda de formação dos professores de Educação Básica do 

município de Estrela, articulando políticas com as instituições de ensino superior para que se 

oferte vagas de acordo com a necessidade dos profissionais de educação do município. 

 

15.2 Promover ações para a renovação das propostas pedagógicas das escolas, 

incorporando as modernas tecnologias e a educação socioemocional, orientados pelos 

princípios democráticos e participativos. 

 

15.3 Fomentar a participação dos professores de idiomas estrangeiros das escolas a 

participarem dos programas de imersão em países que tenham como idioma nativo as línguas 

que lecionam, oferecidos pela União. 

 

Meta 16: Garantir que, 60% (sessenta por cento) dos professores da educação básica do 

município tenham pós-graduação até o último ano de vigência deste PME, e garantir a todos 

os profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, 

considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.  
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Estratégias: 

16.1 Realizar diagnóstico da demanda de formação em nível de pós-graduação dos 

professores de educação básica, articulando políticas com as instituições de ensino superior 

para que se ofertem vagas de acordo com a necessidade dos profissionais de educação do 

município. 

 

16.2  Realizar diagnóstico da demanda de formação continuada e permanente dos 

profissionais de educação básica. 

 

16.3 Manter e ampliar programas de formação continuada de professores da educação básica. 

 

16.4  Manter e ampliar programas de formação continuada para os profissionais de educação 

de outros segmentos que não os de magistério. 

 

16.5  Desenvolver programas de formação docente que valorizem o aprimoramento prático 

dos profissionais que atuam na esfera educacional do município. 

 

16.6  Ampliar e fortalecer, em regime de colaboração com o Estado e a União, os programas 

específicos de formação para os profissionais da educação que atuam em escolas do campo, 

em comunidades indígenas e para a educação especial. 

 

16.7  Expandir, em regime de colaboração com o Estado e a União, programa de composição 

de acervo de obras didáticas, paradidáticas, de literatura e de dicionários, e programa 

específico de acesso a bens culturais, incluindo obras e materiais de educação inclusiva 

(Libras e Braille), a serem disponibilizados aos professores nas bibliotecas escolares e na 

Biblioteca Pública Municipal, favorecendo a construção do conhecimento e a valorização da 

cultura da investigação.  

 

Meta 17: Valorizar, em regime de colaboração com a União, os profissionais do magistério 

da educação básica da rede municipal, de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos 

demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste 

PME. 
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Estratégias: 

17.1 Garantir o acompanhamento e a transparência da política de atualização progressiva do 

salário dos profissionais do magistério. 

 

17.2 Priorizar a destinação dos recursos relativos à extração do petróleo no pré-sal, oriundos 

da União, na valorização financeira dos professores da rede pública de ensino. 

 

Meta 18: Reestruturar, no prazo de 4 (quatro) anos, o Plano de Carreira para os professores 

da educação básica da rede municipal de ensino, tomando como referência o piso salarial 

nacional, e implantar o Plano de Carreira para os demais profissionais, não docentes, da área 

da educação. 

Estratégias: 

18.1 Fomentar o debate sobre o aprimoramento do Plano de Carreira dos professores da 

educação básica da rede municipal, a fim de garantir a solidez da carreira. 

 

18.2  Fomentar amplo debate entre os demais profissionais da área da educação da rede 

municipal de ensino, para construção do Plano de Carreira destes profissionais não docentes. 

 

18.3  Garantir, na rede municipal de ensino, cursos de aprimoramento e aprofundamento de 

estudos durante o estágio probatório para auxiliar a adaptação destes profissionais às 

propostas pedagógicas e metodológicas. 

 

18.4 Fortalecer, na rede municipal de ensino, acompanhamentos dos profissionais iniciantes, 

supervisionados por equipe de profissionais experientes, a fim de fundamentar, com base em 

avaliação documentada, a decisão pela efetivação, após estágio probatório. 

 

18.5  Prever, nos Planos de Carreira dos profissionais da educação da rede municipal de 

ensino, incentivos para a qualificação profissional.    

 

Meta 19: Assegurar condições para a efetivação da gestão democrática da educação do 

município, prevendo recursos e apoio técnico da União.  
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Estratégias: 

19.1 Garantir que a nomeação das equipes diretivas das escolas da rede municipal de ensino 

seja pautada por critérios técnicos de mérito e desempenho, bem como a participação da 

comunidade escolar. 

 

19.2 Fomentar e apoiar, em regime de colaboração com o Estado e a União, programas de 

apoio e formação aos membros dos diversos conselhos relacionados a educação, garantido a 

estes colegiados os recursos adequados para o bom desempenho de suas funções. 

 

19.3 Instituir, no município, o Fórum Permanente de Educação, com o intuito de coordenar as 

conferências municipais, bem como efetuar o acompanhamento da execução deste PME. 

 

19.4 Fortalecer, em todas as redes de educação básica do município, os Grêmios Estudantis e 

Associações de Pais, assegurando-lhes a estrutura adequada para o desempenho de suas 

funções e fomentando a articulação dos mesmos. 

 

19.5 Fortalecer os Conselhos Escolares e Conselhos Municipais de Educação, como 

instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar educacional, assegurando-lhes 

condições de funcionamento autônomo. 

 

19.6 Estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos e seus 

familiares na formulação dos projetos pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão 

escolar e regimentos escolares, assegurando a participação dos pais e alunos na avaliação de 

docentes e gestores escolares. 

 

19.7 Estimular processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira nos 

estabelecimentos de ensino. 

 

19.8 Ampliar os programas de formação das equipes diretivas das escolas da rede pública de 

ensino, garantido-lhes condições adequadas para o desempenho de suas atribuições. 

 

19.9 Garantir que os recursos financeiros oriundos da ampliação do PIB (Produto Interno 

Bruto) sejam destinados prioritariamente à educação, buscando a valorização dos 

profissionais da educação da rede pública e a qualidade do ensino oferecido. 
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Meta 20: Garantir que os recursos financeiros em educação pública oriundos do aumento do 

investimento do Produto Interno Bruto (PIB) do País, conforme previsto no PNE, sejam 

destinados à educação da rede pública, assegurando à qualificação da oferta de ensino e a 

valorização dos profissionais da educação da rede pública de educação. 

Estratégias: 

20.1 Garantir o investimento adequado das fontes de financiamento permanentes e 

sustentáveis para todos os níveis, etapas e modalidades da educação básica, observando-se as 

políticas de colaboração dos entes federados, em especial as decorrentes do art. 60 do ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias e do inciso 1º do art. 75 da lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que tratam da capacidade de atendimento e do esforço fiscal de cada ente 

federado, com vistas a atender suas demandas educacionais à luz do padrão de qualidade 

nacional. 

 

20.2 Destinar à manutenção e ao desenvolvimento de ensino, o acréscimo dos recursos 

vinculados nos termos do art. 212 da Constituição Federal, na forma de lei específica, a 

parcela da participação do resultado da compensação financeira pela exploração do petróleo e 

gás natural e outros recursos, com a finalidade de cumprimento da meta prevista no inciso VI 

do caput do art. 214 da Constituição Federal. 

 

20.3 Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem a transparência e o controle 

social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação. 

 

20.4 Desenvolver estudos e acompanhamento regular dos investimentos e custos por aluno da 

educação básica, em todas as suas etapas e modalidades, em regime de colaboração com a 

União e o Estado.  

 

20.5 Aderir ao Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQI) implantado pelo Ministério da 

Educação (MEC), referenciado no conjunto de padrões mínimos estabelecidos na legislação 

educacional, e cujo financiamento será calculado com base nos respectivos insumos 

indispensáveis ao processo de ensino e aprendizagem e será progressivamente reajustado até a 

implementação plena do Custo Aluno Qualidade (CAQ).  
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20.6 Aderir ao Custo Aluno-Qualidade (CAQ), após implementação do mesmo pelo 

Ministério da Educação (MEC), como parâmetro para o financiamento da educação de todas 

as etapas e modalidades da educação básica, 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. 

 

20.7 Regulamentar, em regime de colaboração entre o Estado, a União e o Município, o 

parágrafo único do art. 23 e o art. 211 da Constituição Federal, por lei complementar, de 

forma a estabelecer as normas de cooperação entre todos os entes federados, em matéria 

educacional, e a articulação do sistema nacional de educação, com o equilíbrio da repartição 

das responsabilidades e dos recursos, e efetivo cumprimento das funções redistributiva e 

supletiva da União no combate às desigualdades educacionais. 

 

20.8 Solicitar à União a complementação de recursos financeiros em caso do município não 

atingir o valor do CAQI e, posteriormente, do CAQ. 

 

20.9 Garantir a distribuição de recursos adicionais dirigidos à educação ao longo do decênio 

de validade do PNE de forma equitativa para qualificar o processo de ensino e aprendizagem 

nas instituições de ensino. 
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