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1. APRESENTAÇÃO

Este documento constitui-se em um roteiro para a elaboração do registro da Avaliação do Plano Municipal de Educação
do município de Várzea Nova – Bahia referente ao período de 2020 a 2021.
O objetivo é consolidar informações sobre o processo de avaliação de 2021, tendo como base os Relatórios de
Monitoramento 2020/2021 e os resultados alcançados.
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2. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO PME
O Documento de Avaliação do Plano Municipal de Educação – PME foi elaborado entre maio de 2020 a dezembro de
2021, participando desta avaliação três equipes Técnicas de Monitoramento e Avaliação do PME, além de parceiros como o
COPE, SASE, UNDIME e a Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Dentro do município aconteceram parcerias com a
Secretaria Municipal de Saúde junto com os Agentes Comunitários de Saúde, Secretaria de Assistência Social e o setor de
contabilidade da Prefeitura Municipal.
Durante esse período foram realizados levantamentos de dados sobre o município para cálculo dos indicadores de cada
meta, realizou-se reuniões para estudo, análise dos indicadores das metas e discussão do Plano Municipal de Educação – PME.
Neste documento encontram-se as análises visando explicitar os avanços e os entraves ocorridos durante o período de 2020 e
2021.
Para o cálculo dos indicadores das metas do Plano Municipal de Educação - PME foram utilizados os dados do Censo
Demográfico 2010, Censo da Educação Básica (relatório 2020), Sinopse Estatística da Educação Básica 2020, levantamentos de
dados pelo município (minicenso/2020), Sinopse Estatística da Educação Básica 2020 do INEP e dados municipais.
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3. CONSIDERAÇÕES SOBRE RELATÓRIOS DE MONITORAMENTO E NOTAS TÉCNICAS ANTERIORES A
AVALIAÇÃO

Nos monitoramentos do Plano Municipal de Educação – PME, não foram detectados a necessidade de Notas Técnicas,
portanto não houve a necessidade de preencher o quadro abaixo.
Principais indicações do
Relatório de Monitoramento
2020

Notas Técnicas
presentes no
Relatório de
Monitoramento 2020

Observações gerais RM 2020

Principais indicações do Relatório de
Monitoramento 2021

Notas Técnicas presentes no Relatório de
Monitoramento 2021

Observações gerais RM 2021
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4. DESCRIÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS NAS METAS E ESTRATÉGIAS

Não houve tempo hábil para analisar as peças orçamentárias, utilizadas para implementação das metas e estratégias do
Plano Municipal de Educação – PME, ficando impossibilitado de preencher o quadro das descrições dos recursos.

QUADRO 1 – Descrição dos recursos
META / ESTRATÉGIA

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

TIPO DE RECURSO /PEÇA
ORÇAMENTÁRIA

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

OBSERVAÇÃO
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4.

ASPECTOS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRATIVOS

Para o alcance das estratégias foi firmada uma parceria com o governo Federal, para construção de uma Unidade de
Educação Infantil no Bairro Cidade Nova e Colégio integral de 12 salas. Há parcerias e cooperações estabelecidos com o Centro
de Especialidades e Reabilitação (CER/APAE), Secretarias de Saúde e Assistência Social do Município de Várzea Nova, Instituto
dos Cegos da Bahia, Centro de Prevenção e Reabilitação da Pessoa com Deficiência – Cepred.
Houve uma formação continuada para os professores, com recursos do próprio município e do governo Federal com o
Programa Formação Pela Escola.
A gestão democrática acontece no âmbito escolar com a participação da comunidade na realização dos eventos e com
participação direta nos Conselhos Escolares e Unidades Executoras. Vale salientar que todos os Conselhos Escolares foram
renovados no ano de 2021 e que o Conselho Municipal de Educação está ativo desde o ano de 2018. O município possui Sistema
Próprio de Ensino e a gestão da secretaria de educação encaminha para o CME as propostas para definições das legislações e
decisões pedagógicas para apreciação do mesmo.
Em 2021 houve mudança de Secretário de Educação e de outros secretários municipais e, portanto, necessidade de
alteração do Decreto de Nomeação da ETMA. Com o advento da pandemia a educação teve que se readequar para dar
continuidade ao calendário letivo de forma remota, virtual, híbrida e presencial, sequencialmente. Nesse contexto, para avaliação
e monitoramento do PME também houve a necessidade de adequação do Plano de Trabalho e muitas ações foram feitas de forma
virtual.
A equipe técnica optou em fazer a avaliação e monitoramento usando como parâmetro os resultados de 2016 à 2020,
fazendo análise história de cada meta e refletindo sobre como esse processo histórico impacta no cenário atual da educação do
município.
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6. ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS METAS E AVANÇOS ALCANÇADOS

Quadro: Avanços alcançados das Metas do PME
META
META 1
Universalizar, até 2016, a
Educação Infantil na préescola para as crianças de
quatro a cinco anos de
idade e ampliar a oferta de
Educação Infantil em
creches de forma a atender,
no
mínimo, 50% das crianças
de até três anos, até o final
da vigência deste plano.

AVANÇOS ALCANÇADOS

OBJETIVO ATINGIDO

Indicador 1A apresentou
resultado oscilante de
2016 a 2020. Sendo o
último resultado 79,63%
ainda distante da meta
que é 100%.

79% das estratégias estão em
andamento e, portanto, não
foram concluídas em 2021.

Indicador 1B apresentou
resultado oscilante de
2016 a 2020. Sendo o
último resultado 22,5%
ainda distante da meta
que é 50%

79% das estratégias estão em
andamento e, portanto, não
foram concluídas em 2021.

NOTA EXPLICATIVA
01 estratégia atrasada em 2021 devido à
dificuldade de realizar atividades presenciais,
01 estratégia iniciada e 01 concluída em 2021.
14 estratégias não foram concluídas em 2021.
As estratégias 1.2 e 1.13 já foram alcançadas.

01 estratégia atrasada em 2021 devido à
dificuldade de realizar atividades presenciais,
01 estratégia iniciada em 2021, 02 estratégias
concluídas em 2021 e 15 estão em andamento.
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Meta 2
universalizar o ensino
fundamental de 9 (nove)
anos para toda a população
de 6 (seis) a 14 (quatorze)
anos e garantir que pelo
menos 90% (noventa por
cento) dos alunos concluam
essa etapa na idade
recomendada, até o último
ano de vigência deste PME.

No Indicador 2A
apresentou resultado
oscilante de 2016 a 2020.
Sendo o último resultado
84,69% não alcançando
ainda a meta que é 100%

36% das estratégias foram
concluídas em 2021, o principal
motivo foi a reforma das escolas.
As estratégias atrasadas foram
por motivos da Pandemia.

Das 33 estratégias estão atrasadas as
estratégias 2.5, 2.15, 2.29 e 2.30. Em 2021
foram iniciadas as estratégias 2.10 e 2.16.
Concluídas em 2021 as estratégias 2.1, 2.2, 2.7,
2.8, 2.9, 2.17, 2.18, 2.19, 2.24, 2.25, 2.26 e
2.27. Restando 15 estratégias não concluídas
em 2021, todas elas em andamento.

No indicador 2B
apresentou resultado
decrescente de 2016 a
2020. Sendo o último
resultado 53,87% estando
muito distante da meta
que é 90%

33% das estratégias foram
concluídas em 2021, o principal
motivo foi a reforma das escolas.
As estratégias atrasadas foram
por motivos da Pandemia.

Das 21 estratégias estão atrasadas as
estratégias 2.15 e 2.29. Em 2021 foi iniciada a
estratégia 2.16. Concluídas em 2021 as
estratégias 2.7, 2.17, 2.18, 2.22, 2.24, 2.25 e
2.27. Restando 11 estratégias não concluídas
em 2021, todas elas em andamento.
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Meta 3
Universalizar, até 2016, o
atendimento escolar para
toda a população de 15
(quinze) a 17 (dezessete)
anos e elevar, até o final do
período de vigência deste
PME, a taxa líquida de
matrículas no ensino médio
para 85% (oitenta e cinco
por cento).

Indicador 3A
apresentou resultado
oscilante de 2016 a 2020.
Sendo o último resultado
82,30% estando muito
distante da meta que é
100%, prevista para ser
cumprida até 2016.

Das 10 Estratégias listadas para Das 10 estratégias avaliadas em 2021, estão
alcançar a meta, 50% (05) estão atrasadas as estratégias 3.4, 3.7, 3.9, 3.10 e 3.11
atrasadas. ;
num total de 50%. Em 2021 foi iniciada a
estratégia 3.12. Concluída em 2021 a estratégia
3.2. Restando 03 estratégias não concluídas em
2021, todas elas em andamento.

Indicador 3 B
apresentou resultado
oscilante de 2016 a 2020.
Sendo o último resultado
53,87% estando muito
distante da meta que é
85%, prevista para ser
cumprida até 2025.

Das 11 Estratégias listadas para
alcançar a meta, 36,36% estão em
andamento e 45,45% estão
atrasadas. ;

Das 11 estratégias avaliadas em 2021, estão
atrasadas as estratégias 3.4, 3.7, 3.9, 3.10 e 3.11
num total de 50%. Em 2021 foi iniciada a
estratégia 3.12. Concluída em 2021 a estratégia
3.2. Restando 04 estratégias não concluídas em
2021, todas elas em andamento.
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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,
preferencialmente na rede
regular de ensino, com a
garantia de sistema
educacional inclusivo, de
salas de recursos
multifuncionais, classes,
escolas ou serviços

Indicador 4A apresentou
resultado decrescente de
2019 para 2020. Sendo o
último resultado 37,39%
estando muito distante da
meta que é 100%, prevista
para ser cumprida até
2025.
Atribuímos essa queda ao
período de Pandemia em
que muitos estudantes
público-alvo do AEE não
frequentaram as escolas.

Das 13 estratégias analisadas
45,45% foram concluídas e 23%
iniciadas. 30,76% estão em
andamento.

O município atende todos os alunos com
Necessidade Educacionais Especiais – NEE, que
solicitam atendimento do AEE nas escolas
comuns de ensino. Mas, com a pandemia
muitos desses estudantes não frequentaram
no ano de 2020 e 2021.
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especializados, públicos ou
conveniados

Indicador 4B
apresentou resultado
decrescente de 2019 para
2020. Sendo o último
resultado 37,39% estando
muito distante da meta
que é 100%, prevista para
ser cumprida até 2025.
Atribuímos essa queda ao
período de Pandemia em
que muitos estudantes
público-alvo do AEE não
frequentaram as escolas.

Das 14 estratégias analisadas
42,85% foram concluídas e
21,42% iniciadas. 35,71% estão
em andamento.

O município atende todos os alunos com
Necessidade Educacionais Especiais – NEE, que
solicitam atendimento do AEE nas escolas
comuns de ensino. Mas, com a pandemia
muitos desses estudantes não frequentaram
no ano de 2020 e 2021.

Meta 5
Alfabetizar todas as
crianças, no máximo, até o
final do 3º (terceiro) ano do
ensino fundamental,
durante os primeiros cincos
anos de vigência do PME.

Indicador 5 A
43,72% na avaliação
Ana em 2016 e
23% - Desempenho do
município no programa
mais alfabetização 2019 –
Avaliação de Entrada

A meta 5 é monitorada pelo
resultado da Avaliação Nacional
da Aprendizagem (ANA), a qual
teve sua última aplicação no ano
de 2016, ressaltando que não há
uma definição oficial de quando
um educando está alfabetizado,
dificultando aferir a meta,
portanto, o município não
conseguiu aferir os indicadores da

A mudança do ciclo de alfabetização a partir
da resolução CNE/CP n° 2, DE 22 DE
DEZEMBRO DE 2017 QUE INSTITUI E ORIENTA
A IMPLANTAÇÃO DA BNCC que através deste
documento de referência quanto o aos direitos
objetivos de aprendizagem de todo o ensino
fundamental, prevê que o foco da ação
pedagógica nos primeiros dois anos do ensino
fundamental deve ser a consolidação do
processo de alfabetização. Embora as crianças

Indicador 5 B
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76,34 na avaliação Ana em
2016 e 54% -Desempenho
do município no programa
mais alfabetização 2019 –
Avaliação de Entrada
Indicador 5 C
80,03% na avaliação Ana
em 2016 e 57% Desempenho do município
no programa mais
alfabetização 2019 –
Avaliação de Entrada
Meta 6
Oferecer educação em
tempo integral em 30% das
escolas públicas de forma a
atender, pelo menos 20%
dos alunos da educação
básica, até a vigência desse
plano.

Indicador 6A
Decrescente com 2,79%
em 2020 e com meta de
20% até 2025.

meta para os anos de 2017 e
2018;
Mas de acordo a análise dos
dados da avaliação de entrada do
programa Mais Alfabetização no
ano de 2019 está havendo
avanços nos indicadores nas
turmas de 2° ano.

participem de diferentes práticas de
letramento na Educação Infantil e em
contextos externos à instituição escolar, é no
2° ano do ensino fundamental que se espera
que elas sejam alfabetizadas.

Indicador 6A ainda não atingiu
seu objetivo, e com o advento da
Pandemia dificultou ainda mais o
cumprimento dessa meta.
Todas as estratégias estão
atrasadas.

O indicador decresceu devido ao término do
Programa Novo Mais Educação em todas as
escolas e também com a impossibilidade de
aulas presenciais durante todo o ano de 2020
e boa parte de 2021.
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Indicador 6 B Dados
oscilantes, alcançou
36,36% em 2020,
superando assim sua meta
que é de 30% até 2025.

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
seguintes médias
municipais para o IDEB:
Anos iniciais do ensino
fundamental 2015: 4.2;
2017: 4.5; 2019: 4.8; 2021:
5.1, Anos finais do ensino
fundamental 2015: 3.6;
2017: 3.9; 2019: 4.1; 2021:
4.4.

Grande avanço do indicador 6B.
Das 04 estratégias avaliadas a 6.4
está atrasada, a 6.2 iniciada e não
concluídas 6.3 e 6.8

Meta alcançada em 2020.

Indicador 7 A – Anos
O município não conseguiu atingir
iniciais do Ensino
sua meta em 2019.
Fundamental
Dados crescentes em 2017
apresentou IDEB de 4,5 e
em 2019 4,7. O município
avançou alguns décimos
na média do IDEB desde o
início do PME. Os dados
de 2021 serão publicados
em 2022.

Não foi possível aferir o resultado do IDEB,
pois essa avaliação foi realizada este ano e seu
resultado só estará disponível no ano de 2022.
Das 26 estratégias 05 estratégias concluídas,
07 atrasadas, 12 em andamento e 02 iniciadas.
A estratégia 7.8 avaliamos como atrasada, pois
não obteve o resultado das avaliações PISA.

Indicador 7 B – Anos
A meta para 2021 é de 5,2.
finais do Ensino
Fundamental
Dados crescentes em 2017
apresentou IDEB de 3,6 e
em 2019 3,8. O município
avançou alguns décimos
na média do IDEB desde o
início do PME. Os dados

Não foi possível aferir o resultado do IDEB,
pois essa avaliação foi realizada este ano e seu
resultado só estará disponível no ano de 2022.
Das 26 estratégias 05 estratégias concluídas,
07 atrasadas, 12 em andamento e 02 iniciadas.
A estratégia 7.8 avaliamos como atrasada, pois
não obteve o resultado das avaliações PISA.
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de 2021 serão publicados
em 2022.
Não foi possível aferir o resultado do IDEB,
pois essa avaliação foi realizada este ano e seu
resultado só estará disponível no ano de 2022.
Das 18 estratégias 04 estratégias concluídas,
04 atrasadas, 09 em andamento e 01 iniciada.
A estratégia 7.8 avaliamos como atrasada, pois
não obteve o resultado das avaliações PISA.

Indicador 7 C – Ensino
Médio
Dados crescentes em 2017
apresentou IDEB de 2,2 e
em 2019 3,4. Os dados de
2021 serão publicados em
2022.
META 8
elevar a escolaridade média
da população de 18
(dezoito anos) a 29 (vinte e
nove anos) de modo a
alcançar, no mínimo, 10
(dez anos) de estudo no
último ano de vigência
deste plano, para as
populações do campo, para
negros, comunidade em
geral de menor
escolaridade do município

Indicador 8 A
45% da população de 18 a
29 anos de idade possui o
ensino médio completo.
Dados decrescentes
quando comparados de
2016 à 2020.

Essa meta está longe de alcançar
o seu objetivo, e podemos
observar uma maioria da
população sem instrução e ensino
fundamental incompleto.

Um dos fatores que dificulta o cumprimento
desta meta é a falta de política pública em
nível municipal e estadual, para alcançar essa
população que estão fora da escola e evitar a
evasão do alunado atual.
A estratégia 8.1 está em andamento e as
estratégias 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5 foram iniciadas
com destaque para a implementação do
Programa Busca Ativa e para a criação do
Documento Curricular referencial de Várzea
Nova. A estratégia 8.6 está atrasada.
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de Várzea Nova, para 15%
(quinze por cento) e igualar
a escolaridade média
declarados à Fundação
Instituto Brasileiro de
Geografia e EstatísticaIBGE.

Indicador 8B
34% da população de 18 a
29 anos de residentes na
zona rural possui o ensino
médio completo.
Dados crescentes quando
comparados de 2016 à
2020.
Os indicadores 8C e 8D,
não houve como aferir os
dados dentro do
município

Essa meta está longe de alcançar
o seu objetivo, e podemos
observar uma maioria da
população sem instrução e ensino
fundamental incompleto.

A estratégia 8.1 está em andamento e as
estratégias 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5 foram iniciadas
com destaque para a implementação do
Programa Busca Ativa e para a criação do
Documento Curricular referencial de Várzea
Nova. A estratégia 8.6 está atrasada.

A estratégia 8.1 está em andamento e as
estratégias 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5 foram iniciadas
com destaque para a implementação do
Programa Busca Ativa e para a criação do
Documento Curricular referencial de Várzea
Nova. A estratégia 8.6 está atrasada.
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META 9
Elevar
a
taxa
de
alfabetização da população
com 15 (quinze) anos ou
mais para 70% até 2017 e,
até o final da vigência deste
PME,
erradicar
o
analfabetismo absoluto e
reduzir em 25% (vinte e
cinco por cento) a taxa de
analfabetismo funcional.

Indicador 9 A
76,43% da população de
15 anos ou mais de idade
está alfabetizada em 2020
e apesar dos dados serem
decrescentes, a meta
projetada de 70% até
2017 já foi alcançada.

Temos sucesso no indicador 9A
ultrapassando a meta que é de
70%, porém estamos distantes de
erradicar o analfabetismo.

Assim como na meta 8 a falta de uma política
pública em nível municipal e estadual, dificulta
no alcance da meta. Necessitando de ações
efetivas para que a taxa de alfabetização se
amplie, e o analfabetismo seja totalmente
reduzido. Programas, como o Busca Ativa,
chamadas públicas e estreitamento de
relações entre escola e comunidade, são ações
que ao serem executadas efetivamente no
município oferecem bons resultados.
Das 06 estratégias, 01 foi iniciada, 02 estão
atrasadas, 02 estão em andamento e 01 foi
concluída.
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Indicador 9B
23,57% da população de
15 anos ou mais são de
analfabetismo funcional.
Dados oscilaram nos
últimos anos.
A meta ainda não obteve
META 10
oferecer, no mínimo, 15% êxito
das matrículas de EJA, nos
ensinos fundamental e
médio, na forma integrada à
educação profissional.
A meta ainda não obteve
META 11
êxito
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.

Dados oscilantes quando
comparados de 2016 à 2020.

Meta de 25% para o ano de 2025.

O município não oferece
matrículas de EJA, nos ensinos
fundamental e médio, de forma
integrada a educação profissional

O município ainda não proporciona na
modalidade EJA, de forma integrada à
educação profissional. Dificultando o êxito da
meta.

O município não oferece essa
modalidade de ensino

Mesmo sem oferecer essa modalidade de
ensino alguns jovens fazem essa modalidade
no município vizinho, sendo disponibilizados
transportes no período noturno, para esses
alunos. Das 6 estratégias nenhuma foi iniciada.

Das 04 estratégias, 01 foi iniciada, 01 está
atrasada e 02 estão em andamento.
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META 12
Elevar a taxa de matrícula
em 50% e, garantir a
conclusão, na educação
superior na população de
18 (dezoito) a 24 (vinte e
quatro) anos, assegurado à
qualidade da oferta e
expansão para o segmento
público.

O indicador 12A mantevese com o percentual
estável de 2%, o mesmo
referente desde o ano de
2017 a 2020.

12 A- Conservou se o mesmo
percentual.

O indicador 12B sofreu
12B- Indicador caiu 10% do seu
um declínio no seu
percentual.
percentual de 15% (2016 à
2018) para 5% (2019 e
2020).

A estabilidade do indicador poderá ser
revisada, pois o número de alunos que
estudam e residem fora do município não
foram contabilizados.
Das 07 estratégias, 02 estão atrasadas, 01
iniciada, 01 concluída e 03 estão em
andamento.

Em relação a queda de 15% para 5% do
indicador poderá está sendo contada pela
grande quantidade de graduados que residem
fora do município.
Das 07 estratégias, 02 estão atrasadas, 01
iniciada, 01 concluída e 03 estão em
andamento.

19

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DYF0NZ7W/PWYP7F7KEVYWQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Janeiro de 2022
21 - Ano - Nº 2174

Várzea Nova

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
META 13
garantir a formação e
valorização dos (as)
profissionais da educação,
assegurando que todos os
professores da educação
básica municipal possuam
ter formação específica em
nível superior, obtida em
curso de licenciatura na
área de conhecimento em
que atuam.

Indicador 13 A alcançou
45,60% em 2020. Dados
oscilantes de 2016 à 2020.

De acordo com os dados, o
município está longe de atingir os
100% da meta projetada para
2025.

Das 07 estratégias da meta, 05 estão
atrasadas, 01 iniciada e 01 em andamento.

Indicador 13B alcançou
80% da meta em 2020.
Dados oscilantes no
período de 2016 à 2020.

De acordo com os dados, o
município está próximo de atingir
os 100% da meta projetada para
2025.

Das 07 estratégias da meta, 05 estão
atrasadas, 01 iniciada e 01 em andamento.

META 14
Elevar gradualmente o
número de matrículas na
pós-graduação stricto
sensu, de modo a atingir a
titulação de 10% para
mestres e 5% para
doutores, até o final da
vigência do plano.

Indicador 14A não
realizado, estável em 0%.

Não alcançado. Projeção de 10%
para 2025.

Apesar da estratégia está programada no PPA
(2018-2021) ela não foi realizada.

Indicador 14B não
realizado, estável em 0%.

Não alcançado. Projeção de 5%
para 2025.

Apesar da estratégia está programada no PPA
(2018-2021) ela não foi realizada.
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META 15
garantir, em regime de
colaboração entre a União,
os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, no
prazo de 01 (um) ano de
vigência deste PME política
nacional de formação dos
profissionais da educação
de que tratam os incisos I, II
e III do caput do art. 61 da
Lei 9.394, de 20 de
dezembro
de1996,
assegurado que todos os
professores e professoras da
educação básica possuam
formação específica de nível
superior, obtida em curso de
licenciatura na área de
conhecimento em que
atuam.

Indicador 15A
O município atingiu
45,60% da meta em 2020.
Apresenta dados
oscilantes no período de
2016 à 2020.

META 16

Indicador 16 A
Dados oscilantes, mas com Meta já alcançada.
um percentual de 56% em
2020, cumprindo assim a
meta projetada para 2025
de 50%.

Formar em nível de Pósgraduação 50% (cinquenta
por cento) dos professores
da educação básica, até o
último ano de vigência desse
PME, e garantir a todos (as)
os (as) profissionais da

Estamos no sexto ano do plano e
ainda não alcançamos nem a
metade do objetivo da meta.

Apesar de o município possuir um bom
número de professores graduados, nem todos
possuem formação na área em que atuam,
dificultando o cumprimento da meta.
Das oito estratégias da meta as estratégias
15.1 e 15.5 foram concluídas, 04 está em
andamento e 02 não foram iniciadas
(atrasadas).

Das quatro estratégias da meta, a estratégia
16.3 foi concluída, 01 está em andamento e 02
estão atrasadas.
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educação básica formação
continuada em sua área de
atuação, considerando as
necessidades, demandas e
contextualização
dos
sistemas de ensino.
META 17
Valorizar os profissionais do
magistério
das
redes
públicas de educação básica
de forma a equiparar seu
rendimento médio ao dos
(as) demais profissionais
com
escolaridade
equivalente, até o final do
sexto ano de vigência deste
PME.

Indicador 17 A

A meta vem equiparando o
salário dos profissionais do
A meta atingiu 98,04% em
magistério com os demais
2020,
estando
bem
profissionais com mesma
próxima de seu objetivo
escolaridade.
que é 100% em 2021.

O município vem cumprindo a lei 11.738/2008
(Lei do piso) parcialmente, pois a mesma não
cumpre a hora atividade dos professores da
educação infantil e anos iniciais do Ensino
Fundamental, e o plano de carreira dos
profissionais do Magistério está defasado.
A gratificação salarial dos profissionais da
educação vem sendo aplicado de acordo com
os avanços e aperfeiçoamentos conquistados
pelos mesmos.
As estratégias 17.1 e 17.3 estão em
andamento e 17.2 e 17.4 estão atrasadas.

META 18
Indicador 18 A
A meta não atingiu o
assegurar, no prazo de 2
objetivo
(dois) anos, a existência de
Planos de Carreira para os
(as) profissionais da
educação básica e superior
pública de todos os
sistemas de ensino e, para o
Plano de Carreira dos (as)
profissionais da educação

Não alcançou a meta de 100%
O município participou do Programa PCR no
para 2017, estando estagnada em ano de 2018, mas não obteve êxito na
25% de 2017 à 2020.
reelaboração do Plano de Carreira
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básica pública, tomar como
referência o piso salarial
nacional profissional,
definido em lei federal, nos
termos do inciso VIII do art.
206 da Constituição
Federal.
Meta 19
Assegurar condições, no
prazo de 2 (dois) anos, para
a efetivação da gestão
democrática da educação,
associada
a
critérios
técnicos de mérito e
desempenho e à consulta
pública
à
comunidade
escolar, no âmbito das
escolas públicas, prevendo
recursos e apoio técnico do
município para tanto.
META 20
Ampliar o investimento
público em educação
pública de forma a atingir,
no mínimo, o patamar de
7% (sete por cento) do
Produto Interno Bruto - PIB
municipal no 5º(quinto) ano
de vigência desta Lei e, no

Indicador 19A
Apresenta 85% da meta
no ano de 2020. A meta
era 100% em 2017 e está
atrasado o seu
cumprimento.

Os avanços alcançados são Das 33 estratégias, 11 não
considerados um sucesso, apesar foram iniciadas (atrasadas), 16 estão em
e 6 já foram concluídas.
de não ter alcançado a meta na desenvolvimento
sua totalidade.

Indicador 20A
A meta de 7% para 2020
do PIB foi superada e
apresentou 15,54%.

Indicador alcançado no município

Indicador 20B
A meta de 10% para 2025
do PIB já foi cumprida e

Indicador alcançado no município

Levando em consideração para o cálculo, o PIB
do município e os recursos recebidos e
investidos pelo município em educação.
Das 05 estratégias, 04 estão em andamento e
01 está atrasada.
Das 05 estratégias, 04 estão em andamento e
01 está atrasada.
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mínimo, o equivalente a
10% (dez por cento) do PIB
ao final do decênio em
colaboração com o Estado e
a União.

apresentou 15,54% em
2020.

24

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DYF0NZ7W/PWYP7F7KEVYWQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Janeiro de 2022
26 - Ano - Nº 2174

Várzea Nova

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
7. OCORRÊNCIAS E RESULTADOS
Na Meta 1 do Plano Municipal de Educação – PME, para o monitoramento, dos indicadores, foram utilizados os dados
dos relatórios de 2016 à 2020 apresentando nesse período resultado oscilante nos indicadores 1A e 1B. O município possui uma
unidade de Educação Infantil na sede que atende crianças de até 5 anos, na zona rural atende as crianças de maternal II (3 anos)
e pré-escola (4 e 5 anos) e atende também a pré-escola (4 e 5 anos) em duas Unidades Escolares localizadas em bairros distantes
da Unidade de Educação Infantil. Além disso, já está em fase de construção outra Unidade de Educação Infantil, em parceria com
o governo federal (convênio federal), no Bairro Cidade Nova. É um bairro com alto índice de população infantil e vai proporcionar
o acesso de mais crianças, principalmente de até 3 anos, que terão a Creche mais próxima de sua residência.
Na meta 2 o indicador 2A apresentou resultados oscilantes e o 2B decrescente de 2016 à 2020. Vale destacar nessa meta
que as escolas foram totalmente reformadas em 2020/2021 e que os atrasos em algumas estratégias se deram por causa da
Pandemia. O município não consegue realizar, sem a colaboração da União e do Estado, programas de correção do fluxo escolar,
o que dificulta o cumprimento de algumas estratégias dessa meta, uma vez que para alcançar o êxito precisa reduzir as taxas de
repetência, evasão e distorção idade/série. A estratégia 2.8 assegurar e adequar o cardápio, melhorando a merenda escolar em
toda a rede pública atendendo em especial a comunidade quilombola percebe-se que houve melhorias na qualidade da merenda
escolar, mas a comunidade quilombola é atendida com o mesmo cardápio de toda rede não havendo diferenciação.
A meta 3, busca a universalização da educação para os adolescentes de 15 a 17 anos até o final do período de vigência
deste PME, e do aumento das matrículas no Ensino Médio em cerca de 85%. Um esforço que, certamente, chama à
corresponsabilização das diversas esferas da sociedade. A situação educacional dos adolescentes de 15 a 17 anos revela uma
realidade ainda desafiadora para nossa cidade, pois os dois indicadores, 3A e 3B, apresentaram resultados oscilantes quando
analisada a série histórica 2016/2020. É preciso intensificar formas de resgatar esses jovens que estão fora desse atendimento.
Também se faz necessário considerar que grande parte desses alunos não frequenta o ano escolar adequado, apesar da redução
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nos índices de reprovação no Ensino Médio. O enfrentamento à distorção idade-série e à evasão escolar se faz fundamental para
que haja avanço na pauta por um ensino médio mais qualificado, em consonância com as demandas dos adolescentes e ao seu
desenvolvimento integral. Pensando nisso a ampliação do espaço físico do Colégio Estadual Adjaci Martins Durans é uma
urgência, sendo a única a atender a modalidade no município, faz-se necessário uma mobilização coletiva em prol desse objetivo.
Vale salientar que a escola está passando por uma reforma, mas não foi ampliada. A busca ativa pelo cumprimento das estratégias
para se alcançar a meta descortina ações positivas envolvendo a Secretaria do Estado, como por exemplo, a realização do ENEM
100%, a criação dos programas Bolsa Presença e Mais Estudos.
Porém esse cenário de acesso e não permanência é revelador da desigualdade social em que vivemos, uma vez que a
evasão em nosso município está atrelada às oportunidades de trabalho ou a sua ausência. Além disso, precisa propor uma
adequação curricular uma vez que (Indicador 3B, estratégia 3.7) os alunos egressos da rede municipal (noturno) oriundos da
Educação de Jovens e Adultos – EJA, não tem como prosseguir na modalidade pela inexistência de oferta do Tempo Formativo
III, apesar das frequentes solicitações.
A Meta 4 do PME utilizou para o monitoramento os dados dos relatórios de 2016 à 2020 e percebe-se que os indicadores
4A e 4B apresentam desempenho decrescente. Apesar de avanços significativos na Educação Especial e Inclusiva do município.
Um dos fatores que permite o avanço da meta é a criação dos cargos de professor de libras e de cuidadores de crianças
espaciais. Também foi realizado concurso público para esses cargos. Não há estratégia não iniciada nesta meta.
A Meta 5 do Plano Municipal de Educação – PME propõe alfabetizar todas as crianças, até o final do 3º ano do ensino
fundamental, durante os primeiros cinco anos de vigência deste plano. Essa meta é monitorada pelo resultado da Avaliação
Nacional da Aprendizagem – ANA, a qual teve sua última aplicação no ano de 2016, ressaltando que não há uma definição oficial
de quando um educando está alfabetizado, dificultando aferir a meta, portanto, o município não conseguiu aferir os indicadores da
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meta para os anos de 2017 e 2018. Em 2019 houve a avaliação de entrada do Programa Mais Alfabetização para as turmas de
2º ano. Esses dados foram utilizados como indicadores. Em 2020 e 2021 não obtivemos dados para essa meta.
A meta 6 trata da Educação em Tempo Integral. Possui os indicadores 6A (decrescente) e 6B (oscilante). O município não
consegue avançar o suficiente no quantitativo de alunos matriculados e cursando a educação em tempo integral, principalmente
pelo término do programa Mais Educação. É uma ação que depende muito de programas e apoio do Governo Federal e/ou
Estadual.
A meta 7 trata do IDEB e possui três indicadores: 7A, 7B e 7C. No ano de 2021 os alunos realizaram a Prova Saeb, e o
resultado está previsto para o ano de 2022. O município apresentou avanços nas médias, tanto para o ensino fundamental anos
inicias e anos finais, quanto para o ensino médio. Apesar dos avanços, não conseguiu atingir, por questão de décimos, a meta
projetada. Os três indicadores apresentaram dados crescentes.
Para Alcançar os objetivos das metas 8 e 9 algumas ações precisam ser realizadas para que se possa elevar a média
da escolarização da população e desta forma a taxa de alfabetização seja completamente efetivada e o analfabetismo erradicado.
A construção do Documento Curricular Referencial de Várzea criação da matriz curricular da EJA do ensino fundamental e ensino
médio, a adesão e efetivação de programas, como o Busca Ativa no município, chamadas e estreitamento de relações entre
escola e comunidade, assim como a efetiva adesão ao EJA (tempo formativo III), são ações que ao serem executadas
efetivamente tanto na rede municipal quanto na rede estadual, podem oferecer resultados e erradicar o analfabetismo absoluto,
além de reduzir o analfabetismo funcional. Ressaltando que o município não conseguiu calcular os indicadores 8C e 8D da meta
8 os quais referem-se sobre a escolaridade média dos pertencentes aos 25% mais pobre (renda domiciliar) e a razão da
escolaridade média dos negros e não negros.
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A meta 10 não houve avanços, pois, a mesma necessita de parcerias com o governo federal e secretaria estadual de
educação para implantar cursos profissionalizantes no município nesta modalidade na forma integrada à educação profissional.
A implantação desse curso favoreceria o alcance das metas 8 e 9.
A meta 11 mesmo o município não oferecendo essa modalidade de Ensino, percebe-se que desde o ano de 2012 veem
sendo aprovados alunos do Ensino Fundamental de Várzea Nova em cursos técnicos do IFBA na cidade de Jacobina, porém o
município necessita buscar parcerias para que esses alunos possam ser transportados para a localidade do curso, junto à
Secretaria Estadual de Educação e Governo Federal, contribuindo para o alcance desta meta, mesmo os alunos conseguindo
ser aprovados em cursos nem todos podem cursar, pois não têm como estudar no local do curso, sendo necessário transporte
para locomoção dos mesmos. Implantar cursos profissionalizantes na Unidade Escolar do ensino médio do município em parceria
com as instituições da cidade vizinha seria uma alternativa para ampliar as matrículas nesses cursos. No entanto no turno noturno
o município disponibiliza com recursos próprios esse transporte para alguns estudantes que fazem cursos técnicos e
subsequentes ao ensino médio. Essa meta possui 6 estratégias todas não iniciadas.
A meta 12 trata da formação em Nível Superior da população. Não tivemos grandes conquistas nessa meta, mas o
município está sempre3 buscando incentivar e construir parcerias.
Na meta 13 refere-se à garantia de formação e valorização dos profissionais da educação. Dados oscilantes nos dois
indicadores – 13A e 13B. Cada indicador possui 07 estratégias e nos dois indicadores 05 estratégias encontram-se atrasadas
em 2021. As metas 14, 15, 16 e 17 tratam também da valorização dos profissionais da educação e da formação continuada.
Todas essas metas possuem muitas estratégias em andamento. Um dos fatores que deverá impactar de forma muito positiva no
cumprimento dessas metas é a reformulação do Plano de Carreira dos profissionais do Magistério. O plano de carreira tem a
meta 18 toda dedicada a ele. Como o último plano é de 2003, encontra-se defasado e precisa ser atualizado.
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A criação e efetivação do Conselho Municipal de Educação (CME) foi a principal ocorrência da meta 19, contudo, o não
cumprimento de algumas estratégias se dá pela não participação da sociedade civil organizada nos conselhos e tomadas de
decisões. Para aferir o indicador 19A desta meta foram consideradas a efetivação dos conselhos escolares, unidades executoras
e eleição para diretores e o projeto político pedagógico, que são instrumentos normativos institucionalizados para efetivar a gestão
democrática. Analisando os dados percebe-se alguns avanços no município, desde 2015. Sabe-se que é necessário avançar
muito para galgarmos a meta, dentre os instrumentos normativos institucionalizados para efetivar a gestão democrática temos
incluído nas Unidades Escolares os conselhos escolares, e as unidades executoras que possuem autonomia para atuarem. O
município não possui a eleição para diretores, porém para ser diretor é necessário ser um educador efetivo da rede municipal de
educação.
Na Meta 20 do PME, analisamos os dados de 2016 à 2020. Os indicadores 20A e 20B já foram alcançados no município.
Tem uma estratégia atrasada em cada indicador e quatro em andamento.
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8.

REFLEXÕES DA AVALIAÇÃO

Quadro 3 – QUESTÕES PROBLEMAS E ENCAMINHAMENTOS
QUESTÕES

A análise do resultado do
processo avaliativo do PME
2020/2021 demandou
alguma ação específica para
a gestão?

PROBLEMAS DETECTADOS

1. Administrativo/financeiro
1.1 Insuficiência de espaço físico para
funcionamento de Creche e ampliação de
ofertas de vagas. Creche com recurso federal
não concluída;
1.2 Pouca oferta de Educação em Tempo
Integral;
1.3 Plano de Carreira e Estatuto defasados.

ENCAMINHAMENTOS
1.1 Adequar ou construir espaço físico para funcionamento
de Creche para crianças de 0 a 3 anos de idade.
1.2 Ampliação do tempo de permanência na escola (tempo
integral) em todas as etapas de ensino (educação infantil
e ensino fundamental);
1.3 Reformular o Plano de Carreira e Estatuto dos Servidores
do Magistério e Criar Plano de Carreira para os demais
profissionais da educação.
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Quais problemas foram
identificados nos RM
2020/2021 para atender as
prioridades relacionadas a
efetivação das políticas
educacionais municipais?

QUESTÕES

1. Pedagógico
1.1 Currículo da EJA não atrativo para o
público;
1.2 Falta de equipe multifuncional na educação
para atender as demandas da educação
inclusiva;
1.3 Falta de programa de formação continuada
para os profissionais da educação.

1.1 Adequar ou criar uma modalidade de EJA integrada a
educação profissional no ensino fundamental e médio;
1.2 Garantir a formação da equipe multifuncional para dar
suporte ao aluno e família público alvo do AEE;
1.3 Garantir formação continuada em serviço para os
profissionais da educação.

Quadro 4 – QUESTÕES E PRIORIDADES
PRIORIDADES

Quais as prioridades identificadas nos RM 2020/2021
que devem ser focadas no planejamento 2022?

1. Administrativo/financeiro
Concluir a obra da Creche para atender o máximo de crianças de 0 a 3 anos;
Oferecer educação em tempo integral para alunos da rede municipal da educação
infantil e ensino fundamental na sede e na zona rural do município;
Reformulação do Plano de Carreira e Estatuto dos Servidores do Magistério e Criação
de Plano de Carreira para os demais profissionais da educação.
2. Pedagógico
Oferta da modalidade de EJA integrada a educação profissional no ensino
fundamental e médio;
Criação de equipe multifuncional para dar suporte ao aluno e família público alvo do
AEE;
Garantia de formação continuada em serviço para os profissionais da educação.
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Plano Municipal de Educação de Várzea Nova, Bahia foi aprovado em 19 de junho de 2015, portando desde a sua
implantação, houve poucos avanços em suas metas. Realizamos uma análise de seus resultados de 2016 a 2020 e visualizamos
que das 20 metas temos 37 indicadores. Apresentou resultado crescente em 06 indicadores, decrescente 07 indicadores, estáveis
07 indicadores, 13 indicadores oscilantes e 04 indicadores não tiveram como ser avaliados e, portanto, não apresentam resultados.
O Plano Municipal de Educação – PME, já realizou cinco monitoramentos e três avaliações: em 2017, 2019 e 2021.
A meta 1 tem o objetivo de universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5
(cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por
cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PME. Essa meta Possui dois indicadores que são a população
de crianças de quatro a cinco anos que frequenta a escola/creche; e a população das crianças de 0 a 3 anos que frequenta a
creche/escola. No gráfico abaixo podemos observar o quão difícil é o município cumprir essa meta.
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Fonte: Censo demográfico IBGE 2010; Censo da Educação 2015 a 2020
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No indicador população das crianças de quatro a cinco anos frequentando a escola que já era para ser cumprido desde
2016 o município falta 20% por cento para alcançar o indicador que é de 100%. No Indicador da população das crianças de zero
a três anos frequentando a escola está ainda mais difícil, pois alcançamos 22,5% do indicador do qual temos que obter 50% até
2025.
Na meta 2 define universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze)
anos e garantir que pelo menos 90% (noventa por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último
ano de vigência deste PME. Essa meta houve um decréscimo no último ano de monitoramento nos seus dois indicadores, como
podemos observar no gráfico abaixo.
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fundamental
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Fonte: Censo demográfico IBGE 2010; Censo da Educação 2015 a 2018

No gráfico percebe-se que há uma porcentagem de 15% de crianças de 6 a 14 anos que não frequentam a escola,
dificultando o alcance desse indicador, como também o indicador de percentual de pessoas com 16 anos como pelo menos o
ensino fundamental concluído.
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A meta 3 foca em universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete)
anos e elevar, até o final do período de vigência deste PME, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e
cinco por cento). Os seus dois indicadores no último ano houve crescimento no indicador 3A: Percentual da população de 15 a 17
anos que frequenta a escola ou já concluiu a educação básica; e decréscimo no indicador 3B: Percentual da população de 15 a
17 anos que frequenta o ensino médio ou possui educação básica completa outra grande dificuldade do município atingir os
objetivos desta meta que desde 2016 era para ter atingido 100% no indicador 3A. Os dois indicadores podem ser observados no
gráfico.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Percentual da população de 15 a 17 anos que
frequenta a escola ou já concluiu a educação
básica
Percentual da população de 15 a 17 anos que
frequenta o ensino médio ou possui educação
básica completa

2016

2017

2018

2019

2020

Fonte: Censo demográfico IBGE 2010; Censo da Educação 2015 a 2018

No indicador 3A vinha ocorrendo decréscimo desde 2017 e no ano de 2020 houve crescimento na taxa percentual. No
indicador 3B entre 2016 a 2018 houve um avanço, porém em 2019 e 2020 decaiu ficando abaixo de 2016.
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A meta 4 tem por finalidade 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, 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. Dois são os indicadores
desta meta o 4A: Percentual da população de 4 a 17 anos de idade com deficiência que frequenta a escola; e o 4B: Percentual de
matrículas de alunos de 4 a 17 anos de idade com deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação que estudam em classes
comuns da educação básica. O objetivo desta meta é possuir 100% dessa faixa etárias nos dois indicadores e o município de
2018 e 2019 conseguiu atingir os 100% nos dois indicadores da meta, mas em 2020 decaiu para 37,39% nos dois indicadores.
Durante a avaliação do PME o grupo de trabalho responsável pela condução da avaliação da meta salientou que a diferença os
dados podem ter ocorrido tanto pela Pandemia quanto pela fonte responsável na coleta dos dados.
Na meta 5 propõe: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental, durante
os primeiros cincos anos de vigência do PME. De acordo como o Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento das Metas do Plano
Nacional de Educação (2018 p.95) para o monitoramento desta meta
são considerados os resultados da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), criada pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em 2013 no âmbito do Sistema de Avaliação da Educação
Básica (SAEB), com o objetivo de aferir os níveis de alfabetização e letramento em língua portuguesa e alfabetização
em matemática das crianças regularmente matriculadas no 3º ano do ensino fundamental (BRASIL, 2018)

No entanto, o município utilizou esses dados para avaliar no ano de 2016 e desde então não houve mais a aplicação da
Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA ficando os anos de 2017 e 2018 sem aferir a meta, no entanto o município em 2018
o município participou do Programa Mais Alfabetização, que possui o objetivo semelhante ao da ANA, de aferir os níveis de
alfabetização e letramento em língua portuguesa e alfabetização em matemática das crianças regularmente matriculadas no 2º
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ano. Apesar do município ainda não ter alcançado o objetivo da meta, pode ser perceber um avanço no número de alunos com
proficiência nível 3 em português e matemática e nível 4 em escrita dos alunos do segundo ano do ensino fundamental. Em 2020
e 2021 não tivemos como realizar essa avaliação por falta de dados.
A meta 6 propõe oferecer educação em tempo integral em 30% das escolas públicas de forma a atender, pelo menos 20%
dos alunos da educação básica, até a vigência desse plano. O município só atende a uma turma de educação integral, que é da
educação infantil. Quando tinha o Programa Mais Educação e Novo Mais Educação na rede municipal conseguíamos atingir um
percentual maior nesses indicadores. Com o fim desses programas o município não oferta mais educação em tempo integral para
os alunos do ensino fundamental e oferta somente uma turma de educação infantil (pré-escola) na sede do município.
INDICADOR 6A
Percentual de alunos da
educação básica pública em
tempo integral

INDICADOR 6A
Percentual de escolas
públicas com ao menos um
aluno que permanece no
mínimo 7 horas diárias em
atividades escolares

2016
0%

2017
25%

2018
11,32%

2019
10,48%

Dados Municipais

Dados Municipais

Dados Municipais

Relatório – Censo
2018

2016
0%

2017
73%

2018
20%

Dados Municipais

Dados Municipais

Dados Municipais

2019
27%
Relatório – Censo
2018 e Número de
escolas
municipais/estadual

2020
2,79%
SINOPSE –
Estatística da
Educação Básica
2019
2020
36,36%
Censo 2019 e
Número de escolas
municipais/estadual

Portanto essa oscilação se dá devido ao número de escolas que aderiram ao Programa Novo Mais Educação, variando o
número de alunos em jornada integral nas escolas.
A meta 7 tem o objetivo de 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 seguintes médias municipais para o IDEB: Anos iniciais do ensino
fundamental 2015: 4.2; 2017: 4.5; 2019: 4.8; 2021: 5.1 e Anos finais do ensino fundamental 2015: 3.6; 2017: 3.9; 2019: 4.1; 2021:
36
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4.4. Esta meta é aferida pela média do IDEB, no entanto o último resultado é o de 2019 onde o município conseguiu avançar seu
IDEB tanto nos anos iniciais e finais do ensino fundamental como no ensino médio. Em 2019 os resultados alcançados foram:
Anos Iniciais: 4,7; Anos Finais: 3,8 e Ensino Médio: 3,4.
A meta 8 tem a finalidade de elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito anos) a 29 (vinte e nove anos) de
modo a alcançar, no mínimo,10 (dez anos) de estudo no último ano de vigência deste plano, para as populações do campo, para
negros, comunidade em geral de menor escolaridade do município de Várzea Nova, para 15% (quinze por cento) e igualar a
escolaridade média declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Possuindo quatro indicadores
8A Escolaridade média da população de 18 a 29 anos de idade; 8B Escolaridade média da população de 18 a 29 anos residente
na área rural; 8C Escolaridade média da população de 18 a 29 anos pertencente aos 25% mais pobres (renda domiciliar) e 8D
Razão entre a escolaridade média de negros e não negros na faixa etária de 18 a 29 anos, o município conseguiu calcular os
indicadores 8A e 8B através da amostragem pelo minicenso realizado pelo município em 2018, e as porcentagens de 2018 foi de
82% e 2019/2020 de 45%, sofrendo um desvio de 37% entre 2018 e 2019/2020 para o indicador 8A, e o indicador 8B possui 34%
em 2019/2020 e 28% em 2018 um aumento de 6%, porém os indicadores 8C e 8D desde 2016 não há aferimento.
A meta 9 tem o propósito de elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 70% até
2017 e, até o final da vigência deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 25% (vinte e cinco por cento) a taxa
de analfabetismo funcional. Essa meta possui dois indicadores que são: Indicador 9A: taxa de alfabetização da população de 15
anos ou mais de idade e Indicador 9B: taxa de analfabetismo funcional de pessoas de 15 anos ou mais de idade, no primeiro
houve um decréscimo na taxa de alfabetização e no segundo a taxa de analfabetismo funcional oscilou de 2016 a 2020.
Nas metas 10 e 11 as quais respectivamente tratam de oferecer, no mínimo, 15% das matrículas de EJA, nos ensinos
fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional; e 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. O
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município não oferece essas modalidades de Ensino, sendo assim as duas metas não houve avanço durante o período avaliado
de 2016 a 2020.
A meta 12 tem por objetivo elevar a taxa de matrícula em 50% e, garantir a conclusão, na educação superior na população
de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurado à qualidade da oferta e expansão para o segmento público. Embora o
município não possua essa modalidade de ensino em seu território percebe-se na tabela que o município vem mantendo um
mesmo percentual da população de matriculas em cursos de graduação, porém quando se trata do indicador 12A mantém-se de
2016 a 2020 e o indicador 12B apresentou uma queda em 2019 de 10% como pode observar na tabela, mantendo esse percentual
em 2020.
Indicador 12 A

Percentual da

2016
1,17%

2017
2%

2018
2%

2019
2%

Dados Municipais

Dados Municipais

Dados Municipais

Dados Municipais

2020
2%

população com
matrículas na

Dados Municipais

graduação
Indicador 12 B

Percentual da

2016
15%

2017
15%

2018
15%

2019
5%

2020
5%

Dados Municipais

Dados Municipais

Dados Municipais

Dados Municipais

Dados Municipais

população de
Escolarização na
graduação

A Meta 13 tem por finalidade garantir a formação e valorização dos (as) profissionais da educação, assegurando que
todos os professores da educação básica municipal possuam ter formação específica em nível superior, obtida em curso de
licenciatura na área de conhecimento em que atuam. Essa meta possui dois indicadores o 13A: Números de docentes com nível
superior em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam; e 13B: Números de docentes com nível superior em
curso de licenciatura, vejamos os avanços no quadro abaixo:
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Indicador 13 A
Números de docentes com
nível superior em curso de
licenciatura na área de
conhecimento em que
atuam
Indicador 13 B
Números de docentes com
nível superior em curso de
licenciatura

2016

2017

2018

2019

2020

58%

59%

64%

44%

45,60%

Dados Municipais

Dados Municipais

Dados Municipais

Dados Municipais e
Sinopse Estatística da
Educação Básica 2019

2016
88%

2017
89%

2018
82%

Sinopse Estatística
da Educação
Básica 2018
2019
65%

Dados Municipais

Dados Municipais

Dados Municipais

Sinopse Estatística
da Educação
Básica 2018

Dados Municipais e
Sinopse Estatística da
Educação Básica 2019

2020
80%

No indicador 13A há um avanço de 2016 a 2018 e uma queda em 2019 avançando em 2020 e o indicador 13B oscilara
entre pequenos ganhos e perdas de 2016 a 2018 e uma forte queda em 2019, retomando o crescimento em 2020.
A meta 14 propõe elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a
titulação de 10% para mestres e 5% para doutores, até o final da vigência do plano. Essa meta possui dois indicadores os quais
não obtiveram avanços desde 2016.
Meta 15 busca garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo
de 01 (um) ano de vigência deste PME política nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II
e III do caput do art. 61 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de1996, assegurado que todos os professores e professoras da educação
básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam.
Possuindo um indicador o 15A que se refere à proporção de docências com professores que possuem formação superior
compatível com a área de conhecimento em que lecionam na educação básica, no gráfico podemos observa uma oscilação entre
2016 e 2018, uma queda de 20% em 2019 e voltou a crescer em 2020.
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educação básica

40%
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Fonte: Dados Municipais 2016 a 2018; Sinopse Estatística da Educação Básica 2018

A meta 16 propõe: Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação básica,
até o último ano de vigência deste PME, e garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em
sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualização dos sistemas de ensino. Para aferir essa meta
foi utilizado o Percentual de professores da educação básica com pós-graduação lato sensu ou stricto sensu.
100%
80%

60%
Percentual de professores da educação básica com
pós-graduação lato sensu ou stricto sensu.

40%
20%
0%
2016
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Fonte: Dados Municipais 2016 a 2018; Sinopse Estatística da Educação Básica 2018
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Percebe-se neste gráfico um avanço entre os anos de 2016 a 2018, porém no ano de 2019 uma forte queda de 21% e
crescendo 14% em 2020. Ainda um pouco distante de alcançar os 100% até o último ano de vigência deste plano.
A meta 17 tem por objetivo valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma
a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de
vigência deste PME. A valorização dos profissionais vem ocorrendo de 2016 a 2020: avançou 21,04% saindo de 77% em 2016
para 98,04% em 2020, como a meta e equiparar o salário até o sexto ano do PME, ou seja, em 2021, temos a meta praticamente
alcançada dentro do prazo estabelecido.
A meta 18 propõe assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de Planos de Carreira para os (as) profissionais da
educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o Plano de Carreira dos (as) profissionais da educação
básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art.
206 da Constituição Federal. Para aferir essa meta tem como referência a estruturação do Plano de Carreira dos Profissionais de
Educação Básica, a qual está estagnada, desde a aprovação do PME, mesmo com a contribuição do Sistema de apoio à gestão
de planos de carreira e remuneração dos profissionais da educação escolar básica pública, o município não conseguiu avançar
nessa meta.
A meta 19 tem por finalidade assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão democrática da
educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das
escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico do município para tanto. Para aferir o alcance da meta utilizou da existência
de instrumentos normativos institucionalizado para efetivar a gestão democrática como: Projeto Político Pedagógico, Unidades
Executoras, Conselhos Escolares e Eleição para Diretores, nessa meta não há avanços desde a implantação do PME, porém o
município não realiza a eleição para diretores escolares, possuindo algumas dificuldades na participação da sociedade civil para
composição dos outros instrumentos.
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A meta 20 propõe ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7%
(sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB municipal no 5º (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a
10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio em colaboração com o Estado e a União. Para aferir esta meta utilizou todos os
gastos que o município realizou durante o ano de 2020 na educação como um todo além dos repasses do governo estadual e
federal dividido pelo PIB municipal. E desde a implantação do PME o município investe os 10% do PIB, e atualmente está
investindo 15% do PIB municipal na educação pública.
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1. APRESENTAÇÃO
O presente documento tem como objetivo primordial detalhar de forma clara as ações executadas por essa entidade, no decorrer
do ano de 2021, no sentido de fornecer valiosas informações de acordo à solicitação.
O Plano Municipal de Educação - PME de Várzea Nova - Bahia é o resultado de uma construção coletiva feita por membros
selecionados de acordo orientações previstas por instituições superiores e assegurada pela Lei Municipal número 486 de 19 de
junho de 2015. Legitimada por essa Equipe Técnica de Monitoramento e Avaliação - ETMA tem a incumbência de averiguar,
acompanhar e inserir opiniões em concordância com outros organismos de igual valor e compromisso, para em um período
determinado pontuar de forma técnica todas as ações e estratégias montadas no sentido de viabilizar e promover uma educação de
qualidade para nossos alunos.
São inúmeras as iniciativas no sentido de realizar levantamentos de dados para uma verificação do crescimento, estagnação, e/ou
recuo de indicadores. Levantamento estes através pesquisas (minicenso) e de números a partir de levantamento por instrumentos
locais ou de outros órgãos como Instituto de Geografia e Estatística - IBGE, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira - INEP, Censo Escolar, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB e Sistema Eletrônico de Informações
- SEI.
Está contido nesse documento relatos sobre o quantitativo das metas, e as específicas que estão sendo trabalhadas, demonstrando
o processo de monitoramento efetuado pela equipe no decorrer do ano de 2021, levando em conta toda a problemática atual, devido
a situação de Pandemia por conta da Covid -19.
Seguramente o sucesso desse trabalho depende do envolvimento de diferentes seguimentos que compõe a Equipe Técnica, bem
como de todos os envolvidos no processo educacional do município. Em vários momentos aconteceram interrupções, assim como
em todo o país, o processo de comunicação passou a ser de forma remota ou virtual, causando uma série e transtornos, dificultando
o desenvolvimento desse trabalho e interferindo em todo o processo educacional.
Entretanto, mesmo mediante aos entraves, a equipe cumpriu com a função primordial de observância e monitoramento solicitados
e aqui descritos com detalhamento nesse documento.
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2.DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

MUNICÍPIO:

Várzea Nova

CÓDIGO:

2933158

NÚCLEO TERRITORIAL EDUCACIONAL:

16

LEI DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:

Lei no 486 de 19 de junho de 2015

ANOS DE AVALIAÇÃO PREVISTOS

2017, 2019, 2021, 2023 e 2025
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3.DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE MUNICIPAL DO MONITORAMENTO

ATO LEGAL:

Decreto Nº 058 de 31 de março de 2021

COORDENADOR DA EQUIPE MUNICIPAL PARA O MONITORAMENTO DO PME

NOME:

Tuane Maria de Oliveira Brito Pimentel

TELEFONE:

(74) 988172297

E-MAIL:

semec.pmevn@gmail.com
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REGISTRO DOS NOMES, REPRESENTAÇÃO E CONTATOS DOS MEMBROS, CONFORME NORMATIVA E O ATO LEGAL
DO MUNICÍPIO:

N°

NOME

REPRESENTAÇÃO

1.

Valdenice Pimentel da Silva

2.

Tuane Maria de Oliveira Brito Pimentel

3.

Absolon Pimentel da Silva

4.

Cassia Antônia Dos Santos Bastos

5.

Evandro Miranda da Silva

6.

Francisco Pereira dos Santos

7.

Rogerio dos Santos Oliveira

8.

Jailson Dantas Macedo

E-MAIL

TELEFONE

Secretária Municipal de
Educação

valdenice.pimentel@hotmail.com

(74) 98808-3391

Grupo Colaborativo do PME

semec.pmevn@gmail.com.com

(74) 98836-1235

absolonsilva@gmail.com

(74) 98801-1897

cassiasantosbastos@yahoo.com.br

(74) 98826-0552

evandro123htp@hotmail.com

(74) 98838-5078

franciscopersant.nete@gmail.com

(74) 98861-4816

rogerioseny@hotmail.com

(74) 988045911

Poder Executivo
Conselho Municipal de
Educação
Representante do Poder
Legislativo
Conselho Municipal do
FUNDEB
Conselho de Alimentação
Escolar
Representante dos Agentes
Administrativos

(74)98821-4345
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9.

Rogério Francisco da Silva

10.

Ilma Batista de Alcântara

11.

Edna Maria Miranda Araújo Sales

12.

Maria Soélia Nunes Pimentel da Silva

13.

Gedeão Fraga de Morais

14.

Representante de Diretores
das Escolas Municipais
Representante da Escola
Estadual da Rede Pública
Representante dos
Professores

Quarta-feira
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57 - Ano - Nº 2174

rogeriomondragom@gmail.com

(74) 988352060

ilma.alcantara@enova.educacao.ba.gov
.br

(74) 988035025

ednaraujo.salles@gmail.com

(74) 988726460

(74) 988592281

Representante das Escolas
da Rede Particulares
Representante da
APLB/Sindicato

gedeaomorais@gmail.com

(74) 988543516

Irvys de Lima Oliveira

Representante do
Atendimento Educacional
Especializado

irvysoliveira@hotmail.com

(74) 988160971

15.

Nirivan Carneiro de Souza

Representante do Fórum
Municipal de Educação

nirivancarneiro21@hotmail.com

(74) 98804-8576

16.

Carlos Eduardo Nascimento de Jesus

Representante do Plano de
Ações Articuladas

novaepoca.enj@gmail.com

(74) 988080402

17.

Aparecida Silva Dias

Representante do Comitê do
PDDE-interativo

semec.pddevn@gmail.com

(74) 988093348

18.

Ivanusia Ferreira Leal

Representante da
Coordenação Pedagógica

ivanusia.leal@hotmail.com

(74) 988176490
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4.PLANO DE MONITORAMENTO

4.1 DESCRIÇÃO DA META
4.2 DESCRIÇÃO DO (S) INDICADOR (RES) CORRESPONDENTE A CADA META
4.3 FONTE (S) / ÓRGÃO (S) RESPONSÁVEL PELA COLETA DE DADOS
4.4 PERCENTUAIS DOS INDICADORES A PARTIR DE 2016 ATÉ 2020
4.5 PREVISÃO DA META POR INDICADOR
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4.6 QUADRO DOS INDICADORES DA META 1
DESCRIÇÃO DA
META

Indicador 1 A
Percentual da
população de 4 a
5 anos que
frequenta a
escola/creche

Indicador 1 B
Percentual da
População de 0 a
3 anos que
frequenta a
escola/creche.

universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de
educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da
vigência deste PME.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
100%

86%

77%

77%

85,94%

79,63%

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Sinopse
Estatística da
Educação
Básica 2018
e Censo
Demográfico
de 2010

Sinopse
Estatística da
Educação
Básica 2019 e
Censo
Demográfico de
2010

Oscilante

2016

2017

2018

2019

2020

2021

12%

16%

20%

17,07%

22,50%

Oscilante

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Sinopse
Estatística da
Educação
Básica 2018
e Censo
Demográfico
de 2010

Sinopse
Estatística da
Educação
Básica 2019 e
Censo
Demográfico de
2010

Previsão da Meta
Meta Alcançada
Fonte responsável
pela coleta dos
dados

2022

2023

2024

2025
50%

Previsão da Meta
Meta Alcançada
Fonte responsável
pela coleta dos
dados
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4.7 QUADRO DOS INDICADORES DA META 2
DESCRIÇÃO DA
META
Indicador 2 A
Percentual de
pessoas de 6 a
14 anos que
frequentam ou
que já concluíram
o ensino
fundamental.

Indicador 2 B
Percentual de
pessoas de 16
anos com pelo
menos o Ensino
Fundamental
concluído.

universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pel o menos 90%
(noventa por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PME.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

84,69%

Oscilante

Meta Alcançada
Fonte responsável
pela coleta dos
dados

100%
99%

100%

89%

89,24%

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Sinopse
Estatística da
Educação
Básica 2018 e
Censo
Demográfico
de 2010

Sinopse
Estatística da
Educação
Básica 2019 e
Censo
Demográfico
de 2010

SEC
MUNICIPIO

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
90%

69%

68%

62%

55,30%

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Sinopse
Estatística da
Educação
Básica 2018 e
Censo
Demográfico
de 2010

53,87%
Sinopse
Estatística da
Educação
Básica 2019 e
Censo
Demográfico
de 2010

Decrescente
SEC
MUNICIPIO

Previsão da Meta

Previsão da Meta
Meta Alcançada
Fonte responsável
pela coleta dos
dados
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4.8 QUADRO DOS INDICADORES DA META 3
DESCRIÇÃO DA
META
Indicador 3 A
Percentual
da
população de 15 a 17
anos que frequenta a
escola ou já concluiu
a educação básica

Indicador 3 B
Percentual
da
população de 15 a 17
anos que frequenta o
ensino médio ou
possui
educação
básica completa

universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período
de vigência deste PME, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento).
2016

2017

2018

2019

2020

2021

92%

93%

88,56%

78%

82,30%

Oscilante

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Sinopse
Estatística da
Educação
Básica 2018
e Censo
Demográfico
de 2010

Sinopse
Estatística da
Educação
Básica 2019
e Censo
Demográfico
de 2010

2016

2017

2018

2019

2020

2021

58%

60%

62%

55%

53,87%

Oscilante

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Sinopse
Estatística da
Educação
Básica 2018
e Censo
Demográfico
de 2010

Sinopse
Estatística da
Educação
Básica 2019
e Censo
Demográfico
de 2010

2022

2023

2024

2025

100%

Previsão da Meta
Meta Alcançada
Fonte responsável
pela coleta dos
dados

2022

2023

2024

2025
85%

Previsão da Meta
Meta Alcançada
Fonte responsável
pela coleta dos
dados

A meta fala da universalização da educação para os adolescentes de 15 a 17 anos até o final do período de vigência deste PME, e do aumento das
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matrículas no Ensino Médio em cerca de 85%. Um esforço que, certamente, chama à corresponsabilização das diversas esferas da sociedade.
A situação educacional dos adolescentes de 15 a 17 anos revela uma realidade ainda desafiadora para nossa cidade, pois apesar do aumento nas
taxas de matrículas, Indicador 3 A 82,30%, houve uma pequena redução no Indicador 3B 53,87%; assim é preciso intensificar formas de resgatar
esse % que está fora desse atendimento. Também se faz necessário considerar que grande parte desses alunos não frequentam o ano escolar
adequado; apesar da redução nos índices de reprovação Ensino Médio (em 2019: 8,6%); taxa de abandono em 2019 de 11,7%;
O enfrentamento à distorção idade-série e à evasão escolar se faz fundamental para que haja avanço na pauta por um Ensino Médio mais
qualificado, em consonância com as demandas dos adolescentes e ao seu desenvolvimento integral. Pensando nisso a ampliação/reforma do espaço
físico do Colégio é uma urgência, sendo a única a atende a modalidade no município, faz-se necessário uma mobilização coletiva em prol desse
objetivo uma vez que a reforma iniciada em 2021 não foi concluída;
A busca ativa pelo cumprimento das estratégias para se alcançar a meta descortina ações positivas envolvendo a Secretaria do Estado, como por
exemplo a realização do ENEM 100%, obtivemos aumento importante no número de inscritos nos últimos anos, Mais Estudos: projeto de monitoria
em que com o protagonismo dos estudantes busca-se melhorar aprendizagem.
Porém esse cenário de acesso e não permanência é revelador da desigualdade social em que vivemos, uma vez que a evasão em nosso município
está atrelada às oportunidades de trabalho ou a sua ausência. Além disso, precisa propor uma adequação curricular uma vez que (Indicador 3 B,
estratégia 3.7) os alunos egressos da rede municipal (noturno) oriundos do tempo formativo 2 não tem como prosseguir na modalidade pela
inexistência de oferta apesar das frequentes solicitações. Registra-se a limitação na análise das estratégias devido a inexistência de dados devido à
Pandemia do Covid 19 em 2020.

15

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DYF0NZ7W/PWYP7F7KEVYWQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Janeiro de 2022
63 - Ano - Nº 2174

Várzea Nova

4.9 QUADRO DOS INDICADORES DA META 4
DESCRIÇÃO DA
META

Indicador 4 A
Percentual da
população de 4 a
17 anos de idade
com deficiência que
frequenta a escola

Indicador 4 B
Percentual de
matrículas de
alunos de 4 a 17
anos de idade com

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, 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
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
100%

99%

99%

100%

100%

Previsão da Meta
Meta Alcançada

37,39%
decrescente

Dados
Municipais

Dados
Municipais

SEI

Micro dados do
Censo Escolar e
População projetada
pela SEI. Elaborado
pela
SEI\Dipeq\Copes.
2017

Sinopse
Estatística da
Educação Básica
2019 e Censo/
Demográfico de
2010

2016

2017

2018

2019

2020

99%

99%

100%

100%

37,39%

Fonte
responsável pela
coleta dos dados

2021

2022

2023

2024

2025
100%

Previsão da Meta
Meta Alcançada

decrescente
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deficiência, TGD e
altas habilidades ou
superdotação que
estudam em
classes comuns da
educação básica.

Dados
Municipais

Várzea Nova

Dados
Municipais

SEI

Microdados do
Censo Escolar e
População projetada
pela SEI. Elaborado
pela
SEI\Dipeq\Copes.
2017

Sinopse
Estatística da
Educação Básica
2019 e Censo/
Demográfico de
2010

Fonte
responsável pela
coleta dos dados
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4.10 QUADRO DOS INDICADORES DA META 5
DESCRIÇÃO DA META

Indicador 5 A
Estudantes com
proficiência insuficiente
em Leitura (nível 1 da
escala de proficiência)

Indicador 5 B
Estudantes com
proficiência insuficiente
em Escrita (níveis 1, 2 e 3
da escala de proficiência)

Indicador 5 C

Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental, durante os primeiros cincos
anos de vigência do PME.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
Previsão da Meta

0%
43,72%

23%

Meta Alcançada

ANA

Desempenho do
município no
programa mais
alfabetização
2019 – Avaliação
de Entrada

Fonte responsável
pela coleta dos
dados

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
Previsão da Meta

0%
76,34%

54%

Meta Alcançada

ANA

Desempenho do
município no
programa mais
alfabetização
2019 – Avaliação
de Entrada

Fonte responsável
pela coleta dos
dados

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

18
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Estudantes com
proficiência insuficiente
em Matemática (níveis 1 e
2 da escala de
proficiência)

Várzea Nova

0%

Previsão da Meta

80,03%

57%

Meta Alcançada

ANA

Desempenho do
município no
programa mais
alfabetização
2019 – Avaliação
de Entrada

Fonte responsável
pela coleta dos
dados

Observação: O município de Várzea Nova desenvolve o Monitoramento do PME em consonância com o PNE (Plano Nacional de Educação) e o
PEE (Plano Estadual de Educação), que não promoveram até a presente data nenhuma alteração na sua respectiva Lei do Plano da Educação quanto
à Meta 5.
Em 2020 não foram aplicadas as provas para aferir a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) e o município adotou o Calendário Continuum
(2020/2021), não havendo retenção dos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental, sendo todos promovidos para o 4º ano.
Dessa forma, não tivemos como avaliar o nível de proficiência dos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental, nem com base na ANA (que não foi
aplicada), nem com base no percentual de concluintes de 2020 (foram todos promovidos para o 4º ano).
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4.11 QUADRO DOS INDICADORES DA META 6
DESCRIÇÃO
DA META
Indicador 6 A
Percentual de
alunos da
educação básica
pública em
tempo integral

Indicador 6 B
Percentual de
escolas públicas
com ao menos
um aluno que
permanece no
mínimo 7 horas
diárias em
atividades
escolares

oferecer educação em tempo integral em 30% das escolas públicas de forma a atender, pelo menos 20% dos alunos da educação básica, até a
vigência desse plano.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
20%

0%

25%

11,32%

Previsão da Meta

10,48%

2,79%

Decrescente

Meta Alcançada
Fonte responsável pela
coleta dos dados

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Relatório/
Censo
2018

Sinopse
Estatística da
Educação Básica
2019

Sec. Mun. de
Educação

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0%

73%

20%

27%

36,36%

Oscilante

Meta Alcançada

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Relatório
– Censo
2018 e
Número
de
escolas
municipai
s/estadual

Relatório – Censo
2019 e Número
de escolas
municipais/
estadual

Sec. Mun. de
Educação

Fonte responsável pela
coleta dos dados

2022

2023

2024

2025
30%

Previsão da Meta
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4.12 QUADRO DOS INDICADORES DA META 7
DESCRIÇÃO
DA META

Indicador 7 A
Média do Ideb
nos anos iniciais
do ensino
fundamental

Indicador 7 B
Média do Ideb
nos anos finais
do ensino
fundamental

Indicador 7 C
Média do Ideb
no ensino
médio.

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 seguintes médias municipais para o IDEB: Anos iniciais do ensino fundamental 2015: 4.2; 2017: 4.5; 2019: 4.8; 2021: 5.1,
Anos finais do ensino fundamental 2015: 3.6; 2017: 3.9; 2019: 4.1; 2021: 4.4.
2016

2016

2017

2018

2019

4,5

4,7

INEP

INEP

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

5,1

Previsão da Meta

Crescente

Meta Alcançada
Fonte responsável pela coleta
dos dados

2020

2021

2022

2023

2024

2025
Previsão da Meta

4,4

2016

3,6

3,8

INEP

INEP

2017

2018

2019

2,2

3,4

INEP

INEP

Meta Alcançada

Crescente

Fonte responsável pela coleta
dos dados

2020

2021

2022

2023

2024

2025

5,2

Previsão da Meta

Crescente

Meta Alcançada
Fonte responsável pela coleta
dos dados
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4.13 QUADRO DOS INDICADORES DA META 8
DESCRIÇÃO DA
META

elevar a escolaridade média da população de 18(dezoito anos) a 29 (vinte e nove anos) de modo a alcançar, no mínimo,10 (dez anos) de
estudo no último ano de vigência deste plano, para as populações do campo, para negros, comunidade em geral de menor escolaridade
do município de Várzea Nova, para 15% (quinze por cento) e igualar a escolaridade média declarados à Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística-IBGE.

Indicador 8 A
Escolaridade
média da
população de 18
a 29 anos de
idade

2016

Indicador 8 B
Escolaridade
média da
população de 18
a 29 anos
residente na
área rural

2016

Indicador 8 C
Escolaridade
média da
população de 18
a 29 anos

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
10 ANOS

2017

82,68%

45%

45%

Decrescente

Meta Alcançada

Dados
Municipais

Amostragem
Mini censo do
Município 2018

Amostragem
Mini censo do
Município 2018

-

Fonte responsável pela
coleta dos dados

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
10 ANOS

2017

Previsão da Meta

28,62%

34%

34%

Dados
Municipais

Amostragem
Mini censo do
Município 2018

Amostragem
Mini censo do
Município 2018

2018

2019

2020

Meta Alcançada

Crescente

Fonte responsável pela
coleta dos dados

2021

2022

2023

2024

2025
10 ANOS

27,34%

-

-

Previsão da Meta

Estável

Previsão da Meta
Meta Alcançada
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pertencente aos
25% mais pobres
(renda domiciliar)
Indicador 8 D
Razão entre a
escolaridade
média de negros
e não negros na
faixa etária de 18
a 29 anos

Fonte responsável pela
coleta dos dados

Dados
Municipais

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
10 ANOS

______

Sem dados

Previsão da Meta
Meta Alcançada
Fonte responsável pela
coleta dos dados

Dados
Municipais
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4.14 QUADRO DOS INDICADORES DA META 9
DESCRIÇÃO
DA META
Indicador 9 A
Taxa de
alfabetização da
população de
15 anos ou
mais de idade

Indicador 9 B
Taxa de
analfabetismo
funcional de
pessoas de 15
anos ou mais
de idade

elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 70% até 2017 e, até o final da vigência deste PME, erradicar
o analfabetismo absoluto e reduzir em 25% (vinte e cinco por cento) a taxa de analfabetismo funcional.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
Previsão da Meta

70%
99%

99%

99,87%

76%

76,43%

Dados
Municipais

Dados
Municipais

SEI

Censo
Demográfico
de 2010

Censo
Demográfico
de 2010

2016

2017

2018

2019

2020

Decrescente

Meta Alcançada
Fonte responsável pela
coleta dos dados

2021

2022

2023

2024

2025
25%

1%

1%

1,15%

27%

23,57%

Dados
Municipais

Dados
Municipais

SEI

Amostragem
Mini censo
do Município
2018

Censo
Demográfico
de 2010

Oscilante

Previsão da Meta

Meta Alcançada
Fonte responsável pela
coleta dos dados
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4.15 QUADRO DOS INDICADORES DA META 10
DESCRIÇÃO
DA META
Indicador 10
A
Percentual
de matrículas
da educação
de jovens e
adultos na
forma
integrada à
educação
profissional

oferecer, no mínimo, 15% das matrículas de EJA, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
15%

0%
Dados
Municipais

0%
Dados
Municipais

0%
Dados
Municipais

0%
Dados
Municipais

0%

Estável

Dados
Municipais

Previsão da Meta
Meta Alcançada
Fonte responsável pela
coleta dos dados
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4.16 QUADRO DOS INDICADORES DA META 11
DESCRIÇÃO
DA META
Indicador 11 A
Número
absoluto de
matrículas em
Educação
Profissional
Técnica (EPT)
de nível médio

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.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
50%

0%

0%

0%

0%

0%

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Estável

Previsão da
Meta
Meta Alcançada
Fonte
responsável
pela coleta dos
dados
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4.17 QUADRO DOS INDICADORES DA META 12
DESCRIÇÃO
DA META
Indicador 12
A
Percentual
da população
com
matrículas na
graduação

Indicador 12
B
Percentual
da população
de
Escolarizaçã
o na
graduação

elevar a taxa de matrícula em 50% e, garantir a conclusão, na educação superior na população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos,
assegurado à qualidade da oferta e expansão para o segmento público.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
50%

1,17%

2%

2%

2%

2%

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Dados
Municipais
2019

2016

2017

2018

2019

2020

Meta Alcançada

Estável

Fonte responsável
pela coleta dos dados

2021

2022

2023

2024

2025
100%

15%

15%

15%

5%

5%

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Dados
Municipais
2019

Previsão da Meta

Decrescente

Previsão da Meta
Meta Alcançada
Fonte responsável
pela coleta dos dados
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4.18 QUADRO DOS INDICADORES DA META 13
DESCRIÇÃO
DA META
Indicador 13
A
Números de
docentes com
nível superior
em curso de
licenciatura na
área de
conhecimento
em que atuam

Indicador 13
B
Números de
docentes com
nível superior
em curso de
licenciatura

garantir a formação e valorização dos (as) profissionais da educação, assegurando que todos os professores da educação básica
municipal possuam ter formação específica em nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
100%

58%

59%

64%

44%

45,60%

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Sinopse
Estatística da
Educação
Básica 2018

Dados
Municipais
2019/
Sinopse
Estatística da
Educação
Básica 2019

2016

2017

2018

2019

2020

2021

88%

89%

82%

65%

80%

Oscilante

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Sinopse
Estatística da
Educação
Básica 2018

Sinopse
Estatística da
Educação
Básica 2019

Previsão da Meta
Meta Alcançada

Oscilante

Fonte responsável
pela coleta dos
dados

2022

2023

2024

2025
100%

Previsão da Meta
Meta Alcançada
Fonte responsável
pela coleta dos
dados
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4.19 QUADRO DOS INDICADORES DA META 14
DESCRIÇÃO
DA META
Indicador 14
A
Percentual da
população com
titulação de
mestre

Indicador 14
B
Percentual da
população com
titulação de
doutor

elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação de 10% para mestres e 5%
para doutores, até o final da vigência do plano.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
10%

0%

0%

0%

0%

0%

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Dados
Municipais

2016

2017

2018

2019

2020

Meta Alcançada

Estável

Fonte responsável
pela coleta dos dados

2021

2022

2023

2024

2025
5%

0%
Dados
Municipais

0%

0%

Dados
Municipais

Dados
Municipais

0%
Dados
Municipais

0%

Previsão da Meta

Estável

Dados
Municipais

Previsão da Meta
Meta Alcançada
Fonte responsável
pela coleta dos dados
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4.20 QUADRO DOS INDICADORES DA META 15
DESCRIÇÃO DA
META

Indicador 15 A
Proporção de
docências com
professores que
possuem
formação superior
compatível com a
área de
conhecimento em
que lecionam na
educação básica

garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 01 (um) ano de vigência
deste PME política nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei
9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os professores e professoras da educação básica possuam formação
específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
100%

66%

67%

64%

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Dados
Municipais

44%
Sinopse
Estatística
da
Educação
Básica
2018

45,60%

Oscilante

Dados
Municipais 2019/
Sinopse
Estatística da
Educação
Básica 2019

Previsão da Meta
Meta Alcançada
Fonte responsável
pela coleta dos
dados
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4.21 QUADRO DOS INDICADORES DA META 16
DESCRIÇÃO DA
META

Indicador 16 A
Percentual de
professores da
educação básica
com pósgraduação lato
sensu ou stricto
sensu.

Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação básica, até o último ano de vigência deste
PME, e garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as
necessidades, demandas e contextualização dos sistemas de ensino.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

50%
52%

59%

63%

42%

56%

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Sinopse
Estatística da
Educação
Básica 2018

Sinopse
Estatística da
Educação
Básica 2019

Oscilante

Previsão da Meta
Meta Alcançada
Fonte responsável
pela coleta dos
dados
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4.22 QUADRO DOS INDICADORES DA META 17
DESCRIÇÃO DA
META
Indicador 17 A
Razão entre o
salário médio de
professores da
educação básica
da rede pública
(não federal) e o
salário médio de
não professores
com escolaridade
equivalente.

valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao
dos (as) demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PME.
2016

2017

2018

2019

2020

77%

78%

84,90%

86%

98,04%

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Dados
Municipais
2020

2021

2022

2023

2024

2025

100%

Previsão da
Meta

Crescente

Meta
Alcançada
Fonte
responsável
pela coleta dos
dados
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4.23 QUADRO DOS INDICADORES DA META 18
DESCRIÇÃO
DA META

Indicador 18 A
Estruturação do
Plano de
Carreira dos
Profissionais da
Educação
Básica

assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de Planos de Carreira para os (as) profissionais da educação básica e superior pública
de todos os sistemas de ensino e, para o Plano de Carreira dos (as) profissionais da educação básica pública, tomar como refe rência o
piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Estável

2022

2023

2024

2025
Previsão da Meta

100%
0%

25%

25%

25%

25%

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Meta Alcançada
Fonte responsável pela
coleta dos dados
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4.24 QUADRO DOS INDICADORES DA META 19
DESCRIÇÃO DA
META

Indicador 19 A
Existe
instrumentos
normativos
institucionalizado
para efetivar a
gestão
democrática

assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos
de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico
do município para tanto.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
Previsão da Meta

100%
80%

80%

80%

85%

85%

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Crescente

Meta Alcançada
Fonte responsável pela
coleta dos dados
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4.25 QUADRO DOS INDICADORES DA META 20
DESCRIÇÃO DA
META

Indicador 20 A
Percentual do PIB
Municipal
aplicado na
educação

Indicador 20 B
Percentual do PIB
Municipal
aplicado na
educação ao final
do decênio

Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto
Interno Bruto - PIB municipal no 5º(quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao
final do decênio em colaboração com o Estado e a União.
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
Previsão da Meta

7%
10%

10%

19%

13%

15,54%

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Demonstrativo
da Despesa
Orçamentária
2019/IBGE
(2018);
SEI (2018)

2016

2017

2018

2019

2020

Meta Alcançada

Oscilante

Fonte responsável
pela coleta dos dados

2021

2022

2023

2024

2025
10%

10%

10%

19%

13%

15,54%

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Dados
Municipais

Demonstrativo
da Despesa
Orçamentária
2019/IBGE
(2018);
SEI (2018)

Oscilante

Previsão da Meta
Meta Alcançada
Fonte responsável
pela coleta dos dados
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5.DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS
5.1 ESTRATÉGIA DA META 1
INDICADOR 1A Percentual da população de 4 a 5 anos que frequenta a escola/creche
DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 2020
(Citar as estratégias em relação ao seu indicador)

Alcance das estratégias (Status)
Atrasada em
2021

Iniciada em
2021

Concluída em
2021

Não Concluída em
2021

Previsão orçamentária
para realização das
estratégias

1.1 ampliar, a oferta de atendimento à educação infantil,
de forma a atender, 100% das crianças de pré-escola e
50% das crianças de creche, que procuram vagas nas
instituições municipais de Educação Infantil;

x

A estratégia está
programada na LOA
2021

1.3 estabelecer, gradativamente, que todas as
instituições de atendimento à Educação Infantil, no
à
legislação
município,
busquem
adequar-se
educacional vigente, no que trata da organização dos
grupos de atendimento (número de crianças por turmas
e faixa etária);

x

Não se aplica

1.4 estabelecer, a partir do segundo ano após
aprovação, os padrões mínimos estabelecidos pelo
Conselho Nacional de Educação - CNE de infraestrutura
para o funcionamento adequado das instituições de
educação infantil;

x

A estratégia está
programada na LOA
2021
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1.5 implantar e adequar, em até sete anos, novas
instituições públicas municipais de Educação Infantil, e
as já existentes, obedecendo aos padrões mínimos
exigidos pelo MEC para atender, progressivamente, a
oferta de vagas, priorizando os bairros com alto índice
de população infantil;

x

A estratégia está
programada na LOA
2021
Convênio Federal

1.6 assegurar, a oferta de programas de formação
continuada aos profissionais municipais da Educação
Infantil, de forma que os mesmos atendam às
necessidades reais e as peculiaridades desta etapa de
ensino, conforme o Art. 61 da LDB 9394/96

x

A estratégia está
programada na LOA
2021

1.7 assegurar, que as instituições de Educação Infantil
construam ou reformulem seus projetos pedagógicos,
contando sempre com a participação efetiva dos
profissionais da educação nelas envolvidos e da
comunidade em geral;

x

Não se aplica

1.8 fortalecer, a partir do primeiro ano de vigência deste
Plano, os mecanismos de colaboração entre os setores
da Educação, Saúde, Assistência Social e Infraestrutura
para o atendimento das instituições de Educação Infantil,
de acordo com as suas necessidades;

x

Não se aplica
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1.9 garantir alimentação escolar de qualidade para as
crianças atendidas na Educação Infantil da rede
municipal, através de recursos próprios, somados aos do
Estado e União;

x

A estratégia está
programada na LOA
2021

1.10 garantir, o fornecimento de material pedagógico
adequado às faixas etárias e às necessidades do
trabalho educacional, desenvolvido nas instituições
municipais de Educação Infantil;

x

A estratégia está
programada na LOA
2021

1.11 criar, formas de participação da comunidade
escolar e local, para apoiar a melhoria do funcionamento
das instituições municipais de Educação Infantil,
ampliando a Gestão Democrática;

x

Não se aplica

1.12 assegurar a oferta periódica de palestras aos pais
dos alunos, atendidos nas instituições municipais de
Educação Infantil, como forma de integrá-los ao
processo educacional;

x

Não se aplica

1.14 assegurar, que sejam aplicados todos os recursos
financeiros, previstos em lei, para esta etapa de ensino;

x

Não se aplica

1.15 promover, durante a vigência deste Plano, estudos
e discussões sobre as propostas pedagógicas dos
estabelecimentos de ensino, a fim de que haja maior
compreensão e efetivação de sua prática pelos
profissionais de cada instituição;

x

Não se aplica
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1.16 garantir o acesso à educação infantil aos
remanescentes de origem quilombolas, e a valorização
de sua cultura;

x

Não se aplica

1.17 criar e equipar nas instituições que ofereça a
educação infantil bibliotecas específicas a faixa etária;

x

A estratégia está
programada na LOA
2021

1.18 legalizar com auxílio do município, as instituições
particulares, para que se adéquem e funcionem dentro
da lei, tanto em termos de estrutura, como em
organização burocrática;

x

Não se aplica

1.19 Promover a parceria governo-município-escolas
particulares, para que estas também sejam amparadas
e orientadas

x

Não se aplica

TOTAL

01

01

01

14
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INDICADOR 1B

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

DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 2020
(Citar as estratégias em relação ao seu indicador)

Alcance das estratégias (Status)
Atrasada em
2021

Iniciada em
2021

Concluída em
2021

Não Concluída em
2021

Previsão orçamentária
para realização das
estratégias

1.1 ampliar, a oferta de atendimento à educação
infantil, de forma a atender, 100% das crianças de préescola e 50% das crianças de creche, que procuram
vagas nas instituições municipais de Educação Infantil;

x

A estratégia está
programada na LOA
2021

1.2 garantir o atendimento em 25% de crianças de 0 a
3 anos de idade, residentes nos povoados do município
de Várzea Nova até o ano de 2025

x

A estratégia está
programada na LOA
2021

1.3 estabelecer, gradativamente, que todas as
instituições de atendimento à Educação Infantil, no
município, busquem adequar-se à legislação
educacional vigente, no que trata da organização dos
grupos de atendimento (número de crianças por turmas
e faixa etária);

x

Não se aplica

1.4 estabelecer, a partir do segundo ano após
aprovação, os padrões mínimos estabelecidos pelo
Conselho Nacional de Educação - CNE de
infraestrutura para o funcionamento adequado das
instituições de educação infantil;

x

A estratégia está
programada na LOA
2021
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1.5 implantar e adequar, em até sete anos, novas
instituições públicas municipais de Educação Infantil, e
as já existentes, obedecendo aos padrões mínimos
exigidos pelo MEC para atender, progressivamente, a
oferta de vagas, priorizando os bairros com alto índice
de população infantil;

x

A estratégia está
programada na LOA
2021
Convênio Federal

1.6 assegurar, a oferta de programas de formação
continuada aos profissionais municipais da Educação
Infantil, de forma que os mesmos atendam às
necessidades reais e as peculiaridades desta etapa de
ensino, conforme o Art. 61 da LDB 9394/96

x

A estratégia está
programada na LOA
2021

1.7 assegurar, que as instituições de Educação Infantil
construam ou reformulem seus projetos pedagógicos,
contando sempre com a participação efetiva dos
profissionais da educação nelas envolvidos e da
comunidade em geral;

x

Não se aplica

1.8 fortalecer, a partir do primeiro ano de vigência deste
Plano, os mecanismos de colaboração entre os setores
da Educação, Saúde, Assistência Social e
Infraestrutura para o atendimento das instituições de
Educação Infantil, de acordo com as suas
necessidades;

x

Não se aplica
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1.9 garantir alimentação escolar de qualidade para as
crianças atendidas na Educação Infantil da rede
municipal, através de recursos próprios, somados aos
do Estado e União;

x

A estratégia está
programada na LOA
2021

1.10 garantir, o fornecimento de material pedagógico
adequado às faixas etárias e às necessidades do
trabalho educacional, desenvolvido nas instituições
municipais de Educação Infantil;

x

A estratégia está
programada na LOA
2021

1.11 criar, formas de participação da comunidade
escolar e local, para apoiar a melhoria do
funcionamento das instituições municipais de
Educação Infantil, ampliando a Gestão Democrática;
1.12 assegurar a oferta periódica de palestras aos pais
dos alunos, atendidos nas instituições municipais de
Educação Infantil, como forma de integrá-los ao
processo educacional;

x

x

Não se aplica

Não se aplica

1.13 garantir, gradativamente o atendimento da
Educação Infantil na modalidade Creche, nos
estabelecimentos municipais de ensino, situados no
campo;

x

A estratégia está
programada na LOA
2021

1.14 assegurar, que sejam aplicados todos os recursos
financeiros, previstos em lei, para esta etapa de ensino;

x

Não se aplica
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1.15 promover, durante a vigência deste Plano,
estudos e discussões sobre as propostas pedagógicas
dos estabelecimentos de ensino, a fim de que haja
maior compreensão e efetivação de sua prática pelos
profissionais de cada instituição;

x

Não se aplica

1.16 garantir o acesso à educação infantil aos
remanescentes de origem quilombolas, e a valorização
de sua cultura;

x

Não se aplica

1.17 criar e equipar nas instituições que ofereça a
educação infantil bibliotecas específicas a faixa etária;

x

A estratégia está
programada na LOA
2021

1.18 legalizar com auxílio do município, as instituições
particulares, para que se adéquem e funcionem dentro
da lei, tanto em termos de estrutura, como em
organização burocrática;

x

Não se aplica

1.19 Promover a parceria governo-município-escolas
particulares, para que estas também sejam amparadas
e orientadas

x

Não se aplica

TOTAL

01

01

02

15
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5.2 ESTRATÉGIA DA META 2
INDICADOR 2A Percentual de pessoas de 6 a 14 anos que frequentam ou que já concluíram o ensino fundamental.
DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 2020
(Citar as estratégias em relação ao seu indicador)

Alcance das estratégias (Status)
Atrasada em
2021

Iniciada em
2021

Concluída em
2021

Não Concluída em
2021

Previsão orçamentária
para realização das
estratégias

2.1 garantir o cumprimento das matrículas,
adequando o número de alunos por sala em
conformidade com resolução expedida pelo
Conselho Nacional de Educação;

x

Não se aplica

2.2 garantir melhorias na infraestrutura das
unidades escolares do município com relação:
climatização,
ventilação,
iluminação,
acessibilidade,
salas
multifuncionais,
laboratório de informática e de ciências
experimental,
bibliotecas,
e
quadras
poliesportivas até o final de vigência do PME;

x

A estratégia está
programada na LOA 2021

2.3 implementar ações pedagógicas no
sentido de minimizar o alto índice de
reprovação no 3º e 6º ano;

x

Não se aplica

2.4 garantir que os direitos de aprendizagem
de cada ano sejam consolidados no final do
ciclo de alfabetização;

x

Não se aplica
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2.5 implementar com a colaboração da
Coordenação Pedagógica do município
projetos que venham fortalecer a relação
família/escola proporcionando a melhoria da
aprendizagem;

x

Não se aplica

2.6 garantir o transporte escolar, em regime
de colaboração entre União, Estado e
município atendendo aos princípios básicos
de segurança exigidos pelo Departamento
Estadual de Trânsito (DETRAN) e as normas
de acessibilidade que garantem segurança
aos alunos com deficiências, levando em
consideração o tempo de permanência e
idade mínima dos alunos assegurando que
cada
ente
federado
assuma
suas
responsabilidades de forma a garantir a
escolarização dos alunos oriundos do campo;

x

A estratégia está
programada na LOA 2021

2.7 construir e adequar salas para o
atendimento do Atendimento Educacional
Especializado -AEE na sede do município e no
distrito, até a vigência desse plano;

x

A estratégia está
programada na LOA 2021

2.8 assegurar e adequar o cardápio,
melhorando a merenda escolar em toda a
rede pública atendendo em especial à
comunidade quilombola;

x

A estratégia está
programada na LOA 2021
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2.9 elaborar proposta curricular contemplando
o intercâmbio da comunidade escolar com
culturas afrodescendentes, remanescentes
quilombolas, desenvolvimento sustentável e
os eixos temático, bem como, a educação no
campo;
2.10 criar Conselhos Escolares nas escolas
da rede pública municipal, no prazo de 02
anos;

x

Estratégia garantida no
Documento Curricular
Referencial de Várzea
Nova com implementação
em 2022

x

Todas as escolas
realizaram eleição para
conselho escolar

2.11 promover campanhas de informação
junto as famílias no intuito de divulgar a
relevância do atendimento às crianças com
necessidades educacional especializado –
NEE;

x

Não se aplica

2.12 promover parcerias com as Secretarias
de
Saúde,
Assistência
Social
no
acompanhamento familiar e clínico e na
aquisição de próteses e órteses;

X

Não se aplica

2.13 fortalecer a estrutura do ensino
fundamental de 9 (nove) anos conforme as
normas regimentais da escola e a proposta
curricular do município, assegurando a
alfabetização nos três primeiros anos de
escolarização;

x

Não se aplica
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2.14 promover a relação das escolas com
instituições e movimentos culturais, a fim de
garantir a oferta regular de atividades culturais
dentro e fora dos espaços escolares;
2.15 oferecer as escolas do campo acesso à
educação em tempo integral, levando em
consideração as particularidades locais;

2.16 desenvolver Projetos Pedagógicos
oferecido na rede Pública com a fomentação
de uso das TICs- Tecnologias de Informação
e Comunicação para toda a comunidade
escolar;

X

x

Não se aplica

A estratégia está
programada no
instrumento de
Planejamento – PPA
municipal (2018 -2021)
x

Não se aplica

2.17 reformular e implantar o Conselho
Municipal de Educação no prazo de dois anos,
a partir da aprovação do PME;

x

Não se aplica

2.18 adequar as instalações físicas das
escolas com a finalidade de garantir um
ambiente escolar adequado às necessidades
educacionais de toda a comunidade escolar;

x

A estratégia está
programada na LOA 2021

2.19 construir e ampliar bibliotecas escolares
nas escolas da rede pública, até a vigência do
PME;

x

A estratégia está
programada na LOA 2021
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2.22
elaborar
Projeto
Interdisciplinar
contemplando a temática Gênero e
Diversidade sexual;

X

Não se aplica

2.23
desenvolver
em
parceria
com
profissionais do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos do CRAS (Centro
de Referência de Assistência Social),
acompanhamento para alunos em situação de
vulnerabilidade social;

x

Não se aplica

2.24 assegurar o acesso à matrícula de alunos
em situação de itinerante;

x

Não se aplica

2.25 assegurar uma política educacional em
parceria com o Conselho Tutelar, Programa
Bolsa Família e o Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA fortalecendo o acompanhamento e o
monitoramento de alunos com baixa
frequência escolar;

x

Não se aplica

2.26 inserir no currículo no ensino
fundamental conteúdos que tratem dos
direitos e deveres das crianças e dos
adolescentes, conforme a Lei 11.525/07 que
orienta o estudo do ECA;

x

Não se aplica
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2.27 promover a busca ativa de crianças fora
da escola, em parceria com a Secretaria de
Saúde, Assistência Social, Conselho Tutelar,
e Ministério Público;

x

2.28 desenvolver uma política de valorização
dos direitos dos alunos e famílias dos mesmos
residentes no campo, que estão iniciando os
anos finais do ensino fundamental para que
frequentem e permaneçam nas escolas;

Não se aplica

X

Não se aplica

2.29 promover atividades de desenvolvimento
e estímulo a habilidades esportivas nas
escolas, interligadas também a habilidades
artísticas de acordo com a realidade do
município;

x

A estratégia está
programada na LOA 2021

2.30 assegurar que, após o primeiro ano de
vigência do plano a partir da aprovação do
PME, todas as escolas de Ensino
Fundamental
tenham
elaborados
e
reformulados
seus
Projetos
Político
Pedagógico, estabelecendo metas de
aprendizagem, em conformidade com a
organização do currículo, com observância
das Diretrizes Curriculares para o Ensino
Fundamental a luz das Diretrizes Nacional e
Estadual, e também em consonância como
Regimento Escolar, com a legislação atual e
com a política educacional do Município;

x

Não se aplica
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2.31 promover atividades literárias para
estudantes de todos os segmentos dessa
etapa e modalidades de ensino, incentivando
o exercício da leitura, a participação nas
iniciativas de desenvolvimento da criatividade
e de apropriação de novos conhecimentos nos
eventos de Matemática, Ciências e outras;

X

Não se aplica

2.32 promover a equidade no atendimento dos
alunos da rede municipal de ensino da
educação no campo;

X

Não se aplica

2.33 promover em regime de colaboração com
a União e Estado, Programas de Correção de
Fluxo Escolar, reduzindo as taxas de
repetência, evasão e distorção idade/série,
em toda a Rede Pública Municipal de Ensino;

X

Não se aplica

2.34 estimular o uso de tecnologias
pedagógicas que combinem, de maneira
articulada, a organização do tempo e das
atividades didáticas entre a escola e o
ambiente
comunitário,
a
favor
da
aprendizagem;

x

Não se aplica

2.35 inovar práticas pedagógicas nos
sistemas de ensino, com a utilização de
recursos educacionais que assegurem a
melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem
dos alunos.

Não se aplica
x
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TOTAL
INDICADOR 2B

04

02

12

15

Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o Ensino Fundamental concluído.

DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 2020
(Citar as estratégias em relação ao seu
indicador)

Alcance das estratégias (Status)
Atrasada em
2021

Iniciada em
2021

Concluída em
2021

Previsão orçamentária para
realização das estratégias

Não Concluída em
2021

2.3 implementar ações pedagógicas no
sentido de minimizar o alto índice de
reprovação no 3º e 6º ano;

x

Não se aplica

2.6 garantir o transporte escolar, em regime
de colaboração entre União, Estado e
município atendendo aos princípios básicos
de segurança exigidos pelo Departamento
Estadual de Trânsito (DETRAN) e as normas
de acessibilidade que garantem segurança
aos alunos com deficiências, levando em
consideração o tempo de permanência e
idade mínima dos alunos assegurando que
cada ente federado assuma suas
responsabilidades de forma a garantir a
escolarização dos alunos oriundos do
campo;

x

A estratégia está
programada na LOA 2021
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2.7 construir e adequar salas para o
atendimento do Atendimento Educacional
Especializado -AEE na sede do município e
no distrito, até a vigência desse plano;

x

A estratégia está
programada na LOA 2021

2.11 promover campanhas de informação
junto as famílias no intuito de divulgar a
relevância do atendimento às crianças com
necessidades educacional especializado –
NEE;

x

Não se aplica

2.12 promover parcerias com as Secretarias
de
Saúde,
Assistência
Social
no
acompanhamento familiar e clínico e na
aquisição de próteses e órteses;

x

Não se aplica

2.13 fortalecer a estrutura do ensino
fundamental de 9 (nove) anos conforme as
normas regimentais da escola e a proposta
curricular do município, assegurando a
alfabetização nos três primeiros anos de
escolarização;

x

Não se aplica

2.14 promover a relação das escolas com
instituições e movimentos culturais, a fim de
garantir a oferta regular de atividades
culturais dentro e fora dos espaços
escolares;

x

Não se aplica
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2.15 oferecer as escolas do campo acesso à
educação em tempo integral, levando em
consideração as particularidades locais;

2.16 desenvolver Projetos Pedagógicos
oferecido na rede Pública com a fomentação
de uso das TICs- Tecnologias de Informação
e Comunicação para toda a comunidade
escolar;

x

A estratégia está
programada no instrumento
de planejamento – PPA
municipal (2018 – 2021)

X

Não se aplica

2.17 reformular e implantar o Conselho
Municipal de Educação no prazo de dois
anos, a partir da aprovação do PME;

x

Não se aplica

2.18 adequar as instalações físicas das
escolas com a finalidade de garantir um
ambiente
escolar
adequado
às
necessidades educacionais de toda a
comunidade escolar;

X

A estratégia está
programada na LOA 2021

2.22 elaborar Projeto Interdisciplinar
contemplando a temática Gênero e
Diversidade sexual;

x

Não se aplica

53

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DYF0NZ7W/PWYP7F7KEVYWQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Janeiro de 2022
101 - Ano - Nº 2174

Várzea Nova

2.23 desenvolver em parceria com
profissionais do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos do CRAS
(Centro de Referência de Assistência
Social), acompanhamento para alunos em
situação de vulnerabilidade social;

x

Não se aplica

2.24 assegurar o acesso à matrícula de
alunos em situação de itinerante;

X

Não se aplica

2.25 assegurar uma política educacional em
parceria com o Conselho Tutelar, Programa
Bolsa Família e o Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA fortalecendo o acompanhamento e
o monitoramento de alunos com baixa
frequência escolar;

x

Não se aplica

2.27 promover a busca ativa de crianças fora
da escola, em parceria com a Secretaria de
Saúde, Assistência Social, Conselho Tutelar,
e Ministério Público;

x

Não se aplica

2.28 desenvolver uma política de valorização
dos direitos dos alunos e famílias dos
mesmos residentes no campo, que estão
iniciando os anos finais do ensino
fundamental para que frequentem e
permaneçam nas escolas;

x

Não se aplica
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2.29
promover
atividades
de
desenvolvimento e estímulo a habilidades
esportivas nas escolas, interligadas também
a habilidades artísticas de acordo com a
realidade do município;

X

A estratégia está
programada na LOA 2021

2.32 promover a equidade no atendimento
dos alunos da rede municipal de ensino da
educação no campo;

x

Não se aplica

2.33 promover em regime de colaboração
com a União e Estado, Programas de
Correção de Fluxo Escolar, reduzindo as
taxas de repetência, evasão e distorção
idade/série, em toda a Rede Pública
Municipal de Ensino;

x

Não se aplica

2.35 inovar práticas pedagógicas nos
sistemas de ensino, com a utilização de
recursos educacionais que assegurem a
melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem
dos alunos.

x

Não se aplica

TOTAL

02

01

07

11
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5.3 ESTRATÉGIA DA META 3
INDICADOR 3A Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola ou já concluiu a educação básica
DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 2020
(Citar as estratégias em relação ao seu indicador)

Alcance das estratégias (Status)
Atrasada em
2021

3.2 garantir o atendimento de todos os egressos
do Ensino Fundamental e das modalidades que
abarca;

Iniciada em
2021

Concluída em
2021

Não Concluída em
2021

x

3.3 assegurar que, em 5 (cinco) anos, pelo
menos 50% e, em 10 (dez) anos, a totalidade da
escola disponha de equipamentos para o uso das
tecnologias na modernização da administração e
apoio à melhoria do ensino e da aprendizagem;
3.4 construir, por iniciativa do governo estadual,
até a vigência deste PME, uma escola de grande
porte que atenda todos os alunos no Ensino
Médio regular;

Previsão orçamentária
para realização das
estratégias
A estratégia deverá
ser programada no
instrumento de
Planejamento – PPA
do estado

x

X

A estratégia deverá
ser programada no
instrumento de
Planejamento – PPA
do estado
A estratégia deverá
ser programada no
instrumento de
Planejamento – PPA
do estado
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3.5 resgatar 80% dos alunos de 15 a 17 anos que
se encontram fora da escola até o ano de 2016,
em parceria com as secretarias municipais
(Educação, Agricultura, Saúde, Assistência
Social);

x

Não se aplica

3.6 reduzir a taxa de evasão escolar de 18% para
5% no 1º Ano do Ensino Médio e de 18% para
3% no 2º Ano do Ensino Médio até 2020;

X

Não se aplica

3.7 implantar o tempo formativo III, garantindo
todos os alunos Egressos da EJA, até 2016;

x

Não se aplica

3.9 garantir formação de todo o corpo docente,
técnico e administrativo sobre Atendimento
Educacional Especializado até o final da vigência
desse plano;

x

A estratégia deverá
ser programada no
instrumento de
Planejamento – PPA
do estado

3.10 intensificar a parceria com empresários
locais para ampliação do Programa Jovem
Aprendiz;

x

Não se aplica

3.11 implementar eventos e formações que
fortaleçam a participação da família na escola;

X

A estratégia deverá
ser programada no
instrumento de
Planejamento – PPA
do estado
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3.12 fortalecer o acompanhamento e o
monitoramento do acesso e da permanência na
escola por parte dos beneficiários de programas
de assistência social e transferência de renda,
identificando motivos de ausência e garantir, em
regime de colaboração, a frequência e o apoio à
aprendizagem.
TOTAL
INDICADOR 3B

X

05

Não se aplica

01

01

03

Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta o ensino médio ou possui educação básica completa
Alcance das estratégias (Status)

DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 2020
(Citar as estratégias em relação ao seu
indicador)

Atrasada em
2021

Iniciada em
2021

Concluída em
2021

3.1 reduzir, no mínimo em 5% ao ano, a
repetência e a evasão, de forma a diminuir
para quatro anos o tempo médio para
conclusão desse nível de escolaridade;
3.2 garantir o atendimento de todos os
egressos do Ensino Fundamental e das
modalidades que abarca;

Previsão orçamentária para
realização das estratégias

Não Concluída em
2021
x

x

A estratégia deverá ser
programada no instrumento
de Planejamento – PPA do
estado
A estratégia deverá ser
programada no instrumento
de Planejamento – PPA do
estado
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3.3 assegurar que, em 5 (cinco) anos, pelo
menos 50% e, em 10 (dez) anos, a totalidade
da escola disponha de equipamentos para
uso das tecnologias na modernização da
administração e apoio à melhoria do ensino
e da aprendizagem;
3.4 construir, por iniciativa do governo
estadual, até a vigência deste PME, uma
escola de grande porte que atenda todos os
alunos no Ensino Médio regular;

x

X

3.6 reduzir a taxa de evasão escolar de 18%
para 5% no 1º Ano do Ensino Médio e de
18% para 3% no 2º Ano do Ensino Médio até
2020;
3.7 implantar o tempo formativo III,
garantindo todos os alunos Egressos da
EJA, até 2016;

3.9 garantir formação de todo o corpo
docente, técnico e administrativo sobre

A estratégia deverá ser
programada no instrumento
de Planejamento – PPA do
estado

x

X

3.8 garantir que, no mínimo, 50% dos alunos
matriculados no 3º Ano do Ensino Médio
participem do ENEM até 2016, através de
campanhas e simulados periódicos.

A estratégia deverá ser
programada no instrumento
de Planejamento – PPA do
estado

Não se aplica

Não se aplica

x

X

Não se aplica

A estratégia deverá ser
programada no instrumento
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Atendimento Educacional Especializado até
o final da vigência desse plano;

de Planejamento – PPA do
estado

3.10 intensificar a parceria com empresários
locais para ampliação do Programa Jovem
Aprendiz;

X

Não se aplica

3.11 implementar eventos e formações que
fortaleçam a participação da família na
escola;

X

A estratégia deverá ser
programada no instrumento
de Planejamento – PPA do
estado

3.12 fortalecer o acompanhamento e o
monitoramento do acesso e da permanência
na escola por parte dos beneficiários de
programas de assistência social e
transferência de renda, identificando motivos
de ausência e garantir, em regime de
colaboração, a frequência e o apoio à
aprendizagem.
TOTAL

X

05

01

Não se aplica

01

04
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5.4 ESTRATÉGIA DA META 4
INDICADOR 4A Percentual da população de 4 a 17 anos de idade com deficiência que frequenta a escola
DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 2020
(Citar as estratégias em relação ao seu indicador)

Alcance das estratégias

Atrasada em
2021

Iniciada em
2021

Concluída em
2021

4.1 garantir e realizar levantamentos dos
espaços adequados para construção de
prédios para funcionamento de instituições de
Educação Infantil em conformidade com os
padrões arquitetônicos do Ministério da
Educação -MEC, respeitando as normas de
acessibilidade, as especificidades geográficas
e culturais locais;
4.2 assegurar recursos necessários para
mobiliar adequadamente os espaços físicos
das escolas que atendem os alunos de
4(quatro) anos e daqueles com dificuldades
de locomoção e demais necessidades.
4.3 implantar projetos educativos que
fortaleçam a relação família/escola/ visando à
melhoria do ensino e aprendizagem;

(Status)

Previsão orçamentária
para realização das
estratégias

Não Concluída em
2021
x

x

Estratégia está
programada na LDO
2021

Estratégia está
programada na LDO
2021

x

Não se aplica
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4.4 garantir a oferta do Atendimento
Educacional Especializado - AEE para
populações urbana, do campo e quilombola,
nas próprias comunidades, ampliando a oferta
para as diversas modalidades de ensino;
4.5 garantir a formação de intérprete de Libras
e transcritor do sistema Braile nas escolas que
efetivarem matrícula de alunos com
deficiência auditiva e/ou visual;

x

Estratégia está
programada na LDO
2021

x

Estratégia está
programada na LDO
2021

4.6 definir Diretrizes Municipais para a política
de formação continuada na modalidade de
Educação Especial para professores e demais
profissionais de todas as etapas da educação
básica;

x

Estratégia está
programada
na LDO 2021

4.8
implantar
salas
de
recursos
multifuncionais e garantir a formação
continuada de professores para o atendimento
educacional especializado complementar e
suplementar, nas escolas urbanas, do campo
e quilombola;

x

Estratégia está
programada na LDO
2021

4.9 oferecer o atendimento educacional
especializado complementar e suplementar
aos estudantes matriculados na rede pública
municipal de ensino regular;

X

Estratégia está
programada na LDO
2021
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4.10 garantir, gradativamente, durante a
vigência deste Plano, atendimento às crianças
com necessidades educacionais especiais,
nas instituições municipais de Educação
Infantil, prevendo infraestrutura necessária e
atendimento
às
especificidades
com
profissionais especializados, respeitando o
direito e atendimento adequado em seus
diferentes aspectos;
4.12 criar as categorias profissionais de
cuidador, assistente de sala e de professor de
Atendimento Educacional Especializado –
AEE;
4.14 garantir, gradativamente, durante a
vigência deste Plano, atendimento às crianças
com necessidades educacionais especiais,
nas instituições Educação Básica e o Ensino
Superior prevendo infraestrutura necessária e
atendimento
às
especificidades
com
profissionais especializados, respeitando o
direito e atendimento adequado em seus
diferentes aspectos;
4.15 garantir incentivo para os professores
das salas regulares/comum que tenham
alunos com NEEs, conforme critérios a serem
estabelecidos no Plano de Carreira;

x

Estratégia está
programada na LDO
2021

Não se aplica

X

x

Estratégia está
programada na LDO
2021

x

Não se aplica
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4.16 garantir a formação da equipe
multifuncional, para avaliar, acompanhar os
alunos com NEE, dando suporte necessário a
clientela envolvida no processo de ensino e
aprendizagem, comunidade escolar e família.
TOTAL
INDICADOR 4B

x

00

Estratégia está
programada na LDO
2021

03

06

04

Percentual de matrículas de alunos de 4 a 17 anos de idade com deficiência, TGD e altas habilidades ou
superdotação que estudam em classes comuns da educação básica.

DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 2020
(Citar as estratégias em relação ao seu indicador)

Alcance das estratégias (Status)
Atrasada em
2021

Iniciada em
2021

4.2 assegurar recursos necessários para mobiliar
adequadamente os espaços físicos das escolas que
atendem os alunos de 4(quatro) anos e daqueles com
dificuldades de locomoção e demais necessidades.

Concluída em
2021

Não Concluída em
2021

x

4.3 implantar projetos educativos que fortaleçam a
relação família/escola/ visando à melhoria do ensino e
aprendizagem;
4.5 garantir a formação de intérprete de Libras e
transcritor do sistema Braile nas escolas que
efetivarem matrícula de alunos com deficiência auditiva
e/ou visual;

Previsão
orçamentária
para realização
das estratégias
Estratégia está
programada na
LDO 2021

x

x

Não se aplica

Estratégia está
programada na
LDO 2021
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4.6 definir Diretrizes Municipais para a política de
formação continuada na modalidade de Educação
Especial para professores e demais profissionais de
todas as etapas da educação básica;

x

Estratégia está
programada na
LDO 2021

4.7 garantir o atendimento educacional especializado
em salas de recursos multifuncionais dentro da própria
escola ou em Centros de Atendimento Educacional
Especializado, conveniados com o poder público;

X

Estratégia está
programada na
LDO 2021

4.8 implantar salas de recursos multifuncionais e
garantir a formação continuada de professores para o
atendimento educacional especializado complementar
e suplementar, nas escolas urbanas, do campo e
quilombola;

x

Estratégia está
programada na
LDO 2021

4.9 oferecer o atendimento educacional especializado
complementar e suplementar aos estudantes
matriculados na rede pública municipal de ensino
regular;

X

Estratégia está
programada na
LDO 2021

4.10 garantir, gradativamente, durante a vigência deste
Plano, atendimento às crianças com necessidades
educacionais especiais, nas instituições municipais de
Educação Infantil, prevendo infraestrutura necessária e
atendimento às especificidades com profissionais
especializados, respeitando o direito e atendimento
adequado em seus diferentes aspectos;

X

Estratégia está
programada na
LDO 2021
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4.11 garantir a oferta de formação em serviço para os
professores da educação infantil, ensino fundamental e
ensino médio que possuem alunos público alvo da
educação especial nas salas de ensino regular;
4.12 criar as categorias profissionais de cuidador,
assistente de sala e de professor de Atendimento
Educacional Especializado – AEE;

X

Não se aplica

x

4.13 garantir formação continuada para professores
que atuam nas salas de recursos multifuncionais das
escolas da rede regular de ensino;
4.14 garantir, gradativamente, durante a vigência deste
Plano, atendimento às crianças com necessidades
educacionais especiais, nas instituições Educação
Básica e o Ensino Superior prevendo infraestrutura
necessária e atendimento às especificidades com
profissionais especializados, respeitando o direito e
atendimento adequado em seus diferentes aspectos;

Estratégia está
programada na
LDO 2021

x

x

4.15 garantir incentivo para os professores das salas
regulares/comum que tenham alunos com NEEs,
conforme critérios a serem estabelecidos no Plano de
Carreira;

Estratégia está
programada na
LDO 2021
Estratégia está
programada na
LDO 2021

x

Não se aplica
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4.16 garantir a formação da equipe multifuncional, para
avaliar, acompanhar os alunos com NEE, dando
suporte necessário a clientela envolvida no processo
de ensino e aprendizagem, comunidade escolar e
família.
TOTAL

x

00

03

Estratégia está
programada na
LDO 2021

06

05
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5.5 ESTRATÉGIA DA META 5
INDICADOR 5A Estudantes com proficiência insuficiente em Leitura (nível 1 da escala de proficiência)
DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 2020
(Citar as estratégias em relação ao seu
indicador)

Alcance das estratégias (Status)
Atrasada em
2021

Iniciada em
2021

Concluída em
2021

Não Concluída em
2021

5.1 estruturar o ciclo de alfabetização, nos anos
iniciais do ensino fundamental, articulando-os com
as estratégias desenvolvidas na pré-escola
obrigatória, com qualificação e valorização dos
professores alfabetizadores e com apoio
pedagógico específico, a fim de garantir a
alfabetização de todas as crianças na idade
determinada nos documentos legais;

x

5.2 manter e assegurar instrumentos de avaliação
nacional e estadual periódicos e específicos para
aferir a alfabetização das crianças, aplicados a cada
ano, bem como estimular os sistemas de ensino e
as escolas a criarem os respectivos instrumentos de
avaliação e monitoramento, implementando
medidas pedagógicas;

x

Previsão
orçamentária para
realização das
estratégias
Estratégia está
programada na
LDO 2021

Não se aplica
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5.3 fomentar o desenvolvimento de tecnologias
educacionais e de práticas pedagógicas inovadoras
que assegurem a alfabetização a partir de
realidades linguísticas diferenciadas favorecendo a
melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos
alunos, consideradas as diversas abordagens
metodológicas e sua efetividade;

x

Não se aplica

5.4 instituir parcerias junto as instituições de Ensino
Superior para oferta de formação inicial, formação
continuada e cursos de especialização em
alfabetização presenciais e a distância para
professores dos anos iniciais do Ensino
Fundamental;

x

Estratégia está
programada na
LDO 2021

5.5 apoiar a alfabetização dos alunos com
deficiência considerando as suas especificidades,
inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas
surdas, sem estabelecimento de terminalidade de
temporal;

x

Não se aplica

5.6 apoiar a alfabetização de crianças das escolas
do campo e de populações itinerantes, oferecendo
materiais
didáticos
específicos,
além
do
desenvolvimento
de
instrumentos
de
acompanhamento que considerem o uso da língua
materna das comunidades.

x

Não está inclusa
nos instrumentos
de Planejamento.

TOTAL

06
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INDICADOR 5B Estudantes com proficiência insuficiente em Escrita (níveis 1, 2 e 3 da escala de proficiência)
DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 2020
(Citar as estratégias em relação ao seu
indicador)

Alcance das estratégias (Status)
Atrasada em
2021

Iniciada em
2021

Concluída em
2021

Não Concluída em
2021

Previsão orçamentária
para realização das
estratégias

5.1 estruturar o ciclo de alfabetização, nos anos
iniciais do ensino fundamental, articulando-os
com as estratégias desenvolvidas na pré-escola
obrigatória, com qualificação e valorização dos
professores alfabetizadores e com apoio
pedagógico específico, a fim de garantir a
alfabetização de todas as crianças na idade
determinada nos documentos legais;

x

Estratégia está
programada na LDO
2021

5.2 manter e assegurar instrumentos de
avaliação nacional e estadual periódicos e
específicos para aferir a alfabetização das
crianças, aplicados a cada ano, bem como
estimular os sistemas de ensino e as escolas a
criarem os respectivos instrumentos de avaliação
e monitoramento, implementando medidas
pedagógicas;

x

Não se aplica
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5.3 fomentar o desenvolvimento de tecnologias
educacionais e de práticas pedagógicas
inovadoras que assegurem a alfabetização a
partir de realidades linguísticas diferenciadas
favorecendo a melhoria do fluxo escolar e a
aprendizagem dos alunos, consideradas as
diversas abordagens metodológicas e sua
efetividade;

x

Não se aplica

5.4 instituir parcerias junto as instituições de
Ensino Superior para oferta de formação inicial,
formação continuada e cursos de especialização
em alfabetização presenciais e a distância para
professores dos anos iniciais do Ensino
Fundamental;

x

Estratégia está
programada na LDO
2021

5.5 apoiar a alfabetização dos alunos com
deficiência
considerando
as
suas
especificidades, inclusive a alfabetização
bilíngüe
de
pessoas
surdas,
sem
estabelecimento de terminalidade de temporal;

x

Não se aplica

5.6 apoiar a alfabetização de crianças das
escolas do campo e de populações itinerantes,
oferecendo materiais didáticos específicos, além
do desenvolvimento de instrumentos de
acompanhamento que considerem o uso da
língua materna das comunidades.

x

Não está inclusa nos
instrumentos de
Planejamento.

TOTAL

06
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INDICADOR 5C Estudantes com proficiência insuficiente em Matemática (níveis 1 e 2 da escala de proficiência)
DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 2020
(Citar as estratégias em relação ao seu indicador)

Alcance das estratégias (Status)
Atrasada em
2021

Iniciada em
2021

Concluída em
2021

Não Concluída em
2021

Previsão orçamentária
para realização das
estratégias

5.1 estruturar o ciclo de alfabetização, nos anos
iniciais do ensino fundamental, articulando-os
com as estratégias desenvolvidas na pré-escola
obrigatória, com qualificação e valorização dos
professores alfabetizadores e com apoio
pedagógico específico, a fim de garantir a
alfabetização de todas as crianças na idade
determinada nos documentos legais;

x

Estratégia está
programada na LDO 2021

5.2 manter e assegurar instrumentos de
avaliação nacional e estadual periódicos e
específicos para aferir a alfabetização das
crianças, aplicados a cada ano, bem como
estimular os sistemas de ensino e as escolas a
criarem os respectivos instrumentos de
avaliação e monitoramento, implementando
medidas pedagógicas;

x

Não se aplica
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5.3 fomentar o desenvolvimento de tecnologias
educacionais e de práticas pedagógicas
inovadoras que assegurem a alfabetização a
partir de realidades linguísticas diferenciadas
favorecendo a melhoria do fluxo escolar e a
aprendizagem dos alunos, consideradas as
diversas abordagens metodológicas e sua
efetividade;

x

Não se aplica

5.4 instituir parcerias junto as instituições de
Ensino Superior para oferta de formação inicial,
formação
continuada
e
cursos
de
especialização em alfabetização presenciais e
a distância para professores dos anos iniciais
do Ensino Fundamental;

x

Estratégia está
programada na LDO 2021

5.5 apoiar a alfabetização dos alunos com
deficiência
considerando
as
suas
especificidades, inclusive a alfabetização
bilíngue
de
pessoas
surdas,
sem
estabelecimento de terminalidade de temporal;

x

Não se aplica

5.6 apoiar a alfabetização de crianças das
escolas do campo e de populações itinerantes,
oferecendo materiais didáticos específicos,
além do desenvolvimento de instrumentos de
acompanhamento que considerem o uso da
língua materna das comunidades.

x

Não está inclusa nos
instrumentos de
Planejamento.

TOTAL

06
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5.6 ESTRATÉGIA DA META 6
INDICADOR 6A Percentual de alunos da educação básica pública em tempo integral
DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 2020
(Citar as estratégias em relação ao
seu indicador)

Alcance das estratégias
Atrasada em
2021

Iniciada em
2021

(Status)

Concluída em
2021

Não Concluída em
2021

Previsão orçamentária
para realização das
estratégias

6.1 promover com o apoio do município a
oferta de educação básica, pública em
tempo integral por meio de atividades
complementares com participação de
profissionais
da
comunidade
com
habilidades específicas;

x

Estratégia está
programada na LOA 2021

6.4 assegurar em regime de cooperação
formação continuada para profissionais
envolvidos na educação integral;

x

Estratégia está
programada na LOA 2021

6.5 garantir uma relação dialógica entre os
profissionais da educação regular e os
profissionais da educação integral;

x

Não se aplica

6.6 assegurar atendimento aos alunos do
campo e da comunidade quilombola no
tempo
integral
considerando
suas
peculiaridades locais;

x

Estratégia está
programada na LOA 2021
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6.7 garantir que a ampliação do tempo de
permanência dos alunos e profissionais em
ambientes de aprendizagem, oportunizem
melhores condições para que sua
permanência seja agradável e confortável
para melhor aprendizado;

x

Estratégia está
programada na LOA 2021

6.9 garantir a educação integral aos alunos
com NEE e com ações pedagógicas
específicas.

x

Estratégia está
programada na LOA 2021

TOTAL

06

INDICADOR 6B

Percentual de escolas públicas com ao menos um aluno que permanece no mínimo 7 horas diárias em
atividades escolares

DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 2020
(Citar as estratégias em relação ao
seu indicador)

Alcance das estratégias (Status)
Atrasada em
2021

6.2 garantir atividades de ampliação da
jornada escolar, na rede pública de
educação básica dentro do projeto político
pedagógico, adequando-a a proposta
curricular;

Iniciada em
2021

Concluída em
2021

Não Concluída em
2021

x

Previsão orçamentária
para realização das
estratégias

Não se aplica
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6.3 implantar em regime de colaboração,
programa de ampliação e reestruturação
das unidades escolares por meio de
instalações de espaços de atividades
culturais,
quadras
poliesportivas,
laboratórios de informáticas, auditórios,
bibliotecas, cozinhas, banheiros, refeitórios
e outros recursos para educação em tempo
integral;
6.4 assegurar em regime de cooperação
formação continuada para profissionais
envolvidos na educação integral;

x

x

Estratégia está
programada na LOA 2021

6.8
assegurar,
gradativamente
o
atendimento em tempo integral, em todas
as Instituições de Educação Infantil às
crianças de zero a cinco anos de idade,
conforme as necessidades apresentadas
pelas famílias;
TOTAL

x

01

Estratégia programada na
LOA 2021

01

Estratégia programada na
LOA 2021

02
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5.7 ESTRATÉGIA DA META 7
INDICADOR 7A Média do Ideb nos anos iniciais do ensino fundamental
DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 2020
(Citar as estratégias em relação ao seu indicador)

Alcance das estratégias

Não Concluída em
2021

Previsão
orçamentária
para realização
das estratégias

7.1 estabelecer e implantar, mediante pactuação
interfederativa, diretrizes pedagógicas para a
educação básica e a base nacional comum dos
currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do
ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade
regional, estadual e local;

x

Não se aplica

7.2 assegurar que: a) no quinto ano de vigência deste
PME, pelo menos 65% (sessenta e cinco por cento)
dos (as) alunos (as) do ensino fundamental e do ensino
médio tenham alcançado nível suficiente de
aprendizagem em relação aos direitos e objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de
estudo, e 50% (cinquenta por cento), pelo menos o
nível desejável) no 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
aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de

x

Estratégia
programada na
LOA 2021

Atrasada em
2021

Iniciada em
2021

(Status)

Concluída em
2021
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estudo, e 70% (setenta por cento), pelo menos o nível
desejável;
7.3 implantar avaliação institucional, seguindo um
conjunto nacional de indicadores com base no perfil do
alunado e do corpo de profissionais da educação, nas
condições de infraestrutura das escolas, nos recursos
pedagógicos disponíveis, nas características da gestão
e em outras dimensões relevantes, tendo como
parceiros o governo estadual e federal;

x

Não se aplica

7.4 estimular realização contínua de autoavaliação nas
escolas de educação básica, através de instrumentos
de avaliação que identifiquem dimensões e áreas 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;

x

Não se aplica

7.5 elaborar e executar o Plano de Ações Articuladas
(PAR), em parceria com o estado e a união, dando
cumprimento às metas de qualidade estabelecidas
para a educação básica pública e às estratégias de
apoio técnico financeiro voltadas à melhoria da gestão
educacional, à formação de professores (as) e
profissionais de serviço de apoio escolares, à
ampliação e ao desenvolvimento de recursos

x

A estratégia está
programada no
instrumento de
Planejamento –
PPA municipal
(2018 -2021)
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pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura
física da rede escolar;
7.6 estabelecer política de acompanhamento junto às
unidades escolares, de forma a buscar atingir as
metas do Ideb, diminuindo a diferença entre as
escolas com menor Ideb e a média municipal,
garantindo a equidade da aprendizagem e reduzindo
pela metade, até o último ano de vigência deste PME;

x

7.7 acompanhar e divulgar bienalmente os resultados
pedagógicos dos indicadores do sistema nacional de
avaliação da educação básica e do Ideb, relativos às
escolas públicas da rede municipal, assegurando a
contextualização desses resultados;
7.8 assegurar a melhoria do desempenho dos alunos
da educação básica nas avaliações da aprendizagem
no Programa Internacional de Avaliação de
Estudantes – PISA;

x

x

Não se aplica

Não se aplica

Não se aplica
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7.9 garantir transporte escolar gratuito para todos (as)
os (as) estudantes da educação do campo na faixa
etária da educação escolar obrigatória mediante
renovação e padronização integral da frota de veículos,
de acordo com especificações definidas pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia –
INMETRO, e parceria com o estado e a união, visando
a reduzir a evasão escolar e o tempo médio de
deslocamento a partir de cada local;

x

A estratégia está
programada na
LOA 2021

7.10 apoiar tecnicamente a gestão democrática
escolar, garantindo a participação da comunidade
escolar no planejamento e na aplicação dos recursos
oriundos da união, visando à ampliação da
transparência e ao efetivo desenvolvimento da gestão
democrática;

x

Não se aplica

7.11 estabelecer parceria com o estado e a união
garantido a aquisição de recursos tecnológicos digitais
para utilização pedagógica no ambiente escolar em
todas as escolas da rede pública municipal, inclusive
implantação de bibliotecas, laboratórios de informática
e sala de recursos multifuncionais em todas as
instituições de ensino, com acesso as redes digitais de
computadores e internet;

x

A estratégia está
programada na
LOA 2021
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7.12 aderir e participar em regime de colaboração, de
programa nacional de reestruturação e aquisição de
equipamentos para escolas públicas, visando à
equalização regional das oportunidades educacionais;

x

Não se aplica,
inserir nas ações
do PAR

7.13 informatizar a gestão das escolas da rede pública
e da secretaria municipal de educação, bem como
manter programa de formação continuada para o
pessoal técnico administrativo;

x

A estratégia está
programada na
LOA 2021

7.14 garantir políticas de prevenção e combate à
violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento de
ações destinadas à capacitação de educadores e
funcionários das escolas para detecção dos sinais de
suas causas, como violência doméstica e sexual,
favorecendo a adoção das providências adequadas
para promover a construção da cultura de paz e
ambiente escolar dotado de segurança para a
comunidade;
7.15 garantir nos currículos escolares conteúdos sobre
a história e as culturas afro-brasileira, e implementar
ações educacionais, nos termos da lei nº 10.639, de
janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de março de 2008,
assegurando-se a implementação das respectivas
diretrizes curriculares nacionais, por meio de ações
colaborativas com fóruns de educação para a
diversidade étnico-racial, conselhos escolares, equipes
pedagógicas e sociedade civil;

x

A estratégia está
programada na
LOA 2021

x

Não se aplica
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7.16 apoiar a educação escolar no campo de
populações tradicionais, de populações itinerantes e
da comunidade quilombola, respeitando a articulação
entre os ambientes escolares e comunitários,
garantindo o desenvolvimento sustentável e a
preservação da identidade cultural; a participação da
comunidade na definição de modelo de organização
pedagógica e de gestão das instituições consideradas
as práticas socioculturais, e as formas particulares de
organização do tempo; a oferta de programa para
formação inicial e continuada de profissionais da
educação; e o atendimento em educação especial;

x

A estratégia está
programada na
LOA 2021

7.17 articular currículos e propostas pedagógicas
específicas para a educação nas escolas do campo e
para a comunidade quilombola, incluindo conteúdos
culturais correspondentes às respectivas comunidades
e fortalecimento das práticas socioculturais,
produzindo e disponibilizando materiais didáticos
específicos, inclusive para os alunos com deficiência;

x

A estratégia está
programada na
LOA 2021

7.18 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;

x

Não se aplica
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7.19 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;

x

7.20 universalizar, mediante articulação entre os
órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e da
educação, o atendimento aos (às) estudantes da rede
escolar pública de educação básica por meio de ações
de prevenção, promoção e atenção à saúde;

x

Não se aplica

Não se aplica

7.21 estabelecer ações efetivas especificamente
voltadas para a promoção, prevenção, atenção e
atendimento à saúde e à integridade física, mental e
emocional dos (das) profissionais da educação, como
condição para a melhoria da qualidade educacional;

x

Não está incluso
no instrumento de
planejamento
orçamentário

7.22 promover, com especial ênfase, em consonância
com as diretrizes do Plano Nacional do Livro e da
Leitura, a formação de leitores e leitoras 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;

x

A estratégia está
programada na
LOA 2021
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7.23 estabelecer políticas de estímulo às escolas que
melhorarem o desempenho no Ideb, de modo a
valorizar o mérito do corpo docente, da direção e da
comunidade escolar;

x

Não se aplica

7.24 garantir o desenvolvimento de metodologias para
acompanhamento pedagógico, recuperação paralela e
progressão, priorizando alunos com rendimento
escolar defasado;
7.25 apoiar em regime de colaboração entre os entes
federados, políticas de preservação da memória
estadual e municipal;

x

x

A estratégia está
programada na
LOA 2021

7.26 apoiar o reconhecimento das práticas culturais
dos alunos e da comunidade local, como dimensões
formadoras, articuladas à educação, nos projetos
político pedagógicos, na organização e gestão dos
currículos, nas instâncias de participação das escolas
e na produção cotidiana da cultura e do trabalho
escolar.
TOTAL

x

07

Não se aplica

02

05

Não se aplica

12
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INDICADOR 7B
DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 2020
(Citar as estratégias em relação ao seu
indicador)

Média do Ideb nos anos finais do ensino fundamental
Alcance das estratégias (Status)
Não Concluída em
2021

Previsão
orçamentária para
realização das
estratégias

7.1 estabelecer e implantar, mediante pactuação
interfederativa, diretrizes pedagógicas para a
educação básica e a base nacional comum dos
currículos,
com direitos e
objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento dos (as) alunos
(as) para cada ano do ensino fundamental e médio,
respeitada a diversidade regional, estadual e local;

x

Não se aplica

7.2 assegurar que: a) no quinto ano de vigência
deste PME, pelo menos 65% (sessenta e cinco por
cento) dos (as) alunos (as) do ensino fundamental e
do ensino médio tenham alcançado nível suficiente
de aprendizagem em relação aos direitos e
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de
seu ano de estudo, e 50% (cinquenta por cento),
pelo menos o nível desejável) no 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 aprendizagem e

x

Estratégia
programada na LOA
2021

Atrasada em
2021

Iniciada em
2021

Concluída em
2021
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desenvolvimento de seu ano de estudo, e 70%
(setenta por cento), pelo menos o nível desejável;
7.3 implantar avaliação institucional, seguindo um
conjunto nacional de indicadores com base no perfil
do alunado e do corpo de profissionais da
educação, nas condições de infraestrutura das
escolas, nos recursos pedagógicos disponíveis, nas
características da gestão e em outras dimensões
relevantes, tendo como parceiros o governo
estadual e federal;

x

Não se aplica

7.4 estimular realização contínua de autoavaliação
nas escolas de educação básica, através de
instrumentos de avaliação que identifiquem
dimensões e áreas 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;

x

Não se aplica
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7.5 elaborar e executar o Plano de Ações
Articuladas (PAR), em parceria com o estado e a
união, dando cumprimento às metas de qualidade
estabelecidas para a educação básica pública e às
estratégias de apoio técnico financeiro voltadas à
melhoria da gestão educacional, à formação de
professores (as) e profissionais de serviço de apoio
escolares, à ampliação e ao desenvolvimento de
recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da
infraestrutura física da rede escolar;

x

A estratégia está
programada no
instrumento de
Planejamento – PPA
municipal (2018 2021)

7.6 estabelecer política de acompanhamento junto
às unidades escolares, de forma a buscar atingir as
metas do Ideb, diminuindo a diferença entre as
escolas com menor Ideb e a média municipal,
garantindo a equidade da aprendizagem e
reduzindo pela metade, até o último ano de vigência
deste PME;

x

Não se aplica

7.7 acompanhar e divulgar bienalmente os
resultados pedagógicos dos indicadores do sistema
nacional de avaliação da educação básica e do
Ideb, relativos às escolas públicas da rede
municipal, assegurando a contextualização desses
resultados;
7.8 assegurar a melhoria do desempenho dos
alunos da educação básica nas avaliações da
aprendizagem no Programa Internacional de
Avaliação de Estudantes – PISA;

x

x

Não se aplica

Não se aplica
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7.9 garantir transporte escolar gratuito para todos
(as) os (as) estudantes da educação do campo na
faixa etária da educação escolar obrigatória
mediante renovação e padronização integral da
frota de veículos, de acordo com especificações
definidas pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia – INMETRO, e parceria
com o estado e a união, visando a reduzir a evasão
escolar e o tempo médio de deslocamento a partir
de cada local;

x

A estratégia está
programada na LOA
2021

7.10 apoiar tecnicamente a gestão democrática
escolar, garantindo a participação da comunidade
escolar no planejamento e na aplicação dos
recursos oriundos da união, visando à ampliação da
transparência e ao efetivo desenvolvimento da
gestão democrática;

x

Não se aplica

7.11 estabelecer parceria com o estado e a união
garantido a aquisição de recursos tecnológicos
digitais para utilização pedagógica no ambiente
escolar em todas as escolas da rede pública
municipal, inclusive implantação de bibliotecas,
laboratórios de informática e sala de recursos
multifuncionais em todas as instituições de ensino,
com acesso à redes digitais de computadores e
internet;

x

A estratégia está
programada na LOA
2021
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7.12 aderir e participar em regime de colaboração,
de programa nacional de reestruturação e aquisição
de equipamentos para escolas públicas, visando à
equalização
regional
das
oportunidades
educacionais;

x

Não se aplica, inserir
nas ações do PAR

7.13 informatizar a gestão das escolas da rede
pública e da secretaria municipal de educação, bem
como manter programa de formação continuada
para o pessoal técnico administrativo;

x

A estratégia está
programada na LOA
2021

7.14 garantir políticas de prevenção e combate à
violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento
de ações destinadas à capacitação de educadores
e funcionários das escolas para detecção dos sinais
de suas causas, como violência doméstica e sexual,
favorecendo a adoção das providências adequadas
para promover a construção da cultura de paz e
ambiente escolar dotado de segurança para a
comunidade;
7.15 garantir nos currículos escolares conteúdos
sobre a história e as culturas afro-brasileira, e
implementar ações educacionais, nos termos da lei
nº 10.639, de janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de
março de 2008, assegurando-se a implementação
das respectivas diretrizes curriculares nacionais, por
meio de ações colaborativas com fóruns de
educação para a diversidade étnico-racial,

x

A estratégia está
programada na LOA
2021

x

Não se aplica
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conselhos escolares,
sociedade civil;

equipes

pedagógicas

e

7.16 apoiar a educação escolar no campo de
populações tradicionais, de populações itinerantes
e da comunidade quilombola, respeitando a
articulação entre os ambientes escolares e
comunitários, garantindo o desenvolvimento
sustentável e a preservação da identidade cultural;
a participação da comunidade na definição de
modelo de organização pedagógica de gestão das
instituições consideradas as práticas socioculturais,
e as formas particulares de organização do tempo;
a oferta de programa para formação inicial e
continuada de profissionais da educação; e o
atendimento em educação especial;

x

A estratégia está
programada na LOA
2021

7.17 articular currículos e propostas pedagógicas
específicas para a educação nas escolas do campo
e para a comunidade quilombola, incluindo
conteúdos culturais correspondentes às respectivas
comunidades e fortalecimento das práticas
socioculturais, produzindo e disponibilizando
materiais didáticos específicos, inclusive para os
alunos com deficiência;

x

A estratégia está
programada na LOA
2021
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7.18 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;

x

Não se aplica

7.19 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;

x

Não se aplica

7.20 universalizar, mediante articulação entre os
órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e da
educação, o atendimento aos (às) estudantes da
rede escolar pública de educação básica por meio
de ações de prevenção, promoção e atenção à
saúde;
7.21 estabelecer ações efetivas especificamente
voltadas para a promoção, prevenção, atenção e
atendimento à saúde e à integridade física, mental
e emocional dos (das) profissionais da educação,
como condição para a melhoria da qualidade
educacional;

x

x

Não se aplica

Não está incluso no
instrumento de
planejamento
orçamentário
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7.22 promover, com especial ênfase, em
consonância com as diretrizes do Plano Nacional do
Livro e da Leitura, a formação de leitores e leitoras
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;

x

A estratégia está
programada na LOA
2021

7.23 estabelecer políticas de estímulo às escolas
que melhorarem o desempenho no Ideb, de modo a
valorizar o mérito do corpo docente, da direção e da
comunidade escolar;

x

Não se aplica

7.24 garantir o desenvolvimento de metodologias
para acompanhamento pedagógico, recuperação
paralela e progressão, priorizando alunos com
rendimento escolar defasado;
7.25 apoiar em regime de colaboração entre os
entes federados, políticas de preservação da
memória estadual e municipal;

x

x

Não se aplica

A estratégia está
programada na LOA
2021
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7.26 apoiar o reconhecimento das práticas culturais
dos alunos e da comunidade local, como dimensões
formadoras, articuladas à educação, nos projetos
político pedagógicos, na organização e gestão dos
currículos, nas instâncias de participação das
escolas e na produção cotidiana da cultura e do
trabalho escolar.
TOTAL

x

07

02

05

Não se aplica

12

INDICADOR 7C Média do Ideb no ensino médio
DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 2020
(Citar as estratégias em relação ao seu indicador)

Alcance das estratégias (Status)
Atrasada em
2021

Iniciada em
2021

Concluída em
2021

Não Concluída em
2021

Previsão
orçamentária para
realização das
estratégias

x

Não se aplica

7.1 estabelecer e implantar, mediante pactuação
interfederativa, diretrizes pedagógicas para a
educação básica e a base nacional comum dos
currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem
e desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada
ano do ensino fundamental e médio, respeitada a
diversidade regional, estadual e local;
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7.2 assegurar que: a) no quinto ano de vigência deste
PME, pelo menos 65% (sessenta e cinco por cento)
dos (as) alunos (as) do ensino fundamental e do
ensino médio tenham alcançado nível suficiente de
aprendizagem em relação aos direitos e objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de
estudo, e 50% (cinquenta por cento), pelo menos o
nível desejável) no 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
aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de
estudo, e 70% (setenta por cento), pelo menos o nível
desejável;
7.3 implantar avaliação institucional, seguindo um
conjunto nacional de indicadores com base no perfil
do alunado e do corpo de profissionais da educação,
nas condições de infraestrutura das escolas, nos
recursos
pedagógicos
disponíveis,
nas
características da gestão e em outras dimensões
relevantes, tendo como parceiros o governo estadual
e federal;

x

x

Estratégia
programada na
LOA 2021

Não se aplica
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7.4 estimular realização contínua de autoavaliação
nas escolas de educação básica, através de
instrumentos de avaliação que identifiquem
dimensões e áreas a serem fortalecidas, destacandose a elaboração de planejamento estratégico, a
melhoria contínua da qualidade educacional, a
formação continuada dos profissionais da educação,
e o aprimoramento da gestão democrática;

x

7.5 elaborar e executar o Plano de Ações Articuladas
(PAR), em parceria com o estado e a união, dando
cumprimento às metas de qualidade estabelecidas
para a educação básica pública e às estratégias de
apoio técnico financeiro voltadas à melhoria da
gestão educacional, à formação de professores (as)
e profissionais de serviço de apoio escolares, à
ampliação e ao desenvolvimento de recursos
pedagógicos e à melhoria e expansão da
infraestrutura física da rede escolar;
7.8 assegurar a melhoria do desempenho dos alunos
da educação básica nas avaliações da aprendizagem
no Programa Internacional de Avaliação de
Estudantes – PISA;

Não se aplica

x

x

A estratégia está
programada no
instrumento de
PAR (2022)

Não se aplica
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7.9 garantir transporte escolar gratuito para todos (as)
os (as) estudantes da educação do campo na faixa
etária da educação escolar obrigatória mediante
renovação e padronização integral da frota de
veículos, de acordo com especificações definidas
pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia – INMETRO, e parceria com o estado e a
união, visando a reduzir a evasão escolar e o tempo
médio de deslocamento a partir de cada local;

x

A estratégia está
programada na
LOA 2021

7.10 apoiar tecnicamente a gestão democrática
escolar, garantindo a participação da comunidade
escolar no planejamento e na aplicação dos recursos
oriundos da união, visando à ampliação da
transparência e ao efetivo desenvolvimento da
gestão democrática;

x

Não se aplica

7.12 aderir e participar em regime de colaboração, de
programa nacional de reestruturação e aquisição de
equipamentos para escolas públicas, visando à
equalização
regional
das
oportunidades
educacionais;

x

Ações do PAR
2022
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7.14 garantir políticas de prevenção e combate à
violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento
de ações destinadas à capacitação de educadores e
funcionários das escolas para detecção dos sinais de
suas causas, como violência doméstica e sexual,
favorecendo a adoção das providências adequadas
para promover a construção da cultura de paz e
ambiente escolar dotado de segurança para a
comunidade;
7.15 garantir nos currículos escolares conteúdos
sobre a história e as culturas afro-brasileira, e
implementar ações educacionais, nos termos da lei nº
10.639, de janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de março
de 2008, assegurando-se a implementação das
respectivas diretrizes curriculares nacionais, por meio
de ações colaborativas com fóruns de educação para
a diversidade étnico-racial, conselhos escolares,
equipes pedagógicas e sociedade civil;

x

A estratégia está
programada na
LOA 2021

x

Não se aplica
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7.16 apoiar a educação escolar no campo de
populações tradicionais, de populações itinerantes e
da comunidade quilombola, respeitando a articulação
entre os ambientes escolares e comunitários,
garantindo o desenvolvimento sustentável e a
preservação da identidade cultural; a participação da
comunidade na definição de modelo de organização
pedagógica e de gestão das instituições
consideradas as práticas socioculturais, e as formas
particulares de organização do tempo; a oferta de
programa para formação inicial e continuada de
profissionais da educação; e o atendimento em
educação especial;

x

A estratégia está
programada na
LOA 2021

7.17 articular currículos e propostas pedagógicas
específicas para a educação nas escolas do campo e
para a comunidade quilombola, incluindo conteúdos
culturais
correspondentes
às
respectivas
comunidades e fortalecimento das práticas
socioculturais,
produzindo
e
disponibilizando
materiais didáticos específicos, inclusive para os
alunos com deficiência;

x

A estratégia está
programada na
LOA 2021

7.18 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;

x

Não se aplica
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7.19 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;

x

7.20 universalizar, mediante articulação entre os
órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e da
educação, o atendimento aos (às) estudantes da rede
escolar pública de educação básica por meio de
ações de prevenção, promoção e atenção à saúde;
7.25 apoiar em regime de colaboração entre os entes
federados, políticas de preservação da memória
estadual e municipal;

x

Não se aplica

X

A estratégia está
programada na
LOA 2021

7.26 apoiar o reconhecimento das práticas culturais
dos alunos e da comunidade local, como dimensões
formadoras, articuladas à educação, nos projetos
político pedagógicos, na organização e gestão dos
currículos, nas instâncias de participação das escolas
e na produção cotidiana da cultura e do trabalho
escolar.
TOTAL

x

04

Não se aplica

01

04

Não se aplica

09
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5.8 ESTRATÉGIA DA META 8
INDICADOR 8A
DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 2020
(Citar as estratégias em relação ao seu
indicador)

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos de idade
Alcance das estratégias (Status)
Atrasada em
2021

Iniciada em
2021

8.1 elevar a escolaridade média da
população de 18 a 24 anos de modo a
alcançar mínimo 10 anos de estudo, com
vistas à redução da desigualdade
educacional, até 2023;

Concluída em
2021

Não Concluída em
2021
x

Previsão orçamentária
para realização das
estratégias

Não se aplica

8.2 fortalecer o acompanhamento e
monitoramento de acesso a escola,
promovendo parcerias com áreas de
assistência social e saúde, com o objetivo de
identificar os motivos de ausência e baixa
frequência;

x

Não se aplica

8.3 viabilizar que a oferta se mantenha em
escolas localizadas em pontos estratégicos
de cada um dos bairros/áreas do município,
até 2020;

x

Não se aplica

8.4 criar a Matriz curricular da EJA de acordo
as demandas e especificidades da
comunidade, até 2017;

x

Não se aplica
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8.5 diminuir a taxa de evasão em 70%
através de estratégias metodológicos
diferenciadas, até o final da vigência desse
plano;

x

8.6
institucionalizar
programas
e
desenvolver tecnologias para correção do
fluxo,
acompanhamento
pedagógico
individualizado, recuperação, progressão
parcial, bem como priorizar estudantes com
rendimento escolar defasado, considerando
suas especificidades até 2018.

x

TOTAL

01

Não se aplica

Não se aplica

04

01
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INDICADOR 8B

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos residente na área rural

DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 2020
(Citar as estratégias em relação ao seu indicador)

Alcance das estratégias (Status)
Atrasada em
2021

Iniciada em
2021

Concluída em
2021

Não Concluída em
2021

Previsão
orçamentária
para realização
das estratégias

x

Não se aplica

8.1 elevar a escolaridade média da população de 18
a 24 anos de modo a alcançar mínimo 10 anos de
estudo, com vistas à redução da desigualdade
educacional, até 2023;
8.2 fortalecer o acompanhamento e monitoramento
de acesso a escola, promovendo parcerias com
áreas de assistência social e saúde, com o objetivo
de identificar os motivos de ausência e baixa
frequência;

x

Não se aplica

8.3 viabilizar que a oferta se mantenha em escolas
localizadas em pontos estratégicos de cada um dos
bairros/áreas do município, até 2020;

x

Não se aplica

8.4 criar a Matriz curricular da EJA de acordo as
demandas e especificidades da comunidade, até
2017;

x

Não se aplica

8.5 diminuir a taxa de evasão em 70% através de
estratégias metodológicos diferenciadas, até o final
da vigência desse plano;

x

Não se aplica
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8.6 institucionalizar programas e desenvolver
tecnologias
para
correção
do
fluxo,
acompanhamento pedagógico individualizado,
recuperação, progressão parcial, bem como
priorizar estudantes com rendimento escolar
defasado, considerando suas especificidades até
2018.

x

TOTAL

01

Não se aplica

04

01
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INDICADOR 8C

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos pertencente aos 25% mais pobres (renda domiciliar)

DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 2020
(Citar as estratégias em relação ao seu indicador)

Alcance das estratégias (Status)

Atrasada em
2021

Iniciada em
2021

Concluída em
2021

Não Concluída em
2021

8.1 elevar a escolaridade média da população de 18 a
24 anos de modo a alcançar mínimo 10 anos de
estudo, com vistas à redução da desigualdade
educacional, até 2023;

x

Previsão
orçamentária para
realização das
estratégias

Não se aplica

8.2 fortalecer o acompanhamento e monitoramento de
acesso a escola, promovendo parcerias com áreas de
assistência social e saúde, com o objetivo de identificar
os motivos de ausência e baixa frequência;

x

Não se aplica

8.3 viabilizar que a oferta se mantenha em escolas
localizadas em pontos estratégicos de cada um dos
bairros/áreas do município, até 2020;

x

Não se aplica

8.4 criar a Matriz curricular da EJA de acordo as
demandas e especificidades da comunidade, até 2017;

x

Não se aplica
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8.5 diminuir a taxa de evasão em 70% através de
estratégias metodológicos diferenciadas, até o final da
vigência desse plano;

x

8.6 institucionalizar programas e desenvolver
tecnologias para correção do fluxo, acompanhamento
pedagógico individualizado, recuperação, progressão
parcial, bem como priorizar estudantes com
rendimento escolar defasado, considerando suas
especificidades até 2018.

x

TOTAL

01

Não se aplica

Não se aplica

04

01
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INDICADOR 8D Razão entre a escolaridade média de negros e não negros na faixa etária de 18 a 29 anos
DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 2020
(Citar as estratégias em relação ao seu indicador)

Alcance das estratégias (Status)
Atrasada em
2021

Iniciada em
2021

Concluída em
2021

Não Concluída em
2021

Previsão
orçamentária
para realização
das estratégias

x

Não se aplica

8.1 elevar a escolaridade média da população de 18 a 24
anos de modo a alcançar mínimo 10 anos de estudo, com
vistas a redução da desigualdade educacional, até 2023;
8.2 fortalecer o acompanhamento e monitoramento de
acesso a escola, promovendo parcerias com áreas de
assistência social e saúde, com o objetivo de identificar os
motivos de ausência e baixa frequência;

x

Não se aplica

8.3 viabilizar que a oferta se mantenha em escolas
localizadas em pontos estratégicos de cada um dos
bairros/áreas do município, até 2020;

x

Não se aplica

8.4 criar a Matriz curricular da EJA de acordo as
demandas e especificidades da comunidade, até 2017;

x

Não se aplica

8.5 diminuir a taxa de evasão em 70% através de
estratégias metodológicos diferenciadas, até o final da
vigência desse plano;

x

Não se aplica
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8.6 institucionalizar programas e desenvolver tecnologias
para correção do fluxo, acompanhamento pedagógico
individualizado, recuperação, progressão parcial, bem
como priorizar estudantes com rendimento escolar
defasado, considerando suas especificidades até 2018.

x

TOTAL

01

Não se aplica

04

01
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5.9 ESTRATÉGIA DA META 9
INDICADOR 9A

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

DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 2020
(Citar as estratégias em relação ao seu indicador)

Alcance das estratégias (Status)
Atrasada em
2021

Iniciada em
2021

9.1 realizar parcerias com a secretaria de saúde, para
aderir
ao
Programa
Nacional
Oftalmológico
viabilizando o fornecimento gratuito de óculos para
estudantes da EJA, até 2020;

Concluída em
2021

Não Concluída em
2021

x

9.3 realizar chamadas públicas regulares, promovendo
uma busca ativa em regime de colaboração com ente
federado e em parceria com organizações da
sociedade civil;

Previsão
orçamentária para
realização das
estratégias
Não se aplica

x

Não se aplica

9.4 aumentar em 70% o número de matrículas de
alunos da EJA, até a vigência do plano;

x

Não se aplica

9.5 aderir a programas do Governo Federal ou
estadual e ofertar programas para a formação
continuada dos profissionais da educação;

x

A estratégia está
programada na
LOA 2021

9.6 garantir a oferta da modalidade EJA no ensino
médio (Tempo Formativo III);

x

Não se aplica
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9.7 elevar a taxa de alfabetização da população com
15 anos ou mais para 50% até 2017 e erradicar, até
2023, o analfabetismo, por meio de programas
suplementares de transporte, alimentação e saúde.

x

TOTAL

02

Não se aplica

01

01

02

109

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DYF0NZ7W/PWYP7F7KEVYWQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Janeiro de 2022
157 - Ano - Nº 2174

Várzea Nova

INDICADOR 9B

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

DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 2020
(Citar as estratégias em relação ao seu indicador)

Alcance das estratégias (Status)
Atrasada em
2021

9.2 intensificar os chamados à comunidade e estreitar
as relações entre comunidade e escola, visando
erradicar o analfabetismo anualmente;

Iniciada em
2021

Concluída em
2021

Não Concluída em
2021

x

Previsão
orçamentária
para realização
das estratégias
Não se aplica

9.4 aumentar em 70% o número de matrículas de
alunos da EJA, até a vigência do plano;

x

Não se aplica

9.5 aderir a programas do Governo Federal ou
estadual e ofertar programas para a formação
continuada dos profissionais da educação;

x

A estratégia está
programada na
LOA 2021

9.7 elevar a taxa de alfabetização da população com
15 anos ou mais para 50% até 2017 e erradicar, até
2023, o analfabetismo, por meio de programas
suplementares de transporte, alimentação e saúde.

x

TOTAL

01

Não se aplica

01

02
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5.10 ESTRATÉGIA DA META 10
INDICADOR 10A

Percentual de matrículas da educação de jovens e adultos na forma integrada à educação profissional

DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 2020
(Citar as estratégias em relação ao seu indicador)

Alcance das estratégias (Status)
Atrasada em
2021

Iniciada em
2021

Concluída em
2021

Não Concluída em
2021

Previsão
orçamentária para
realização das
estratégias

10.1 solicitar à SEC a implantação de curso
profissionalizante, através de convênios, em
consonância com os entes federados;

x

Não se aplica

10.2 expandir no mínimo, 15% das matrículas da EJA
na forma integrada à educação profissional nos anos
finais do ensino fundamental e no ensino médio, até
2023;

x

Não se aplica

10.3 fomentar a diversificação curricular do ensino
médio propiciando a preparação do trabalho e
promovendo a inter-relação entre teoria e prática, até
2020;

x

Não se aplica

10.4 institucionalizar programa nacional de assistência
ao estudante, compreendendo ações de assistência
social, financeira e de apoio psicopedagógico que
contribuam para garantir acesso, permanência,
aprendizagem e conclusão com êxito da EJA
articulados à educação profissional;

x

A estratégia está
programada na
LOA 2021
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10.5 implementar mecanismos de reconhecimento de
saberes dos jovens e adultos trabalhadores, a serem
considerados na articulação curricular dos cursos de
nível médio.

x

TOTAL

05

Quarta-feira
19 de Janeiro de 2022
159 - Ano - Nº 2174

Não se aplica
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5.11 ESTRATÉGIA DA META 11
INDICADOR 11A

Número absoluto de matrículas em Educação Profissional Técnica (EPT) de nível médio

DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 2020
(Citar as estratégias em relação ao seu indicador)

Alcance das estratégias (Status)
Atrasada em
2021

Iniciada em
2021

Concluída em
2021

Não Concluída em
2021

Previsão
orçamentária para
realização das
estratégias

11.1 fomentar junto ao governo estadual e federal a
implantação e expansão da oferta de educação
profissional técnica de nível médio no município ou na
região, em parceria com os municípios circunvizinhos;

x

Não se aplica

11.2 articular a oferta de educação profissional técnica
de nível médio nas redes públicas estaduais de ensino;

x

Não se aplica

11.3 realizar adesões à programas governamentais e
federais de assistência estudantil, visando garantir as
condições necessárias à permanência dos (as)
estudantes e à conclusão dos cursos técnicos de nível
médio;

x

Não se aplica

11.4 assegurar a oferta de financiamento estudantil à
educação profissional técnica de nível médio oferecida
em instituições privadas de educação superior;

x

Não se aplica
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11.5 reduzir as desigualdades étnico raciais e regionais
no acesso e permanência na educação profissional
técnica de nível médio, inclusive mediante a adoção de
políticas afirmativas, na forma da lei;

x

Não se aplica

11.6 estimular a oferta de matrículas gratuitas de
educação profissional de nível médio em parceria com
entidades privadas de formação profissional e
entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa
com necessidade especial, com atuação exclusiva na
modalidade.

x

Não se aplica

TOTAL

06
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5.12 ESTRATÉGIA DA META 12
INDICADOR 12A

Percentual da população com matrículas na graduação

DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 2020
(Citar as estratégias em relação ao seu indicador)

Alcance das estratégias (Status)
Atrasada em
2021

Iniciada em
2021

Concluída em
2021

Não Concluída em
2021

12.1 criar mecanismos para assegurar o que é
proposto nos convênios no que se refere a
infraestrutura adequada nos estabelecimentos de
ensino, especialmente a ampliação do acervo
bibliográfico e laboratórios de informática, tal como é
estabelecido no PNE;

x

12.2 criar dispositivos para garantir tratamento
igualitário a estudantes de Cursos presenciais e à
Distância com relação à locomoção

x

Previsão
orçamentária para
realização das
estratégias
Estratégia está
programada na
LOA 2021

Estratégia está
programada na
LOA 2021

12.3
engendrar
mecanismos
capazes
de
proporcionar ajuda de custo a estudantes para
participação em eventos acadêmicos;

x

Estratégia está
programada na
LOA 2021

12.4 criar, em conjunto com as IES, mecanismos para
garantir o acesso e a permanência de grupos
socialmente excluídos;

x

Não se aplica
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12.5 adotar mecanismos para assegurar a ampliação
das matrículas no Ensino Superior, através de
convênios, principalmente nos Cursos Noturnos;

x

Não se aplica

12.6 adotar mecanismos para incentivar a expansão
de matrículas nos cursos de graduação e de pósgraduação das IES;

x

Não se aplica

12.7 garantir investimentos necessários para dotar o
município de infraestrutura básica na criação de
Cursos à Distância, tornando-se um Município Polo
de EAD;
TOTAL

x

02

01

Não se aplica

01

03
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INDICADOR 12B

Percentual da população de Escolarização na graduação

DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 2020
(Citar as estratégias em relação ao seu indicador)

Alcance das estratégias (Status)
Atrasada em
2021

Iniciada em
2021

Concluída em
2021

12.1 criar mecanismos para assegurar o que é
proposto nos convênios no que se refere a
infraestrutura adequada nos estabelecimentos de
ensino, especialmente a ampliação do acervo
bibliográfico e laboratórios de informática, tal como
é estabelecido no PNE;

Não Concluída em
2021
x

12.2 criar dispositivos para garantir tratamento
igualitário a estudantes de Cursos presenciais e à
Distância com relação à locomoção

x

Previsão
orçamentária para
realização das
estratégias
Estratégia está
programada na LOA
2021

Estratégia está
programada na LOA
2021

12.3 engendrar mecanismos capazes de
proporcionar ajuda de custo a estudantes para
participação em eventos acadêmicos;

x

Estratégia está
programada na LOA
2021

12.4 criar, em conjunto com as IES, mecanismos
para garantir o acesso e a permanência de grupos
socialmente excluídos;

x

Não se aplica

12.5 adotar mecanismos para assegurar a
ampliação das matrículas no Ensino Superior,
através de convênios, principalmente nos Cursos
Noturnos;

x

Não se aplica
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12.6 adotar mecanismos para incentivar a
expansão de matrículas nos cursos de graduação
e de pós-graduação das IES;

x

12.7 garantir investimentos necessários para dotar
o município de infraestrutura básica na criação de
Cursos à Distância, tornando-se um Município
Polo de EAD;
TOTAL

x

02

01

Não se aplica

Não se aplica

01

03
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5.13 ESTRATÉGIA DA META 13
INDICADOR 13A

Números de docentes com nível superior em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam

DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 2020
(Citar as estratégias em relação ao seu indicador)

Alcance das estratégias (Status)
Atrasada em
2021

13.1 investir na qualificação e Formação
Continuada dos Profissionais de Educação;

13.2 propor a inserção, nos currículos de
Licenciaturas, de questões relacionadas às
demandas da educação contemporânea, a
exemplo de propostas de formação para
brinquedistas, educação inclusiva, questões étnico
raciais, meio ambiente, novas tecnologias e outras
relacionadas às demandas locais e regionais;

Iniciada em
2021

Concluída em
2021

Não Concluída em
2021

x

13.4 promover, anualmente, a partir da aprovação
deste Plano, a realização da Feira Municipal de
Ciência, Educação e Tecnologia, com o intuito de
fomentar a comunicação acadêmica, a produção e
exposição para a sociedade dos conhecimentos
desenvolvidos nas IES;

Estratégia está
programada na
LOA 2021

x

13.3 Incentivar e cobrar propostas das IES para
garantir o acompanhamento adequado dos
estágios curriculares;

Previsão
orçamentária para
realização das
estratégias

Não se aplica

x

x

Não se aplica

Estratégia está
programada na
LOA 2021
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13.5 criar, junto ao poder público, mecanismos que
estimulem o setor produtivo/industrial/comercial a
gerar vagas de emprego e absorver jovens com
formação superior no município;

x

Estratégia está
programada na
LOA 2021

13.6 incentivar e cobrar a criação de cursos nas
IES nas áreas de agricultura, pecuária, engenharia
agrícola e outros, valorizando as atividades
econômicas do município;

x

Não se aplica

13.7 criar, no prazo de 5 anos, um Núcleo de
controle social que garanta a participação da
comunidade e de entidades da sociedade civil e
organizada, para acompanhamento das atividades
das IES, com o objetivo de assegurar o retorno à
sociedade dos resultados das pesquisas, do
ensino e da extensão.

x

Estratégia está
programada no
PPA (2018 – 2021)

TOTAL

05

01

01
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INDICADOR 13B

Números de docentes com nível superior em curso de licenciatura

DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 2020
(Citar as estratégias em relação ao seu indicador)

Alcance das estratégias (Status)
Atrasada em
2021

13.1 investir na qualificação e Formação Continuada
dos Profissionais de Educação;

13.2 propor a inserção, nos currículos de
Licenciaturas, de questões relacionadas às
demandas da educação contemporânea, a exemplo
de propostas de formação para brinquedistas,
educação inclusiva, questões étnico raciais, meio
ambiente, novas tecnologias e outras relacionadas às
demandas locais e regionais;

Iniciada em
2021

Concluída em
2021

Não Concluída em
2021

x

13.4 promover, anualmente, a partir da aprovação
deste Plano, a realização da Feira Municipal de
Ciência, Educação e Tecnologia, com o intuito de
fomentar a comunicação acadêmica, a produção e
exposição para a sociedade dos conhecimentos
desenvolvidos nas IES;

Estratégia está
programada na
LOA 2019

x

13.3 Incentivar e cobrar propostas das IES para
garantir o acompanhamento adequado dos estágios
curriculares;

Não se aplica

x

x

Previsão
orçamentária
para realização
das estratégias

Não se aplica

Estratégia está
programada na
LOA 2021
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13.5 criar, junto ao poder público, mecanismos que
estimulem o setor produtivo/industrial/comercial a
gerar vagas de emprego e absorver jovens com
formação superior no município;

x

Estratégia está
programada na
LOA 2021

13.6 incentivar e cobrar a criação de cursos nas IES
nas áreas de agricultura, pecuária, engenharia
agrícola e outros, valorizando as atividades
econômicas do município;

x

Não se aplica

13.7 criar, no prazo de 5 anos, um Núcleo de controle
social que garanta a participação da comunidade e de
entidades da sociedade civil e organizada, para
acompanhamento das atividades das IES, com o
objetivo de assegurar o retorno à sociedade dos
resultados das pesquisas, do ensino e da extensão.

x

Estratégia está
programada no
PPA (2018 –
2021)

TOTAL

05

01

01
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5.14 ESTRATÉGIA DA META 14
INDICADOR 14A

Percentual da população com titulação de mestre

DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 2020
(Citar as estratégias em relação ao seu indicador)

Alcance das estratégias (Status)
Atrasada em
2021

Iniciada em
2021

Concluída em
2021

Não Concluída em
2021

Previsão
orçamentária para
realização das
estratégias

14.1 garantir a participação do poder público municipal
e da sociedade civil nos conselhos deliberativos das
instituições de Ensino Superior, fortalecendo a
interação entre as IES e a sociedade;

x

Não se aplica

14.2 firmar convênios com as IES para fortalecer o
oferecimento de cursos de acordo com as
necessidades da administração pública municipal,
visando a qualificar seu quadro de funcionários para
melhor servir à sociedade.

X

Estratégia está
programada no PPA
(2018 – 2021)

TOTAL

02
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INDICADOR 14B

Percentual da população com titulação de doutor

DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 2020
(Citar as estratégias em relação ao seu indicador)

Alcance das estratégias (Status)
Atrasada em
2021

Iniciada em
2021

Concluída em
2021

Não Concluída em
2021

Previsão
orçamentária para
realização das
estratégias

14.1 garantir a participação do poder público
municipal e da sociedade civil nos conselhos
deliberativos das instituições de Ensino Superior,
fortalecendo a interação entre as IES e a
sociedade;

X

Não se aplica

14.2 firmar convênios com as IES para fortalecer o
oferecimento de cursos de acordo com as
necessidades da administração pública municipal,
visando a qualificar seu quadro de funcionários
para melhor servir à sociedade.

X

Estratégia está
programada no PPA
(2018 – 2021)

TOTAL

02
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5.15 ESTRATÉGIA DA META 15
INDICADOR 15 A

Proporção de docências com professores que possuem formação superior compatível com a área de
conhecimento em que lecionam na educação básica

DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 2020
(Citar as estratégias em relação ao seu
indicador)

15.1 realizar diagnóstico das necessidades de
formação de profissionais da educação e da
capacidade de atendimento, por parte de
instituições públicas de ensino superior, visando
assegurar a formação específica para os
profissionais da educação que ainda não possuem
formação específica de nível superior;

Alcance das estratégias (Status)
Atrasada em
2021

Iniciada em
2021

Concluída em
2021

Não Concluída em
2021

x

Previsão
orçamentária para
realização das
estratégias
Não se aplica

15.2 assegurar nos próximos 4 (quatro) anos de
vigência desse plano, formação específica na
educação superior, nas respectivas áreas de
atuação, aos docentes com formação de nível
médio na modalidade normal, não licenciados ou
licenciados em área diversa da de atuação docente,
em efetivo exercício;

x

Estratégia está
programada na LOA
2021

15.3 assegurar a formação continuada dos
funcionários das escolas, através de programas em
parcerias com entes federados, preferencialmente
no município;

x

Estratégia está
programada na LOA
2021
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15.4 garantir a formação dos profissionais da
educação para a utilização dos recursos
tecnológicos presentes nos espaços escolares,
promovendo cursos de capacitação que atendam
todos os profissionais, docentes e não docentes;

x

15.5 assegurar, durante a vigência deste Plano, que
os profissionais da educação, da rede municipal de
ensino, que atuam na função de suporte
pedagógico, tenham formação na área, conforme
determina a legislação educacional vigente e, que
sejam do quadro próprio do magistério;

x

15.6 incentivar, durante a vigência deste Plano, os
profissionais do magistério, da rede municipal e
privada de ensino, para que, por meio de parcerias
promovidas pelas mantenedoras com as
instituições de educação superior, frequentem
cursos de educação especial, a fim de que possam
atender, com qualidade, os alunos com
necessidades educacionais especiais, inclusos nas
salas regulares;
15.7 instituir no município programa de
acompanhamento dos professores iniciantes,
supervisionado pela comissão de gestão do plano
de carreira, a fim de fundamentar, com base em
avaliação documentada, a decisão pela efetivação
do (a) professor (a) ao final do estágio probatório;

Estratégia está
programada na LOA
2021

Estratégia está
programada na LOA
2021

x

x

Não se aplica

Não se aplica
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15.8 garantir a oferta e/ou a continuidade de
programas específicos para formação de
profissionais da educação para as escolas do
campo e de comunidade quilombola e para a
educação especial.

X

TOTAL

02

Estratégia está
programada na LOA
2021

02

04
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5.16 ESTRATÉGIA DA META 16
INDICADOR 16 A

Percentual de professores da educação básica com pós-graduação lato sensu ou stricto sensu.

DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 2020
(Citar as estratégias em relação ao seu
indicador)

16.1 garantir no plano de carreira dos profissionais
da educação, licenças remuneradas para
qualificação profissional, inclusive em nível de pósgraduação stricto sensu;

Alcance das estratégias (Status)
Atrasada em
2021

Iniciada em
2021

Concluída em
2021

Não Concluída em
2021

x

Não se aplica

16.2 incentivar, durante a vigência deste Plano, os
profissionais do magistério, da rede municipal, a
realizar cursos de especialização na área de
educação, em instituições credenciadas pelo MEC;
16.3 assegurar, durante a vigência deste Plano e
anualmente, o mínimo de 40 horas de capacitação
continuada aos profissionais da rede municipal de
ensino e demais envolvidos no processo
educacional, através de seminários, palestras,
cursos, conferências e grupos de estudo, garantindo
uma constante discussão sobre a prática educativa;

Previsão
orçamentária para
realização das
estratégias

x

x

Não se aplica

Estratégia está
programada na
LOA 2021

128

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DYF0NZ7W/PWYP7F7KEVYWQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Janeiro de 2022
176 - Ano - Nº 2174

Várzea Nova

16.4 elaborar, a partir da aprovação deste Plano, em
até cinco anos, programa de incentivo à pesquisa
para os professores da rede pública municipal, em
trabalhos cujos resultados contribuam com a
educação municipal, buscando parcerias para que
estes possam apresentar e divulgar seus projetos e
publicar seus artigos e/ou livros.

X

TOTAL

02

Não se aplica

01

01
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5.17 ESTRATÉGIA DA META 17
INDICADOR 17 A

Razão entre o salário médio de professores da educação básica da rede pública (não federal) e o salário médio de
não professores com escolaridade equivalente.

DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 2020
(Citar as estratégias em relação ao seu indicador)

Alcance das estratégias (Status)
Atrasada em
2021

Iniciada em
2021

Concluída em
2021

Não Concluída em
2021

17.1 garantir na rede municipal a efetiva
aplicação da Lei 11. 738/2008 (Lei do Piso), que
tratam da implementação do piso e da hora
atividade;
17.2 implementar, no prazo de um ano, a partir
da implantação deste Plano, o sistema de
avaliação de desempenho dos profissionais da
educação, visando atingir maiores índices, tanto
nos aspectos qualitativos como nos quantitativos
do ensino público municipal, a partir das normas
estabelecidas pela Secretaria Municipal de
Educação, após ampla discussão com os
profissionais da educação;

x

x

17.3 garantir os avanços previstos no plano de
carreira dos profissionais da educação, levando
em consideração a Lei 11.738/2008 e os avanços
por desempenho, de forma a assegurar a
constante valorização salarial;

Previsão
orçamentária para
realização das
estratégias
Estratégia está
programada no PPA
(2018 – 2021)

Estratégia está
programada no PPA
(2018 – 2021)

x

Estratégia está
programada no PPA
(2018 – 2021)
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17.4 implementar até o quinto ano de vigência do
PME uma política de valorização salarial dos
profissionais da educação não docentes;

x

TOTAL

02

Estratégia está
programada no PPA
(2018 – 2021)
02

131

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DYF0NZ7W/PWYP7F7KEVYWQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Janeiro de 2022
179 - Ano - Nº 2174

Várzea Nova

5.18 ESTRATÉGIA DA META 18
INDICADOR 18 A Estruturação do Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Básica
DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 2020
(Citar as estratégias em relação ao seu indicador)

Alcance das estratégias (Status)
Atrasada em
2021

Iniciada em
2021

Concluída em
2021

Não Concluída em
2021

Previsão
orçamentária para
realização das
estratégias

18.1 assegurar, no prazo de um ano, a atualização do
Estatuto e do Plano de Carreira dos profissionais da
educação, contemplando todos os profissionais
através da unificação dos documentos e de acordo
com as diretrizes definidas na base nacional;

x

Estratégia
está
programada no PPA
(2018 – 2021)

18.2 instituir através de decreto municipal no prazo de
até 180 (cento e oitenta) dias após aprovação do
PME a comissão de gestão do plano de carreira dos
profissionais do magistério;

x

Estratégia está
programada no PPA
(2018 – 2021)

18.3 garantir, durante a vigência deste Plano, a
revisão periódica do Plano de Carreira do Magistério
Público Municipal, de acordo com as diretrizes
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação;

x

Estratégia está
programada no PPA
(2018 – 2021)

18.4 assegurar a participação de todos os
profissionais de apoio das escolas nas decisões da
comunidade escolar, nos encontros pedagógicos e
que envolvam a organização escolar;

x

Não ser aplica
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18.5 assegurar no Plano de Carreira a licença de
servidores para exercer mandato classista sem
prejuízos na carreira;
TOTAL

Estratégia está
programada no PPA
(2018 – 2021)
03

02

133

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DYF0NZ7W/PWYP7F7KEVYWQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Janeiro de 2022
181 - Ano - Nº 2174

Várzea Nova

5.19 ESTRATÉGIA DA META 19
INDICADOR 19 A

Existe instrumentos normativos institucionalizado para efetivar a gestão democrática

DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 2020
(Citar as estratégias em relação ao seu indicador)

Alcance das estratégias (Status)
Atrasada em
2021

19.1 assegurar recursos para a implantação do PME
nos planos plurianuais do Município;

19.2 elaborar a proposta orçamentária anual da
Secretaria Municipal da Educação com base em
levantamento das principais necessidades da rede
escolar, levantadas pelo Conselho Municipal de
Educação – CME;

Iniciada em
2021

Concluída em
2021
x

Estratégia
programada no
(2018 – 2021)

x

x

19.4 reformular o CME, assegurando a ampliação da
participação das(os) professoras(es) e sociedade civil
organizada;

está
PPA

Estratégia está
programada no PPA e
LOA (2018 – 2021)

19.3 ampliar os investimentos em educação, através
do aumento progressivo dos percentuais do PIB
destinados a este setor;

19.5 garantir, na reformulação do CME, dotação
orçamentária própria, em porcentagem, para
funcionamento e autonomia do Conselho;

Não Concluída em
2021

Previsão orçamentária
para realização das
estratégias

x

x

Estratégia está
programada no PPA e
LOA (2018 – 2021)
Não se aplica

Estratégia está
programada no PPA
(2018 – 2021)
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19.6 garantir, no primeiro ano de vigência do PME, a
realização de Audiências Públicas para a discussão e
reformulação
do
CME,
possibilitando
o
funcionamento do Conselho de Acompanhamento e
Controle Social do FUNDEB como parte integrante do
CME;

x

Estratégia está
programada no PPA e
LOA (2018 – 2021)

19.7 garantir, no período de vigência do PME, ampla
divulgação do calendário de reuniões, ações e
resoluções do CME, tanto para as Unidades de
Ensino, para a sociedade civil organizada, quanto nos
meios de comunicação;

x

Estratégia está
programada na LOA

19.8 assegurar a realização de Audiências Públicas
para discussão da LOA e LDO, com ampla divulgação
nos meios de comunicação social e viabilizar a
divulgação das prestações de conta em linguagem
acessível para a população, a partir da aprovação do
PME;

x

Estratégia está
programada na LOA

19.9 viabilizar, no primeiro ano de vigência do PME,
os procedimentos necessários para realizar parceria
com o Diário Oficial do Município, garantindo a
publicação dos atos administrativos no mesmo;
19.10 orientar o orçamento municipal de modo a
cumprir
as
vinculações
e
subvinculações
constitucionais para garantir padrões mínimos de
qualidade do Ensino;

x

Estratégia está
programada na LOA

x

Não se aplica
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19.11 prever, a partir do primeiro ano de vigência do
PME, verba orçamentária para formação continuada
dos profissionais de educação;

x

Estratégia está
programada na LOA

19.12 criar e implantar, no âmbito dos órgãos do
Sistema Municipal de Educação, sistema de
informação com o aprimoramento da base de dados
e aperfeiçoamento dos processos de coleta e
armazenamento de dados censitários e estatísticos;

x

Estratégia está
programada na LOA

19.13 assegurar o repasse de verbas para as
unidades escolares, levando-se em conta o número
de matrículas e estimativa;

x

Não está programada
no instrumento de
planejamento

19.14 potencializar a utilização dos recursos
repassados às Unidades Escolares com qualificação
dos envolvidos em: orçamento, gestão, cotação de
preços, licitação, etc.;

x

Não está programada
no instrumento de
planejamento

19.15 assegurar, durante o período de vigência do
PME, o planejamento de ações intersetoriais, que
envolvam as secretarias de Saúde, Serviços
Públicos, Meio Ambiente, Trabalho e Ação Social,
Desenvolvimento Urbano na execução de programas
e projetos da Secretaria Municipal da Educação;

x

Não se aplica
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19.16 instituir, no calendário do ano letivo, período de
avaliação institucional próprio nas unidades escolares
e nos órgãos Sistema Municipal de Ensino, a partir do
primeiro ano de vigência do PME;

x

Não se aplica

19.17 garantir o acesso da comunidade escolar e
local ao ambiente informatizado, regulado e
qualificado pelo projeto da escola, assegurando a
manutenção dos equipamentos pela mantenedora, a
partir da aprovação do PME;

x

A estratégia está
programada na LOA
2021

19.18 garantir ambiente informatizado em 100% das
unidades escolares até o quinto ano de vigência do
PME;

x

A estratégia está
programada no PPA
(2018 – 2021)

19.19 dotar, no âmbito da Secretaria Municipal da
Educação e Núcleo Regional de Educação um
Programa de Manutenção e conservação do
patrimônio público, com calendário anual de visitas,
reparos, reformas, sem comprometimento do
calendário letivo;

x

A estratégia está
programada na LOA
2021

19.20 publicar, mensalmente, o cronograma de
trabalho do Conselho Municipal de Educação;

x

Não se aplica
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19.21 assegurar, já no primeiro ano de vigência do
Plano Municipal de Educação, a implantação, na rede
de ensino, dos Conselhos Escolares e/ou Colegiados
Escolares em todas as Unidades Escolares;

x

Não se aplica

19.22 incentivar a criação de Grêmios Livres
Estudantis nas Unidades Escolares e assegurar a
organização estudantil no município;

x

Não se aplica

19.23 efetivar a instalação do Congresso Municipal
de Educação, contemplando as temáticas discutidas
no PME, dentre outras, conforme a Lei Orgânica do
Município;

x

A estratégia está
programada na LOA
2021

19.24 acompanhar e avaliar, permanentemente, com
participação da comunidade e do Conselho Municipal
de Educação, as políticas públicas na área de
educação
e garantir
condições,
sobretudo
institucionais, de continuidade das ações efetivas,
preservando a memória daquelas realizadas;

x

A estratégia está
programada na LOA
2021

19.25 zelar pela transparência da gestão pública na
área da educação, garantindo o funcionamento
efetivo, autônomo e articulado dos conselhos de
controle social;

x

Não se aplica

138

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DYF0NZ7W/PWYP7F7KEVYWQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Janeiro de 2022
186 - Ano - Nº 2174

Várzea Nova

19.26 fomentar e apoiar os conselhos escolares,
envolvendo as famílias dos educandos, com as
atribuições, dentre outras, de zelar pela manutenção
da escola e pelo monitoramento das ações e
consecução das metas dos compromissos
estabelecidos;

x

Não se aplica

19.27 criar, na Secretaria Municipal da Educação e
Núcleo Regional de Educação, setor destinado à
implementação da política de segurança alimentar
que atenda à comunidade escolar;

x

A estratégia está
programada na LOA
2021

19.28 favorecer a merenda escolar com cardápio
regionalizado adequado às necessidades nutricionais
dos educandos e que valorize os produtos locais,
numa perspectiva de desenvolvimento ecológico e de
incentivo à economia sustentável das comunidades;

x

A estratégia está
programada na LOA
2021

19.29 descentralizar para as escolas a aquisição da
merenda escolar, com o objetivo de comprar
alimentos de acordo com a demanda e produção
local, para atender à necessidade nutricional e
proporcionar o bem estar do educando, no prazo
máximo de um ano, a partir da aprovação deste
Plano;

x

Não se aplica
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19.30 promover cursos destinados à formação dos
servidores públicos municipais que estejam
diretamente envolvidos com a execução e avaliação
do Programa de Alimentação Escolar, seja na
Secretaria da Educação, no Conselho de
Alimentação Escolar ou nas unidades escolares;

x

A estratégia está
programada na LOA
2021

19.31 criar comitê local do Plano de Ações
Articuladas que atue em parceria com o CME, com
vistas a fortalecer a implementação das políticas
públicas da educação estabelecidas através dos
objetivos e metas deste Plano, com representantes
das associações de empresários, trabalhadores,
sociedade civil, Ministério Público, Conselho Tutelar
e dos dirigentes do sistema educacional público,
encarregado da mobilização da sociedade;

x

Não se aplica

19.32 criar avaliação do estágio probatório feita por
uma comissão composta por representantes dos
diversos segmentos que compõem a instituição
escolar onde o docente esteja em pleno exercício da
função, através de critérios definidos no Estatuto do
Magistério;

x

Não se aplica

19.33 criar um Plano Municipal de Melhoramento de
Gestão Escolar para avaliações internas: Auto
avaliação, Avaliação Institucional e Avaliação dos
profissionais;

x

Não se aplica

TOTAL

11

06

16
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5.20 ESTRATÉGIA DA META 20
INDICADOR 20 A

Percentual do PIB Municipal aplicado na educação

DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 2020
(Citar as estratégias em relação ao seu indicador)

Alcance das estratégias (Status)

Atrasada em
2021

Iniciada em
2021

Concluída em
2021

Não Concluída em
2021

Previsão
orçamentária
para realização
das estratégias

20.1 gerir de forma qualitativa os recursos, estes
garantidos de fontes financeiras permanentes e
sustentáveis para todos os níveis e modalidades da
educação básica. Como afirma no § 1º do Art. 75 da Lei
n. 9394 que diz: “A ação a que se refere este artigo
obedecerá à fórmula de domínio público que inclua a
capacidade de atendimento e a medida do esforço fiscal
do respectivo Estado, do Distrito Federal ou do Município
em favor da manutenção e do desenvolvimento do
ensino”;

x

A estratégia
está
programada na
LOA 2021

20.2 acompanhar a aplicabilidade dos recursos oriundos
do Salário-Educação. Que ora são utilizados na
manutenção do ensino, mas que seja utilizado na
educação básica;

x

Não se aplica
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20.3 fortalecer os mecanismos e os instrumentos que
assegurem, nos termos do Parágrafo único do art. 48 da
Lei Complementar no101, de 4 de maio de 2000, a
transparência e o controle social na utilização dos
recursos públicos aplicados em educação. Oferecer
capacitação
aos
membros
de
conselhos
de
acompanhamento e controle social do FUNDEB com a
colaboração do Ministério da Educação e os Tribunais de
Contas da União;
20.4 fomentar a aplicação de fundos que funcionarão
como JETON para membros do Conselho Municipal de
Educação e do CACS;

x

x

Não consta na
Lei orçamentária

20.5 considerar a equalização das oportunidades
educacionais, a vulnerabilidade socioeconômica e o
compromisso técnico dos profissionais em educação.
TOTAL

x

01

INDICADOR 20 B

A estratégia
está
programada na
LOA 2021

Não se aplica

04

Percentual do PIB Municipal aplicado na educação ao final do decênio

DESCRIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 2020
(Citar as estratégias em relação ao seu indicador)

Alcance das estratégias (Status)
Atrasada em
2021

Iniciada em
2021

Concluída em Não Concluída em
2021
2021

Previsão
orçamentária para
realização das
estratégias
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20.1 gerir de forma qualitativa os recursos, estes
garantidos de fontes financeiras permanentes e
sustentáveis para todos os níveis e modalidades da
educação básica. Como afirma no § 1º do Art. 75 da
Lei n. 9394 que diz: “A ação a que se refere este artigo
obedecerá à fórmula de domínio público que inclua a
capacidade de atendimento e a medida do esforço
fiscal do respectivo Estado, do Distrito Federal ou do
Município em favor da manutenção e do
desenvolvimento do ensino”;

x

A estratégia está
programada na
LOA 2021

20.2 acompanhar a aplicabilidade dos recursos
oriundos do Salário-Educação. Que ora são utilizados
na manutenção do ensino, mas que seja utilizado na
educação básica;

x

Não se aplica

20.3 fortalecer os mecanismos e os instrumentos que
assegurem, nos termos do Parágrafo único do art. 48
da Lei Complementar no101, de 4 de maio de 2000, a
transparência e o controle social na utilização dos
recursos públicos aplicados em educação. Oferecer
capacitação aos membros de conselhos de
acompanhamento e controle social do FUNDEB com a
colaboração do Ministério da Educação e os Tribunais
de Contas da União;

x

A estratégia está
programada na
LOA 2021

20.4 fomentar a aplicação de fundos que funcionarão
como JETON para membros do Conselho Municipal de
Educação e do CACS;

x

Não consta na Lei
orçamentária
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20.5 considerar a equalização das oportunidades
educacionais, a vulnerabilidade socioeconômica e o
compromisso técnico dos profissionais em educação.
TOTAL

x

01

Não se aplica

04
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5.1.1 INFORMAÇÃO E DESCRIÇÃO SOBRE AS ESTRATÉGIAS DA META 1

Relacione as estratégias mais importantes desta meta que não
puderam ser implementadas.

Quais os motivos que levaram as estratégias a não
serem iniciadas?

1.7 assegurar, que as instituições de Educação Infantil construam ou Em relação aos projetos pedagógicos, as escolas ainda não
reformulem seus projetos pedagógicos, contando sempre com a participação reformularam pois serão construídos com base no Referencial
efetiva dos profissionais da educação nelas envolvidos e da comunidade em Curricular do Município;
geral;

1.12 assegurar a oferta periódica de palestras aos pais dos alunos, atendidos Devido ao período pandêmico, não ocorreram palestras com os
nas instituições municipais de Educação Infantil, como forma de integrá-los pais dos alunos.
ao processo educacional;
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5.1.2 INFORMAÇÃO E DESCRIÇÃO SOBRE AS ESTRATÉGIAS DA META 2
Relacione as estratégias mais importantes desta meta que não
puderam ser implementadas.

Quais os motivos que levaram as estratégias a não
serem iniciadas?

2.16 desenvolver Projetos Pedagógicos oferecido na rede Pública com a Embora as Unidades Escolares já disponibilizem de espaços
fomentação de uso das TICs- Tecnologias de Informação e Comunicação físicos para uso das TICs, ainda não dispõem de funcionários
para toda a comunidade escolar;
especializados na área e ainda não existe um projeto pedagógico
voltado para as TICs oferecido na rede;
2.29 promover atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades Uma necessidade urgente, comunidade escolar carente dessas
esportivas nas escolas, interligadas também a habilidades artísticas de atividades. Essa estratégia ainda não foi implementada por conta
de atrasos nas obras de construção e ou reforma.
acordo com a realidade do município;
No caso do fundamental II - O Centro Educacional João de Souza
Oliveira quadra e auditório inviáveis para uso.
2.30 assegurar que, após o primeiro ano de vigência do plano a partir da
aprovação do PME, todas as escolas de Ensino Fundamental tenham
elaborados e reformulados seus Projetos Político Pedagógico,
estabelecendo metas de aprendizagem, em conformidade com a
organização do currículo, com observância das Diretrizes Curriculares para
o Ensino Fundamental a luz das Diretrizes Nacional e Estadual, e também
em consonância como Regimento Escolar, com a legislação atual e com a
política educacional do Município

Embora as escolas da rede municipal de ensino tenham um
Projeto Político Pedagógico unificado, faz se necessário um
planejamento da Secretaria de Educação para dar o subsídio e
suporte necessário para que cada escola possa construir o seu.
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5.1.3 INFORMAÇÃO E DESCRIÇÃO SOBRE AS ESTRATÉGIAS DA META 3
Relacione as estratégias mais importantes desta meta que não
puderam ser implementadas.

Quais os motivos que levaram as estratégias a não
serem iniciadas?

3.4 construir, por iniciativa do governo estadual, até a vigência deste PME, Houve o pedido ao governo estadual, porém ainda não obteve
uma escola de grande porte que atenda todos os alunos no Ensino Médio êxito dessa estratégia.
regular;
3.7 implantar o tempo formativo III, garantindo todos os alunos Egressos da A implantação do tempo Formativo foi solicitada no período do
EJA, até 2016;
Reordenamento da Rede, porém não foi atendido até o momento
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5.1.4 INFORMAÇÃO E DESCRIÇÃO SOBRE AS ESTRATÉGIAS DA META 4
Relacione as estratégias mais importantes desta meta que não
puderam ser implementadas.

Quais os motivos que levaram as estratégias a não
serem iniciadas?

4.5: Garantir a formação de intérprete de Libras e transcritor do sistema A ação foi realizada em parte, visto que, com a chegada de alunos
Braile nas escolas que efetivarem matrícula de alunos com deficiência com deficiência auditiva nas Rede Pública de Ensino, houve
auditiva e/ou visual;
concurso público no município de Várzea Nova, onde consta vaga
para intérprete de libras. Aguardando a chegada do profissional
para o início das atividades. No que se refere ao transcritor do
sistema Braile, no município constam apenas alunos com Baixa
Visão, sem necessidade para auxílio deste profissional ou material.

4.16: Garantir à formação da equipe multifuncional, para avaliar,
acompanhar os alunos com NEE, dando suporte necessário a clientela
envolvida no processo de ensino e aprendizagem, comunidade escolar e
família.

A ação ainda não foi realizada porque dentre os alunos com
deficiência matriculados na Rede Municipal de Ensino, constam
apenas alunos com baixa visão e os que possuem deficiência
auditiva estão em processo de aprendizagem de Libras por meio
de Atendimento Educacional Especializado. Quanto à formação de
intérprete dependemos da disponibilização de cursos ofertados
pelo MEC para realização de tal ação. Atualmente o MEC está
disponibilizando o curso de Libras por meio de formação EAD e
alguns dos profissionais da rede serão cadastrados para esta
formação. A partir do momento em que os alunos dominarem a
Libras o intérprete será contratado por meio de projeto aprovado
pela Câmara Municipal de Vereadores.
Houve concurso público para as áreas necessárias para
atendimento multifuncional, como psicólogo, psicopedagogo e
fonoaudiólogo. Aguarda-se a chegada destes profissionais.
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5.1.5 INFORMAÇÃO E DESCRIÇÃO SOBRE AS ESTRATÉGIAS DA META 5
Relacione as estratégias mais importantes desta meta que não

Quais os motivos que levaram as estratégias a não

puderam ser implementadas.

serem iniciadas?

Todas as estratégias foram iniciadas. Porém vale ressaltar que a prioridade

A estratégia 5.1 mesmo sendo já iniciada deve ser programada

foi a estratégia 5.1 estruturar o ciclo de alfabetização, nos anos iniciais do

no instrumento de planejamento PPA municipal ou Plano de

ensino fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na

Ações Articuladas (PAR);

pré-escola obrigatória, com qualificação e valorização dos professores
alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a fim de garantir a

E a partir dessa ação promover cursos de formação continuada,

alfabetização de todas as crianças na idade determinada nos documentos

qualificando e valorizando os professores alfabetizadores

legais;

estruturando o ciclo de alfabetização dentro do currículo em
consonância com a BNCC.

149

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DYF0NZ7W/PWYP7F7KEVYWQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
19 de Janeiro de 2022
197 - Ano - Nº 2174

Várzea Nova

5.1.6 INFORMAÇÃO E DESCRIÇÃO SOBRE AS ESTRATÉGIAS DA META
Relacione as estratégias mais importantes desta meta que não

Quais os motivos que levaram as estratégias a não

puderam ser implementadas.

serem iniciadas?

6.2 garantir atividades de ampliação da jornada escolar, na rede pública de

Elaborar um projeto de ampliação da jornada escolar em

educação básica dentro do projeto político pedagógico, adequando-a a

parceria com o CME e reelaborar os Projetos Políticos

proposta curricular;

Pedagógicos das Unidades Escolares, incluindo a ampliação
da jornada escolar. A estratégia não foi iniciada devido a
excepcionalidade do ano letivo de 2021 por conta da
Pandemia do COVID-19.
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5.1.7 INFORMAÇÃO E DESCRIÇÃO SOBRE AS ESTRATÉGIAS DA META 7
Relacione as estratégias mais importantes desta meta que não

Quais os motivos que levaram as estratégias a não

puderam ser implementadas.

serem iniciadas?

7.3 implantar avaliação institucional, seguindo um conjunto nacional de A necessidade de uma Equipe Técnica Pedagógica na Secretaria
indicadores com base no perfil do alunado e do corpo de profissionais da Municipal de Educação para organizar e implantar essas
educação, nas condições de infraestrutura das escolas, nos recursos avaliações institucionais;
pedagógicos disponíveis, nas características da gestão e em outras
dimensões relevantes, tendo como parceiros o governo estadual e federal; Refazer o Organograma da SEMEC, o projeto está pronto e
aguardando o vencimento da Lei Complementar nº 173, de 27 de
7.4 estimular realização contínua de autoavaliação nas escolas de maio de 2020 para ser encaminhado
educação básica, através de instrumentos de avaliação que identifiquem posteriormente ao Legislativo;

ao

Executivo

e

dimensões e áreas a serem fortalecidas, destacando-se a elaboração de
planejamento estratégico, a melhoria contínua da qualidade educacional, a Necessidade de atualização da Lei Municipal nº 216 de 28 de
formação continuada dos profissionais da educação, e o aprimoramento da março de 2003 (Plano de Carreira e Remuneração dos Servidores
gestão democrática;

do Magistério) para acrescentar as eleições para gestores
escolares, bem como os critérios e processo de certificação.
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5.1.8 INFORMAÇÃO E DESCRIÇÃO SOBRE AS ESTRATÉGIAS DA META 8
Relacione as estratégias mais importantes desta meta que não
puderam ser implementadas.
8.4 criar a Matriz curricular da EJA de acordo as demandas e
especificidades da comunidade, até 2017;

Quais os motivos que levaram as estratégias a não
serem iniciadas?
Colocar em prática a Matriz Curricular de acordo aos
Organizadores Curriculares da Educação de Jovens e Adultos do
Documento Referencial Curricular de Várzea Nova – DCRVN a
partir do ano letivo e 2022.
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5.1.9 INFORMAÇÃO E DESCRIÇÃO SOBRE AS ESTRATÉGIAS DA META 9
Relacione as estratégias mais importantes desta meta que
não puderam ser implementadas.
9.6 garantir a oferta da modalidade EJA no ensino médio (Tempo
Formativo III);

Quais os motivos que levaram as estratégias a não serem
iniciadas?
O colégio que oferece o Ensino Médio no município já solicitou
várias vezes à Secretaria de Educação do Estado a
implementação do Tempo Formativo III e não obteve êxito na
solicitação.
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5.1.10 INFORMAÇÃO E DESCRIÇÃO SOBRE AS ESTRATÉGIAS DA META 10
Relacione as estratégias mais importantes desta meta
que não puderam ser implementadas.

Quais os motivos que levaram as estratégias a não serem
iniciadas?

10.1 solicitar à SEC a implantação de curso profissionalizante, O município necessita fortalecer parcerias ou convênios entre Estado e
através de convênios, em consonância com os entes federados; União para implantação de cursos profissionalizantes nesta modalidade.
10.4 institucionalizar programa nacional de assistência ao
estudante, compreendendo ações de assistência social,
financeira e de apoio psicopedagógico que contribuam para
garantir acesso, permanência, aprendizagem e conclusão com
êxito da EJA articulados à educação profissional;

O município ainda não possui a EJA integrada à educação profissional,
por isso ainda não garante a institucionalização desses programas da
estratégia 10.4, assim que instituir os cursos profissionalizantes o
município garantirá a institucionalização dos programas.
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5.21.11 INFORMAÇÃO E DESCRIÇÃO SOBRE AS ESTRATÉGIAS DA META 11
Relacione as estratégias mais importantes desta meta
que não puderam ser implementadas.

Quais os motivos que levaram as estratégias a não serem
iniciadas?

11.1 fomentar junto ao governo estadual e federal a implantação e
expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio
no município ou na região, em parceria com os municípios
circunvizinhos;

O município necessita fortalecer as parcerias ou convênios entre
Municípios, Estado e União para implantação de cursos
profissionalizantes de nível médio. Vale salientar que a oferta de Ensino
Médio no Município é de exclusividade da Rede Estadual de Ensino.
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5.1.12 INFORMAÇÃO E DESCRIÇÃO SOBRE AS ESTRATÉGIAS DA META 12
Relacione as estratégias mais importantes desta meta
que não puderam ser implementadas.

Quais os motivos que levaram as estratégias a não serem
iniciadas?

12.4 criar, em conjunto com as IES, mecanismos para garantir o O município ainda não conseguiu estabelecer contato com às IES para
que pensem de forma conjunta em mecanismos para atender a população
acesso e a permanência de grupos socialmente excluídos;
mais necessitada que desejam ingressar no Ensino Superior.

12.7 garantir investimentos necessários para dotar o município de O município ainda não conseguiu organizar-se para a oferta do EAD. É
infraestrutura básica na criação de Cursos à Distância, tornando-se necessário estabelecer manifestar interesse a uma IES para que
(MUNICÍPIO X IES) firmem parceria para instituir um polo EAD. Em
um município Polo de EAD.
relação à infraestrutura, às escolas e demais espaços físicos passaram
por reformas, o que condiciona a possibilidade de espaço físico para um
polo de EAD. Apesar de ter conseguido uma extensão da UNOPAR no
município, ainda é necessário haver uma melhor organização para
alcançar essa estratégia.
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5.1.13 INFORMAÇÃO E DESCRIÇÃO SOBRE AS ESTRATÉGIAS DA META 13

Relacione as estratégias mais importantes desta meta
que não puderam ser implementadas.
13.1 investir na qualificação e Formação Continuada dos
Profissionais de Educação;

Quais os motivos que levaram as estratégias a não serem
iniciadas?
O município necessita criar e investir em um plano de formação
continuada para todos os profissionais da educação.
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5.1.14 INFORMAÇÃO E DESCRIÇÃO SOBRE AS ESTRATÉGIAS DA META 14
Relacione as estratégias mais importantes desta meta
que não puderam ser implementadas.

Quais os motivos que levaram as estratégias a não serem
iniciadas?

14.2 firmar convênios com as IES para fortalecer o oferecimento de O município não realizou atrativas para firmar essa parceria/convênio.
cursos de acordo com as necessidades da administração pública
municipal, visando a qualificar seu quadro de funcionários para
melhor servir à sociedade.
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5.1.15 INFORMAÇÃO E DESCRIÇÃO SOBRE AS ESTRATÉGIAS DA META 15
Relacione as estratégias mais importantes desta meta
que não puderam ser implementadas.

Quais os motivos que levaram as estratégias a não serem
iniciadas?

15.7 instituir no município programa de acompanhamento dos A estratégia não foi realizada, pois não houve concurso público nos
professores iniciantes, supervisionado pela comissão de gestão do últimos anos, e não há uma efetivação da comissão de gestão do plano
plano de carreira, a fim de fundamentar, com base em avaliação de carreira.
documentada, a decisão pela efetivação do (a) professor(a) ao final
do estágio probatório;
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5.1.16 INFORMAÇÃO E DESCRIÇÃO SOBRE AS ESTRATÉGIAS DA META 16
Relacione as estratégias mais importantes desta meta
que não puderam ser implementadas.

Quais os motivos que levaram as estratégias a não serem
iniciadas?

16.1 garantir no plano de carreira dos profissionais da educação,
licenças remuneradas para qualificação profissional, inclusive em
nível de pós-graduação stricto sensu;

O município necessita reestruturar o plano de Carreira dos profissionais
da educação.

16.4 elaborar, a partir da aprovação deste Plano, em até cinco anos,
programa de incentivo à pesquisa para os professores da rede
pública municipal, em trabalhos cujos resultados contribuam com a
educação municipal, buscando parcerias para que estes possam
apresentar e divulgar seus projetos e publicar seus artigos e/ou
livros.

O município necessita criar o programa de incentivo à pesquisa para
que os professores da rede pública, possam apresentar, divulgar e
publicar seus projetos, artigos e/ou livros.
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5.1.17 INFORMAÇÃO E DESCRIÇÃO SOBRE AS ESTRATÉGIAS DA META 17
Relacione as estratégias mais importantes desta meta
que não puderam ser implementadas.

Quais os motivos que levaram as estratégias a não serem
iniciadas?

17.2 implementar, no prazo de um ano, a partir da implantação O município necessita efetivar uma comissão de gestão do plano de
deste Plano, o sistema de avaliação de desempenho dos carreira, para poder implementar a avaliação de desempenhos dos
profissionais da educação, visando atingir maiores índices, tanto profissionais da educação.
nos aspectos qualitativos como nos quantitativos do ensino público
municipal, a partir das normas estabelecidas pela Secretaria
Municipal de Educação, após ampla discussão com os
profissionais da educação;

161

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DYF0NZ7W/PWYP7F7KEVYWQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Várzea Nova

Quarta-feira
19 de Janeiro de 2022
209 - Ano - Nº 2174

5.1.18 INFORMAÇÃO E DESCRIÇÃO SOBRE AS ESTRATÉGIAS DA META 18
Relacione as estratégias mais importantes desta meta
que não puderam ser implementadas.

Quais os motivos que levaram as estratégias a não serem
iniciadas?

18.1 assegurar, no prazo de um ano, a atualização do Estatuto e O município necessita efetivar uma comissão para atualização do plano
do Plano de Carreira dos profissionais da educação, contemplando de carreira, desta forma instituir a comissão de gestão do referido plano.
todos os profissionais através da unificação dos documentos e de
acordo com as diretrizes definidas na base nacional;
18.2 instituir através de decreto municipal no prazo de até 180
(cento e oitenta) dias após aprovação do PME a comissão de
gestão do plano de carreira dos profissionais do magistério;
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5.1.19 INFORMAÇÃO E DESCRIÇÃO SOBRE AS ESTRATÉGIAS DA META 19
Relacione as estratégias mais importantes desta meta
que não puderam ser implementadas.

Quais os motivos que levaram as estratégias a não serem
iniciadas?

19.2 elaborar a proposta orçamentária anual da Secretaria
Municipal da Educação com base em levantamento das principais
necessidades da rede escolar, levantadas pelo Conselho
Municipal de Educação – CME;

O município necessita elaborar a proposta orçamentária em parceria
com o CME, e realizar o levantamento das necessidades das
Unidades Escolares.

19.33 criar um Plano Municipal de Melhoramento de Gestão
Escolar para avaliações internas: Auto avaliação, Avaliação
Institucional e Avaliação dos profissionais;

O município necessita elaborar um plano para executar avaliações
internas.
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5.1.20 INFORMAÇÃO E DESCRIÇÃO SOBRE AS ESTRATÉGIAS DA META 20
Relacione as estratégias mais importantes desta meta
que não puderam ser implementadas.
20.4 fomentar a aplicação de fundos que funcionarão como JETON
para membros do Conselho Municipal de Educação e do CACS;

Quais os motivos que levaram as estratégias a não serem
iniciadas?
Desde da implantação do PME, o JETON não foi prioridade no
planejamento do município.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Plano Municipal de Educação - PME do município de Várzea Nova – Bahia, implantado no município a partir das orientações e
fundamentos legais de Instâncias superiores, bem como o Plano Plurianual - PPA (2017 e 2021) continua em construção, visto que Educação é um
processo dinâmico. Vale salientar que o PME (2015-2025) está avançando mesmo mediante as dificuldades normais e as advindas da pandemia
da Covid-19 e todo o seu desdobramento.
O acompanhamento do Plano Municipal de Educação - PME, está sendo feito de forma coletiva e participativa e com bastante
reponsabilidade e compromisso, visto que a EDUCAÇÃO é a base de todo uma sociedade. E que esta, se faz com qualidade quando envolvemos
diferentes seguimentos: profissionais de educação, professores, comunidade escolar, sociedade civil entre outros, que juntos planejam, fiscalizam
e discutem as prioridades e particularidades para encontrarem alternativas e possíveis caminhos para resolver tais problemas. Essa junção de forças
é o diferencial para solucionar as demandas previstas e elencadas nesse documento e as demais que virão.
Algumas estratégias que constam de relatórios anteriores e que estão planejadas a realizar-se, e de outros que estão em andamento, conforme
quadro demonstrativo e relatos contidos nesse documento, toda a dinâmica de construção e reconstrução das metas propostas, dão conta de que
algumas estão sendo postas em prática com resultados satisfatórios, mesmo porque algumas dessas estratégias encontraram resistência dos
diferentes seguimentos, por vezes muito desses problemas fogem do controle da Secretaria de Educação. Nesse ano de 2021 optamos por fazer
uma análise histórica das metas e estratégias, avaliando o desempenho de cada uma de 2016 à 2020 e, para tanto, descrevendo se seus resultados
apresentaram desempenho Crescente, Decrescente, Estável ou Oscilante.
Todo detalhamento com avanços e/ou interrupções de estratégias propostas, que foram encontradas durante esse ano de 2021, são oriundas
da realidade pandêmica que assola o nosso entorno, bem como todo o país. Mesmo adaptando toda a Educação para continuar a dar suporte ao
processo de aprendizagem dos alunos, vale ressaltar que a interrupção do trabalho educacional presencial em nosso município e em todo país, com
a suspensão de aulas, fechamento de escolas, lockdown em todo o município, toque de recolher, distanciamento social entre outros entraves que,
fizeram dos anos de 2020 e 2021 anos atípicos com formas diferenciadas de trabalhar, comunicar, de estudar. Enfim todo esse modo novo de viver
causou comportamentos e maneiras diferente de relacionamentos.
O processo de monitoramento do PME Equipe Técnica de Monitoramento e Avaliação também fora atingida, gerando assim algumas
dificuldades para realização de encontros presenciais, para as reuniões, visto que a quantidade de pessoas extrapolava a prevista nos protocolos
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sugeridos pela Secretaria de Saúde no tocante aos cuidados por conta d Covid-19. Os encontros só eram possíveis através do Google Meet, com
recorrente dificuldades de acesso à Internet, a disponibilidade de computadores, desconhecimento de membros ou falta de hábitos com as TIC,
entres tantas outras dificuldades que se colocaram para a realização de ações de gerenciamento e monitoramento dos encontros para realizações
de estratégias e cumprimento de metas.
Assim conclui-se que as atribuições desse Conselho ficaram parcial ou mesmo inacabada na sua meta maior, mas ainda assim comprometida
em sua função primordial que é de junto aos seus membros e do poder público municipal, construir de forma ampla e participativa as principais
necessidades educacionais do nosso povo para o nosso povo.
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