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APRESENTAÇÃO 

 

O Plano Municipal de Educação (PME) é um documento, com força de Lei, que 

estabelece metas que visam garantir o direito à educação de qualidade, de forma que o 

Município avance no atendimento educacional sendo um dos principais instrumentos de 

política pública educacional, pois orienta a gestão educacional e referencia o controle 

social e a participação cidadã.  

O Plano Municipal de Educação (PME) do Município de Paranaíba, para o 

decênio 2015/2024 foi aprovado por meio da Lei Municipal nº 2030/2015, em 

atendimento ao art. 8º da Lei Federal 1305 de 25 de junho de 2014. De acordo com o 

Plano, as metas e suas respectivas estratégias devem ser executadas dentro do prazo de 

vigência do PME, sendo que a avaliação será realizada a cada dois anos. 

O Relatório de Avaliação do Plano Municipal de Paranaíba é um documento 

elaborado pela Equipe Técnica (ET), Comissão Municipal de Monitoramento e 

Avaliação do Plano Municipal de Educação (CMMA/PME) e aprovado em audiência 

pública, de todo o processo de verificação das Metas e Estratégias que tem por objetivo 

acompanhar as ações desenvolvidas no âmbito educacional do município para saber se 

tais metas estão sendo atingidas e se as estratégias estão contribuindo para esse fim.  

Este Relatório avalia os resultados alcançados referentes ao período de 

monitoramento compreendido entre janeiro de 2018 a dezembro de 2019, conforme 

quadros informativos e contextualização de cada meta do período citado.  
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PROCESSO DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO PME 

 

O Plano Nacional de Educação, Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, 

determinou em seu artigo 8º, aos Estados, Distrito Federal e Municípios a elaboração de 

seus Planos Decenais em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas no 

PNE. 

O Plano Municipal de Educação para o município de Paranaíba atende à 

determinação legal, define diretriz e metas da educação para o Município, não apenas na 

rede Municipal ou Sistema Municipal de Ensino, mas em todos os órgãos e instituições 

que contribuem para o Ensino e Educação no Município.  

Assim, o nosso Plano foi construído em 2015, visando à articulação das ações do 

PNE e do PEE preservando as especificidades do município de Paranaíba, explicitando 

nossa história, potencialidades e expectativas, para promoção de uma Educação de 

qualidade.  

Como Plano, visa implementar mudanças e melhorias necessárias. Ele não é só 

de responsabilidade do poder público, mas também de todos os setores da sociedade 

local, que contribuíram para elaboração do mesmo, originando-se de um processo de 

construção coletiva, com base em pesquisas e debates.  

Foram fontes de pesquisa, além da legislação e normas educacionais vigentes, o 

Plano Nacional de Educação (PNE), Plano Plurianual do Município (PP), a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO), dados disponibilizados pelo Censo Escolar, IBGE, 

MEC/INEP, QEdu, Observatório do Plano Nacional de Educação, Relatório do 1º Ciclo 

de Monitoramento das Metas do Plano Nacional de educação – 2016, Relatório do 2º 

Ciclo de Monitoramento das Metas do Plano Nacional de educação – 2018, Secretaria 

Municipal de Educação de Paranaíba (Semed), Secretaria Municipal de Saúde, 

Secretaria de Estado de Educação (Sed), Coordenadoria Regional de Educação de 

Paranaíba (CRE) e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep) / sinopses e estatísticas da educação. 

Tendo em vista que o último CENSO realizado foi no ano de 2010, algumas 

informações importantes acabaram ficando defasadas e mesmo em alguns casos, não 

havendo como promover a aferição dos indicadores sugeridos no Plano, por 

indisponibilidade da fonte oficial citada.  
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Portanto, o relatório apresenta a avaliação das Metas, Estratégias e Indicadores 

de Qualidade da Educação do Plano Municipal de Educação (PME) instituído pela Lei 

nº 2.030/2015, referente ao período de janeiro de 2018 a dezembro de 2019, organizado 

pela Equipe Técnica (ET), e Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação 

(CMMA).  

Para o desenvolvimento dos trabalhos foram realizadas reuniões para orientações 

e distribuição das metas a serem avaliadas entre os integrantes da Equipe Técnica e 

CMMA, que se organizaram por meio de grupos de estudos. Para divulgação dos 

resultados aos profissionais da educação, comunidade escolar e outras pessoas 

interessadas no acompanhamento da execução do PME, a Comissão utilizou o modelo 

propositivo de Relatório Anual de Avaliação sugerido pela equipe de Monitoramento do 

PME da Secretaria de Estado de Educação (SED), no referido modelo colocou a 

descrição da meta e sua importância para o município, apresentou dados 

oficial/municipal da evolução do atingimento da meta no período avaliado (bienal), 

informações relevantes sobre a evolução da meta a partir da observação do relatório 

anual de monitoramento do período que está sendo avaliado. 

Para visualização dos resultados, foram sistematizados todos monitoramentos 

desde a vigência do Plano por meio de tabelas divididas em Parte A (dados de 

referência do relatório), Parte B (descrição da meta e dotação orçamentária), Parte C 

(indicadores da meta) e Parte D (monitoramento da meta). Todos os Indicadores das 

metas foram recalculados para que apresentassem o mesmo parâmetro de cálculo e 

melhor comparação de resultados. 

Durante o processo de monitoramento e de avaliação ficou evidenciada a 

dificuldade na obtenção de dados, levantamento de diagnósticos, sendo que, algumas 

metas e estratégias carecem de percentuais, o que de certa forma dificultou a sua 

mensuração.  

Propõem-se um acompanhamento permanente de monitoramento do PME, 

durante todo ano letivo, com estudos centralizados e elaboração de Gestão de Dados de 

Pesquisa sobre todos os itens monitorados.  

Desta forma, o Plano Municipal de Educação de Paranaíba constitui um 

instrumento de gestão e planejamento que transcende os desejos pessoais, definindo 

políticas públicas para a educação.  
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DADOS DE REFERÊNCIA DO RELATÓRIO 

 

Tipo de Relatório: (X) de Monitoramento (X) de Avaliação 

Período analisado: 02 de Janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2019 

 

PARTE “A” DA FICHA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME 

FICHA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO  

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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Mesorregião: 
Leste de Mato Grosso 

do Sul 
UF 

Mato Grosso 

do Sul 

Plano Municipal de 

Educação: 

Lei nº 2030, 17 de junho de 2015 

Alterações da Lei: 

Lei nº 2133, de 30 de junho de 2017. 

Lei nº 2183, de 09 de maio de 2018. 

Períodos de Avaliação 

previstos:  
Bienal Ano da primeira avaliação: 2017 

Comissão 

Coordenadora:  
Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação - CMMA 

Decreto nº 097, de 15 de agosto de 2016 

Portaria nº 422, de 28 de março de 2017 

Portaria, nº 1193, de 24 de outubro de 2017 

Portaria nº 761, de 28 de novembro de 2019 

Portaria nº 334, de 18 de maio de 2020 

Portaria nº 592, de 31 de agosto de 2020 

Equipe Técnica: Equipe Técnica do Plano Municipal de Educação (ET-PME) 

Portaria nº 464, de 04 de abril de 2017 

Portaria nº 464, de 4 de abril de 2017 

Portaria nº 1194, de 24 de outubro de 2017 

Portaria nº 1194 de 24 de outubro de 2017  

Portaria nº 513, de 15 de junho de 2018  

Portaria nº 760, de 11 de setembro de 2018 

Portaria nº 185, de 12 de abril de 2019 

Portaria nº 336, 10 de junho de 2019 

Portaria nº 640, de 24 de setembro de 2019 

Portaria nº 350, de 22 de maio de 2020 

Portaria nº 593, de 31 de agosto de 2020 

Contatos de referência: Telefone: 67 36690064 E-mail: pedagogicosemed@hotmail.com 
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COMPORTAMENTO DAS METAS E ESTRATÉGIAS 

Segue, abaixo, reprodução da Parte “B”, “C” e “D” da Ficha de Monitoramento 

e Avaliação do Plano Municipal de Educação.  

Além do texto da meta/estratégia, nessa seção, serão relacionados os indicadores 

alcançados no período a que alude o presente Relatório, a fonte desses indicadores bem 

como um comentário sintético que elucida o que aconteceu em relação à 

meta/estratégia, fazendo balanço do período e, sempre que pertinente, apontando 

direções para o próximo ano/ciclo. 

 

PARTE B - METAS 

Prazo Meta 1 – Educação Infantil 

2016 

2024 

Educação Infantil - Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças 

de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, 

progressivamente, 60% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste PME. 

Dotação orçamentária 
2017 

12.365.0006-2.026; 12.365.0006-2.116 

2018  
12.365.0011-2.044; 12.365.0011-2.045; 12.365.0029-2000.058; 12.365.0029-2000.059 

2019 
12.306.0011-2.051; 12.306.0011-2.052; 12.365.0011-1.002; 12.365.0011-2.023; 12.365.0011-2.044;    

12.365.0011-2.045;      12.365.0011-2.048;     12.365.0011-2.049 

PARTE C - INDICADORES DA META 

FONTES 
http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica 

Secretaria Municipal de Saúde – Paranaíba (população) 

Indicador 1A 

Percentual da população de 4 e 5 anos que 

frequenta a escola. 
Prazo: 2016 

Alcançou 

indicador? 
Não  

20

14 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META 

PREVISTA % 
   

 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100% 

Meta executada 

no período % 
     88% 

 
90%           

Nº de matrículas    954  975      

População     1077  1078      

Indicador 1B 

Percentual da população de 0 a 3 anos que 

frequenta a escola/creche.  
Prazo: 2024 

Alcançou 

indicador? 
Não   

20

14 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META 

PREVISTA % 
    

 
 60%   60%           60% 

Meta executada 

no período % 
     42%  49%           

Nº de matrículas    880  1042      

População     2108  2115      

http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica
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Análise dos indicadores: A meta 1 – Educação Infantil visa à universalização 

do atendimento de crianças de 4 a 5 anos até o ano de 2016 e ampliação da oferta de 

educação infantil em creches de forma a atender, progressivamente, 60% das crianças 

de até 3 anos até o final da vigência deste PME. 

 Ressaltamos que, a educação é o primeiro direito previsto no artigo 6º da 

Constituição Federal de 1988 e a educação infantil é dever prioritário e incondicional 

não só da família, mas da sociedade e do estado.  

A Educação Infantil há décadas expandiu-se e ganhou expressão através de 

definições como a Constituição Federal de 1988, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 9394/96, Estatuto da Criança e Adolescente de 1990 e a Lei Orgânica da 

Assistência Social de 1993, estas leis constituem e garantem a toda criança de zero a 

seis anos de idade o direito a Educação Infantil em creches e pré-escolas.  

A Constituição de 1988 assegura que a criança é um sujeito de direito, legítima e 

determina que os pais, a sociedade e o poder público têm que respeitar e garantir os 

direitos das crianças definidos no artigo 227  

https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_06.06.2017/art_227_.asp#

:~:text=227%20%C3%89%20dever%20da%20fam%C3%ADlia,al%C3%A9m%20de%

20coloc%C3%A1%2Dlos%20a) que diz: 

 

“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 

criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência e opressão.” (BRASIL, 
1988) 

 

Desta maneira, o poder público e nem sociedade civil podem tratar a criança 

como bem pretenderem, mas sim como cidadão em desenvolvimento. A Constituição 

Federal ainda estabelece que homens e mulheres tenham direito à assistência gratuita 

aos filhos e dependentes desde o nascimento até os seis anos de idade em creches e pré-

escolas (art. 7°/XXV) e, em seu artigo 208, inciso IV, o dever do Estado com a 

educação será efetivada mediante a garantia de “atendimento em creches e pré-escolas 

às crianças de zero a seis anos de idade”. 

https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_06.06.2017/art_227_.asp#:~:text=227%20%C3%89%20dever%20da%20fam%C3%ADlia,al%C3%A9m%20de%20coloc%C3%A1%2Dlos%20a
https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_06.06.2017/art_227_.asp#:~:text=227%20%C3%89%20dever%20da%20fam%C3%ADlia,al%C3%A9m%20de%20coloc%C3%A1%2Dlos%20a
https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_06.06.2017/art_227_.asp#:~:text=227%20%C3%89%20dever%20da%20fam%C3%ADlia,al%C3%A9m%20de%20coloc%C3%A1%2Dlos%20a
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Isto significa que o ingresso de crianças em creches e pré-escolas é um direito da 

criança e também de seus pais e deve ser em instituições de caráter educacional e não 

assistencial como vimos muitas vezes.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente, lei federal n° 8.069/1990 (ECA) 

explicita muito bem cada um dos direitos da criança e do adolescente bem como os 

princípios norteadores às políticas de atendimento.  

A expansão do direito à educação para todas as crianças desde o seu nascimento 

retrata uma importante conquista no cenário brasileiro e o Plano Municipal de Educação 

de Paranaíba, alinhado ao Plano Nacional de Educação e Plano Estadual de Educação 

elabora e executa metas e estratégias para que os gestores públicos consigam cumprir a 

universalização de ensino da Educação Infantil. Assim, de acordo com as porcentagens 

dos indicadores os Centros de Educação Infantil e Escolas para alcançar os indicadores 

previstos na referida meta atendem o indicador 1A (Percentual da população de 4 a 5 

anos que frequenta a escola/creche (taxa de atendimento escolar)) contemplando todas 

as crianças cujas famílias pleiteiam vagas, ainda que nem sempre o atendimento seja 

feito próximo a sua residência, conforme o solicitado pelos pais ou responsáveis. 

Ressaltamos que para atender o indicador 1B (Percentual da população de 0 a 3 anos 

que frequenta escola/creche (taxa de atendimento escolar)) em período parcial/integral 

só será possível mediante a construção e ampliação de salas de aula. 

Portanto, a evolução dos indicadores apresentados a partir da elaboração do 

diagnóstico e da aprovação do Plano Municipal de Educação foi no sentido da 

ampliação da oferta de vagas na Educação Infantil, e por meio do Relatório de 

Avaliação realizado bianualmente mostra que Paranaíba está próximo às metas 

previstas.  

Assim, consideramos pertinente informar que neste relatório os indicadores da 

meta apresentam o mesmo parâmetro de cálculo para melhor comparação dos 

resultados, acrescentando na parte C número de matrículas e população. Os dados 

oficiais são provenientes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP), por meio 

do link  http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica e 

Sistema próprio da Secretaria Municipal de Saúde – Paranaíba. 

 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica
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PARTE D – MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS 
 

 
2017 2018 2019 

Total de estratégias  45 45 45 

Sim 2 17 17 

Não 6 6 5 

Parcial 1 22 23 

 

Análise das estratégias: O município de Paranaíba qualifica como 

imprescindível para a qualificação da Educação o monitoramento das estratégias da 

meta 1 – Educação Infantil desde 2016, primeiro ano de vigência do Plano Municipal de 

Educação de Paranaíba (2015/2024).  

Nota-se que, diante dos dados apresentados o município tem avançado nas 

execuções das estratégias, mas há necessidade de investir em infraestrutura e aparato 

pedagógico. É pertinente estimular e tornar possível o aumento da Educação Infantil em 

tempo integral, pois o município atende 74%1,  sendo assim considerado parcial o 

desenvolvimento da estratégia 1.25 que prevê atendimento para todas as crianças de 0 a 

5 anos, conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil. Efetivar parceria intersetorial para realizar busca ativa das crianças, fazer 

reuniões de conscientização aos pais da importância da Educação Infantil para a 

formação psicossocial da criança e promover investimento financeiro, pessoal e na 

formação continuada para valorizar os profissionais da educação.  Veja a tabela de 

monitoramento das estratégias: 

Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2024 

1.1 Participar do regime de colaboração com a União e o 

Estado para definição das metas de expansão da educação 

infantil, nas respectivas redes públicas de ensino, segundo 

padrão nacional de qualidade, considerando as peculiaridades 

locais. 

 
Parcial  Parcial 

2024 

1.2 Garantir que, ao final da vigência deste PME, seja inferior a 

10% a diferença entre as taxas de frequência na educação 

infantil das crianças de até 3 anos oriundas do quinto de renda 

familiar per capita mais elevado e as do quinto de renda familiar 

per capita mais baixo. 

 
Não Não 

2015 

1.3 Estabelecer, a partir do primeiro ano de vigência do PME, 

normas e procedimentos para fiscalizar a demanda e 

atendimento por creche, preservando o direito de opção da 

família. 

Não  Parcial  Parcial 

                                                           
1 Fonte http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica


PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME) 
      RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO_2018/2019 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME) 
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PME_PERÍODO 2018/2019 

10 
 

Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2015 

1.4 Realizar, anualmente, em regime de colaboração e em 

parceria com outras instituições, levantamento da demanda por 

creche e pré-escola, como forma de planejar a oferta e verificar 

o atendimento da demanda manifesta. 

Parcial Sim  Sim 

2020 

1.5 Manter e ampliar, no prazo de cinco anos de vigência do 

PME, em regime de colaboração e respeitadas as normas de 

acessibilidade, programa nacional de construção e 

reestruturação de escolas, bem como de aquisição de 

equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede física de 

escolas públicas de educação infantil. 

 Não  Não 

2018 

1.6 Implantar, até o terceiro ano de vigência deste PME, 

avaliação da educação infantil, a ser realizada a cada 2 (dois) 

anos, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de 

aferir a infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições 

de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, 

entre outros indicadores relevantes. 

 Sim  Sim 

2024 

1.7 Articular a oferta de matrículas gratuitas em creches 

certificadas como entidades beneficentes de assistência social na 

área de educação com a expansão da oferta na rede escolar 

pública. 

 Parcial  Parcial 

2024 

1.8 Executar programas de formação em serviço para os 

profissionais que atuam na educação infantil, com cooperação 

da União e do Estado e em articulação com instituições 

formadoras. 

 Sim Sim 

2024 

1.9 Estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de 

pesquisa e cursos de formação para profissionais da educação, 

de modo a garantir a elaboração de currículos e propostas 

pedagógicas que incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao 

processo de ensino-aprendizagem e às teorias educacionais no 

atendimento da população de 0 (zero) a 5 (cinco) ano. 

 Parcial  parcial 

2024 

1.10 Fomentar o atendimento das populações do campo na 

educação infantil na respectiva comunidade, por meio do 

redimensionamento da distribuição territorial da oferta, 

limitando a nucleação de escolas e o deslocamento de crianças, 

de forma a atender às especificidades dessa comunidade, 

garantida consulta prévia e informada. 

 Não  Não 

2024 

1.11 Priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta 

do atendimento educacional especializado complementar e 

suplementar aos alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou super dotação, 

assegurando a educação bilíngue para crianças surdas e a 

transversalidade da educação especial nessa etapa da educação 

básica. 

 Parcial Parcial 

2015 

1.12 Desenvolver, em caráter complementar, a partir do 

primeiro ano de vigência deste PME, mecanismos de 

colaboração entre os setores da educação, saúde e assistência 

social, visando assegurar para as crianças da Educação Infantil 

o oferecimento de serviços de uma equipe multiprofissional. 

Não  Parcial  Parcial 

2024 

1.13 Preservar as especificidades da educação infantil na 

organização das redes escolares, garantindo o atendimento da 

criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em estabelecimentos que 

atendam a parâmetros nacionais de qualidade, e a articulação 

com a etapa escolar seguinte, visando ao ingresso do estudante 

de 6 (seis) anos de idade no ensino fundamental. 

 Parcial  Parcial 
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Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2024 

1.14 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do 

acesso e da permanência das crianças na educação infantil, em 

especial dos beneficiários de programas de transferência de 

renda, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos 

de assistência social, saúde e proteção à infância. 

 Parcial  Parcial 

2024 

1.15 Implementar, em caráter complementar, programas de 

orientação e apoio às famílias, por meio da articulação das 

áreas de educação, saúde e assistência social, com foco no 

desenvolvimento integral das crianças de até 3 (três) anos de 

idade, preservando o direito de opção da família. 

 Parcial Parcial 

2016 

1.16 Estabelecer, a partir do segundo ano de vigência do PME, 

normas, procedimentos e prazos para definição de mecanismos 

que garanta o atendimento da demanda por creche e de 

fiscalização do seu atendimento. 

Não  Sim  Sim 

2024 

1.17 Atender 50% da demanda manifesta por creche até 2020, 

60% até 2022 e, progressivamente, atingir 70% até o final de 

vigência do PME, segundo padrão nacional de qualidade, 

considerando as peculiaridades locais do município.  

 Parcial  Parcial 

2024 

1.18 Equipar, gradativamente, em regime de colaboração com a 

União e o Estado, as Instituições de Ensino que atendem a 

educação infantil com mobiliário, materiais pedagógicos, 

biblioteca, brinquedoteca, Playground, tecnologias educacionais 

e equipamentos suficientes e adequados para essa faixa etária, 

até o terceiro ano de vigência do PME. 

 Parcial  Parcial 

2024 

1.19 Participar, em regime de colaboração com a União e o 

Estado, de programa nacional de construção e reestruturação de 

instituições que atendem a educação infantil, bem como de 

aquisição de equipamentos, visando à expansão e à melhoria da 

rede física, respeitadas as normas de acessibilidade. 

 Parcial  Parcial 

2024 

1.20 Garantir professores a todas as salas de Educação Infantil, 

com jornada de trabalho mínima de 4 horas, para o turno 

parcial, e de 7 horas, para a jornada integral. 

 Sim  Sim 

2024 
1.21 Promover, permanentemente, a formação contínua dos 

funcionários administrativos da educação infantil. 
 Parcial Parcial 

2015 

1.22 Promover, anualmente, a formação continuada dos técnicos 

de setores das secretarias municipais de educação responsáveis 

pela educação Infantil 

Sim Sim  Sim  

2015 
1.23 Participar, anualmente, de encontro estadual de gestores de 

instituições de educação infantil. 
Sim  Sim  Sim  

2024 

1.24 Garantir, na formação continuada dos profissionais da 

educação, a inserção de temas sobre os direitos das crianças, 

enfrentamento da violência contra crianças, prevenção ao uso de 

drogas, questões étnico-raciais e gênero (sexualidade). 

 Sim  Sim 

2024 

1.25 Estimular o acesso à educação infantil em tempo integral, 

para todas as crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, conforme 

estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil. 

 Parcial  Parcial 

2015 

1.26 Assegurar a avaliação e a adequação, das propostas 

pedagógicas da Educação Infantil a partir da vigência deste 

PME. 

Não  Sim  Sim 

2024 

1.27 Garantir o cumprimento da legislação no que concerne aos 

padrões mínimos de infraestrutura para o funcionamento 

adequado da educação infantil (creches e pré-escolas). 

 Parcial Parcial 
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Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2018 

1.28 Garantir aos professores, diretores e pessoal de apoio 

pedagógico a formação em nível superior e aos administrativos 

a formação em nível médio, com a colaboração da União, do 

Estado e das instituições de ensino superior a partir do terceiro 

ano de vigência do PME. 

 Sim  Sim 

2024 

1.29 Efetivar ou contratar, preferencialmente, novos 

profissionais para a função docente e de apoio pedagógico que 

tenham formação específica em nível superior, concernente ao 

cargo atribuído. 

 Não  Parcial 

2024 

1.30 Garantir a participação dos profissionais da educação e da 

comunidade escolar, por meio de conselhos ou órgãos 

equivalentes, na elaboração, acompanhamento e avaliação da 

Proposta Pedagógica. 

 Sim Sim 

2024 

1.31 Garantir, por meio da colaboração financeira da União, 

alimentação escolar para as crianças atendidas na educação 

infantil, nos estabelecimentos públicos e conveniados. 

 Sim  Sim  

2024 

1.32 Assegurar o fornecimento de materiais pedagógicos 

adequados às faixas etárias e às necessidades do trabalho 

educacional das instituições públicas, com cooperação 

financeira da União e o Estado. 

 Parcial  Parcial  

2024 
1.33 Garantir, a quantidade mínima de crianças por sala, 

visando o melhor atendimento na Educação Infantil. 
 Parcial  Parcial  

2024 

1.34 Garantir, a quantidade mínima de crianças por sala, 

público alvo da Educação Especial, visando um melhor 

atendimento na Educação Infantil. 

 Sim  Sim  

2016 

1.35 Prover às Instituições de Ensino em regime de colaboração 

com a União e o Estado, acervos de obras de Literatura Infantil 

para crianças de 0 a 5 anos de idade, a fim de fomentar o gosto 

pela leitura, a partir do segundo ano de vigência do PME. 

Não  Sim  Sim  

2016 

1.36 Prover as Instituições de Ensino, em regime de colaboração 

com a União e o Estado, de obras literárias, textos científicos, 

obras básicas de referência, livros didático-pedagógico de apoio 

ao professor e material referente à história e à geografia do 

município de Paranaíba, mantendo-os organizados e disponíveis 

em lugar especifico a partir do segundo ano de vigência do 

PME. 

Não  Parcial  Parcial  

2024 

1.37 Garantir o brincar com vistas à socialização e ao 

desenvolvimento integral da criança, em seu aspecto físico, 

psicológico, intelectual e social. 

 Sim  Sim  

2024 

1.38 Oportunizar, em colaboração com a União e o Estado, o 

acesso à rede mundial de computadores em banda larga, 

possibilitando a relação computadores/crianças nas instituições 

de Educação Infantil, promovendo a utilização pedagógica das 

Tecnologias da Informação e da Comunicação – TICs como 

mais um ambiente de aprendizagem. 

 Não  Não  

2024 

1.39 Preservar as especificidades da Educação Infantil 

garantindo atendimento da criança de até cinco anos em 

instituições que atendam a parâmetros nacionais de qualidades. 

 Sim  Sim  

2024 

1.40 Garantir na vigência do PME que as Instituições de Ensino 

sejam dotadas de equipamentos e espaço físico, adequados ao 

ensino de música. 

 Não  Não  

2024 
1.41 Reconhecer e valorizar a diversidade cultural das crianças 

e de suas famílias. 
 Parcial  Parcial  

2024 
1.42 Efetivar propostas que promovam a autonomia e a 

multiplicidade de experiências. 
 Parcial  Parcial  
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Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2024 
1.43 Possibilitar a integração de diferentes idades entre os 

agrupamentos e as turmas. 
 Sim  Sim  

2024 
1.44 Ter a arte como fundamento na formação dos profissionais 

da primeira etapa da Educação Básica.  
 Parcial  Parcial  

2024 
1.45 Estender o “espaço educativo” para a rua ou bairro e a 

cidade. 
 Parcial  Parcial  
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PARTE B - METAS 

Prazo Meta 2 – Ensino Fundamental 

2024 

Universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda a população de 6 a 14 anos e 

garantir que pelo menos 95% dos estudantes concluam essa etapa na idade recomendada, até o 

último ano de vigência deste PME. 

Dotação orçamentária 

2017 

12.361.006-2.019; 12.361.0006-2.031 

2018 

12.361.0011-2.022; 12.361.0011-2.043; 12.361.0011-2.047; 12.361.0029-2.057; 12.367.0011-2.041 

2019 

12.306.0011-2.046; 12.631.0011-1.001; 12.361.0011-2.022; 12.361.0011-2.043; 12.361.0011-2.047 

PARTE C - INDICADORES DE META 

  

FONTES  

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php / Relatório Linha de Base 2014 - 

Inep 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica   

Secretaria Municipal de Saúde – Paranaíba (população)     

Indicador 2A 

Percentual da população de 6 a 14 anos 

que frequenta a escola.  
Prazo: 2024 

Alcançou 

indicador? 
Não   

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA 

% 
    100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Meta executada no 

período % 
      99%     87%           

Indicador 2B 

Percentual de pessoas de 16 anos com 

pelo menos o ensino fundamental 

concluído.  
Prazo: 2024 

Alcançou 

indicador? 
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA 

% 
    95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%  

Meta executada no 

período % 
      62%                

 

Análise dos indicadores: Garantindo o direito assegurado pela Constituição 

Federal de 1988 de acesso à escola, esta meta estabelece que todas as crianças de 6 a 14 

anos estejam matriculadas no Ensino Fundamental até 2024. Nota-se que, os 

indicadores não foram atendidos na sua totalidade.  

A dificuldade para universalizar os indicadores está na indisponibilidade de 

dados para estudos mais aprofundados em busca dos reais motivos.  

Assim, consideramos pertinente informar que neste relatório os indicadores da 

meta apresentam o mesmo parâmetro de cálculo para melhor comparação dos 

resultados, acrescentando na parte C número de matrículas e população e que o 

indicador 2B não foi calculado por falta de dados oficiais do município. Os dados 

oficiais são provenientes do Plano Nacional de Educação em movimento, no link  

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica
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http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php / Relatório Linha de Base 2014 – Inep, 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP), no link  

http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica e Sistema 

próprio da Secretaria Municipal de Saúde – Paranaíba. 

 

PARTE D – MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS 

 

2017 2018 2019 

Total de estratégias  21 21 21 

Sim 1 6 8 

Não 4 4 3 

Parcial  1 11 10 
 

 

Análise das estratégias: A meta 2 deste Plano vem sendo desenvolvida por 

meio de ações que visam à universalização do Ensino Fundamental considerado a base 

para o conhecimento teórico/prático do indivíduo e sua formação profissional.  

A intervenção no processo ensino e aprendizagem; proposta de regularização de 

fluxo e acompanhamento e avaliação do desempenho dos alunos são ações que tornam 

possíveis uma significativa parcela da população de Paranaíba, em idade escolar com 

possibilidade de concluir o ensino fundamental.  

A recomendação nos Planos de Educação Nacional, Estadual e Municipal é 

assegurar que a população de seis (06) a quatorze (14) anos tenha plenas condições de 

concluir o ensino fundamental com qualidade. Portanto é dever do ente público criar 

condições favoráveis para que essa população desenvolva as suas competências.  

As estratégias adotadas no monitoramento articulam-se com a meta de forma a 

possibilitar que se criem condições necessárias e imprescindíveis a garantir a 

permanência e a conclusão do ensino fundamental de nova anos dos alunos dos seis (06) 

aos quatorze (14) anos.  

Paranaíba visando fortalecer os meios para manter os alunos em sala de aula, 

atua na interdisciplinaridade das áreas (saúde, assistência social e educação), mantem o 

transporte escolar gratuito para esta etapa de ensino, investe na infraestrutura adequada, 

recursos humanos qualificados para o atendimento aos alunos e promove a inclusão 

social proporcionando um ambiente agradável no âmbito da escola. Veja a tabela de 

monitoramento das estratégias: 

 

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica
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Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2015 

2.1 Participar, em articulação com A União e o Estado, da 

elaboração da proposta curricular de direitos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento para os estudantes do ensino 

fundamental, a partir do primeiro ano de vigência deste PME. 

Sim  Sim  Sim  

2024 

2.2 Participar do pacto entre a União e o Estado, para 

implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento que configurarão a base nacional comum 

curricular do ensino fundamental. 

 Sim Sim  

2024 

2.3 Promover ações permanentes de acompanhamento 

individualizado para que pelo menos 95% dos estudantes 

concluam esta etapa de ensino na idade recomendada, 

considerando as habilidades e competências necessárias, até o 

final da vigência do PME. 

 Não  Parcial  

2024 

2.4 Realizar, em parceria com as áreas de saúde, assistência 

social, conselho tutelar e Ministério Público, o acompanhamento 

individualizado e o monitoramento de acesso e permanência na 

escola, identificando motivos de ausência, baixa frequência e 

abandono dos estudantes, até o final da vigência do PME. 

 Parcial sim 

2024 

2.5 Realizar, permanentemente, a busca ativa de crianças e 

adolescentes fora da escola, em parceria com órgãos públicos de 

assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e 

juventude até o final da vigência do PME. 

 Parcial Não  

2024 

2.6 Desenvolver e implementar tecnologias pedagógicas que 

combinem, de maneira articulada, a organização do tempo e das 

atividades didáticas entre a escola e o ambiente comunitário, 

considerando as especificidades da educação especial, das escolas 

do campo, inseridas nos currículos específicos, respeitando a 

cultura de cada comunidade. 

 Não  Sim  

2016 

2.7 Assegurar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização 

flexível do trabalho pedagógico, incluindo adequação do 

calendário escolar de acordo com a realidade local, a identidade 

cultural e as condições climáticas da região, a partir do primeiro 

ano de vigência deste PME. 

 Sim  Sim  

2015 

2.7.1 Regularizar o fluxo escolar reduzindo anualmente, as taxas 

de repetência e evasão, por meio de reforço escolar e 

acompanhamento psicopedagógico em contraturno escolar, além 

de outros programas que garantam efetiva aprendizagem; a 

evasão e repetência escolar e assegure a sua permanência na 

escola. 

Parcial  Parcial Parcial  

2015 

2.7.2 Criar, a partir do primeiro ano de vigência deste plano 

municipal, mecanismos que supram a necessidade de atendimento 

das situações individualizadas de cada aluno e oferecer 

atendimento diversificado de acordo com as necessidades 

específicas de cada discente para que se diminua. 

Não  Sim  Sim   

2016 

2.7.3 Criar e garantir, a partir do segundo ano de vigência deste 

PME, mecanismos de colaboração entre os setores da educação, 

saúde e assistência social, visando assegurar aos estudantes o 

oferecimento de serviços de uma equipe multiprofissional. 

Não  Sim  Sim 

2024 

2.8 Promover, em regime de colaboração com a União e o Estado, 

a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, a 

fim de garantir a oferta regular de atividades culturais para a 

livre fruição dos alunos dentro e fora dos espaços escolares, 

assegurando ainda que as escolas se tornem polos de criação e 

difusão cultural na vigência do PME. 

 Parcial Parcial  
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Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2024 

2.9 Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no 

acompanhamento das atividades escolares dos filhos por meio de 

reuniões sistemáticas e projetos que visem ao estreitamento das 

relações entre as escolas e as famílias. 

 Parcial Parcial  

2024 

2.10 Estimular a oferta do ensino fundamental, em especial dos 

anos iniciais, para as populações do campo, nas próprias 

comunidades. 

 Parcial  Parcial  

2024 

2.11 Desenvolver formas alternativas de oferta do ensino 

fundamental, garantida a qualidade, para atender aos filhos de 

profissionais que se dedicam a atividades de caráter itinerante. 

 Não Não  

2024 

2.12 Oferecer, em regime de colaboração com a União e o Estado, 

atividades extracurriculares de incentivo aos estudantes e de 

estímulo ao desenvolvimento de habilidades, inclusive mediante 

certames e concursos municipais, estaduais e federais levando em 

consideração as especificidades locais. 

 Não  Não  

2015 

2.12.1 Incentivar, a partir do primeiro ano de vigência desse 

plano, a participação dos pais ou responsáveis no 

acompanhamento das atividades escolares dos filhos por meio de 

reuniões sistemáticas e projetos que visem ao estreitamento das 

relações entre as escolas e as famílias. 

Não  Sim Sim 

2024 

2.13 Promover e implementar atividades de desenvolvimento e 

estímulo a diferentes habilidades esportivas nas escolas, 

interligadas a um plano de disseminação do desporto educacional 

e de desenvolvimento esportivo nacional. 

 Parcial Parcial 

2024 

2.14 Fortalecer e criar mecanismos para o acompanhamento e o 

monitoramento do acesso, da permanência e do aproveitamento 

escolar dos beneficiários de programas de transferência de renda, 

bem como das situações de discriminação, preconceitos e 

violências na escola, visando ao estabelecimento de condições 

adequadas para o sucesso escolar dos estudantes, em colaboração 

com as famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde 

e proteção à infância, adolescência e juventude, até o final da 

vigência do PME. 

 Parcial  Parcial 

2024 

2.15 oferecer formação continuada em serviço e garantir 

condições técnicas e pedagógicas aos profissionais do ensino 

fundamental para utilização das novas tecnologias educacionais e 

de práticas pedagógicas inovadoras. 

 Parcial Parcial 

2024 

2.15.1 Ampliar, em colaboração com a União e o Estado, o acesso 

à Rede Mundial de Computadores em banda larga, possibilitando 

a relação computadores para estudantes, promovendo a utilização 

pedagógica das Tecnologias da Informação e da Comunicação – 

TICs como mais um ambiente de aprendizagem. 

 Parcial Parcial 

2016 

2.16 Ampliar, a partir do segundo ano de vigência deste PME, 

tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada, a 

organização do tempo e das atividades didáticas, considerando as 

especificidades da educação especial e das escolas do campo. 

Não  Parcial  Parcial  
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PARTE B - METAS 

Prazo Meta 3 – Ensino Médio 

2016 

2024 

Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar, 

até o final do período de vigência deste PME, a taxa líquida de matrículas no ensino médio 

para 85%. 

Dotação orçamentária 

2017 

Não contemplada 

2018 

Não contemplada 

2019 

Não contemplada 

PARTE C - INDICADORES DE META 

 FONTES 
http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica 

Secretaria Municipal de Saúde – Paranaíba (população)   

Indicador 3A 

 Percentual da população de 15 a 17 anos que 

frequenta a escola. 
Prazo: 2016 

Alcançou 

indicador? 
Não   

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA 

% 
    100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Meta executada no 

período % 
      71%    63%           

Nº de matrículas    1477  1431      

População     2079  2277      

Indicador - 3B 

 Taxa de escolarização líquida no ensino 

médio da população de 15 a 17 anos. 
Prazo: 2024 

Alcançou 

indicador? 
 Não  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA 

% 
    85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 

85% 

 

Meta executada no 

período % 
      73%   66%            

Nº de matrículas    1519  1516      

População     2079  2277      

 

Análise dos indicadores: O município de Paranaíba comtemplou no ano de 

2017, 71% da demanda da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola, e 73% da 

taxa de escolarização líquida no ensino médio da população de 15 a 17 anos.  No ano de 

2019 a demanda da população em relação a 2017 é de 63% e a taxa de escolarização 

66%. 

Dessa forma, a meta prevista não foi atendida na sua totalidade nos indicadores 

3A e 3B. Assim, consideramos pertinente informar que neste relatório os indicadores da 

meta apresentam o mesmo parâmetro de cálculo para melhor comparação dos 

resultados, acrescentando na parte C número de matrículas e população. Os dados 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica
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oficiais são provenientes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP), no link  

http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica e Sistema 

próprio da Secretaria Municipal de Saúde – Paranaíba. 

 

PARTE D – MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS 

 

2017 2018 2019 

Total de estratégias  10 10 10 

Sim 

 

3 3 

Não 10 1 1 

Parcial  

 

6 6 
 

 

Análise das estratégias: Após estudo e análise da Meta 3, verifica-se que há 

comprometimento por parte da Rede Estadual em cumprir esta meta e as estratégias 

com os programas/projetos que subjetivamente são voltados para desenvolvimento de 

atividades articulados de forma a enriquecer ações que visam elevar o padrão de 

qualidade do Ensino Médio e diminuir índices de evasão e defasagem no fluxo escolar. 

A Secretaria Estadual de Educação e a Secretaria Municipal de Educação de 

forma sistêmica tem contribuído para formação dos profissionais que atuam nessa etapa 

elevando o nível dos profissionais oferecendo Formação Continuada, Semanas 

Pedagógicas, palestras contando com efetiva participação dos professores e estudantes 

do Ensino Médio, cursos de aprofundamento de estudos na área de atuação voltadas 

para a valorização das práticas de ensino. 

As informações para o preenchimento do campo Previsões Orçamentárias não 

foram disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Educação/SED. Veja a tabela de 

monitoramento das estratégias: 

Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2024 

3.1 Participar em regime de colaboração com o poder público 

estadual objetivando o cumprimento das metas previstas no Plano 

Estadual de Educação. 

Não Parcial  Parcial  

2024 

3.2 Estabelecer parcerias com áreas de saúde, assistência social, 

conselho tutelar, Ministério Público, para o desenvolvimento de 

projetos e programas voltados para a prevenção de prostituição, 

discriminação e combate à intolerância, com envolvimento da 

comunidade escolar e da família. 

Não Parcial  Parcial  

2024 

3.3 Firmar parcerias e convênios com entidades, instituições, 

Secretaria de Cultura para possibilitar o acesso e a permanência, 

no ensino médio, de alunos com necessidades educacionais 

especiais. 

Não Não  Não  
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2024 

3.4 Promover parcerias entre instituições de ensino superior e de 

ensino médio para a realização de estágios, tendo como 

contrapartida aulas de reforço, palestras, eventos esportivos, 

culturais e projetos de extensão. 

Não Sim  Sim  

2015 

3.5 Reduzir os índices de evasão e repetência, com a 

implementação de políticas de prevenção, criando rede de 

proteção contra formas associadas de exclusão, a partir da 

vigência do Plano Municipal. 

Não Parcial Parcial 

2024 

3.6 Reduzir os índices de evasão e repetência, realizando 

acompanhamento individualizado ao estudante com rendimento 

defasado, por meio da adoção de práticas como reforço escolar no 

contra turno, visando a correção do fluxo do ensino fundamental 

até o final da vigência do PME. 

Não Parcial Parcial 

2016 

3.7 Garantir ações que visem à formação continuada dos 

profissionais da educação que atuam no ensino médio, por áreas 

afins, por meio de realização de oficinas, grupos de estudo e 

movimento pedagógico com a comunidade escolar, a partir do 

segundo ano de vigência. 

Não Parcial Parcial 

2024 

3.8 Incentivar as organizações estudantis, como espaço de 

participação e criação de uma cultura de respeito e aceitação do 

outro como princípio educativo desenvolvendo o exercício de 

cidadania. 

Não Parcial Parcial 

2024 
3.9 Promover a articulação entre as escolas de Ensino Médio e as 

instituições acadêmicas, esportivas e culturais. 
Não Sim Sim 

2015 

3.10 Utilizar os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), como instrumento de avaliação sistêmica para subsidiar 

políticas públicas para a educação básica, de avaliação 

certificadora, possibilitando aferição de conhecimentos e 

habilidades adquiridas dentro e fora da escola, e de avaliação 

classificatória como critério de acesso a educação superior. 

Não Sim Sim 
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PARTE B - METAS 

Prazo Meta 4 – Educação Especial 

2024 

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

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao 

atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a 

garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, 

escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 

Dotação orçamentária 

2017 

12.365.0006-2.116; 12.361.0006-2.031 

2018 

Não contempla 

2019 

12.367.0011-2.041; 12.366.0011-2.104 

PARTE C - INDICADORES DE META 

  

FONTES 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica 

Secretaria Municipal de Saúde – Paranaíba (população)   

Indicador - 4A 

Percentual da população de 4 a 17 anos com 

deficiência que frequenta a escola.  
Prazo: 2024 

Alcançou 

indicador? 
Não   

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META 

PREVISTA % 
     100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Meta executada 

no período % 
      2%   2%           

Nº de matrículas    166  207       

População     8457  9352      

Indicador - 4B 

Percentual de matrículas em classes comuns do 

ensino regular e/ou EJA da educação básica de 

alunos de 4 a 17 anos de idade com deficiência, 

TGD e altas habilidades ou superdotação.  

Prazo: 2024 
Alcançou 

indicador? 
Não    

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META 

PREVISTA % 
    85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 

Meta executada 

no período % 
      3%   3,5%           

Nº de matrículas    291  330      

População     8457  9352      
 

Análise dos indicadores: O município de Paranaíba em 2017 comtemplou 2% 

do percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência que frequenta a escola, e 3% 

do percentual de matrículas em classes comuns do ensino regular e/ou EJA da educação 

básica de alunos de 4 a 17 anos de idade com deficiência, TGD e altas habilidades ou 

superdotação. No ano de 2019 a população de 4 a 17 anos com deficiência que 

frequenta a escola registra-se 3% e o percentual de matrículas em classes comuns do 

ensino regular 3,5%. Os referidos indicadores, apresentam índice insatisfatório de 
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inserção do aluno PAEE no ensino comum, ainda no que se refere ao acompanhamento 

individual do mesmo em sala de aula na Rede Municipal de Ensino não é feito por 

profissionais com especialização na área, somente por acadêmicos de cursos de 

licenciatura. Diferente da Rede Estadual, que esse acompanhamento individual é feito 

por um professor licenciado e especialização na área.  

O município de Paranaíba conta com o atendimento especializado por meio das 

salas de recursos multifuncionais que atendem os alunos do PAEE, como também a 

comunidade escolar na sensibilização sobre a inclusão e orientações nos planejamentos 

mensais com os professores de sala regular.  

Dessa forma, a meta prevista não foi atendida na sua totalidade nos indicadores 

4ª e 4B. Assim, consideramos pertinente informar que neste relatório os indicadores da 

meta apresentam o mesmo parâmetro de cálculo para melhor comparação dos 

resultados, acrescentando na parte C número de matrículas e população. Os dados 

oficiais são provenientes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP), no link  

http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica e Sistema 

próprio da Secretaria Municipal de Saúde – Paranaíba. 

 

PARTE D – MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS 

 

2017 2018 2019 

Total de estratégias 29 29 29 

Sim 

 

4 5 

Não 8 14 13 

Parcial  5 11 11 
 

 

Análise das estratégias: A educação especial é uma modalidade que perpassa 

os níveis, etapas e modalidades da educação brasileira e atende a educandos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.  

O atendimento educacional especializado foi instituído pela Constituição Federal de 

1988, no inciso III do art. 208, e definido pelo art. 2º do Decreto nº 7.611/2011. 

Segundo o disposto na LDB (Lei nº 9.394/1996), a educação especial deve ser oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino, havendo, quando necessário, serviços de 

apoio especializado (art. 58).  

Na perspectiva inclusiva, a educação especial integra a proposta pedagógica da 

escola regular, de modo a promover o atendimento escolar e o atendimento educacional 

especializado complementar ou suplementar aos estudantes com deficiência, com 
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transtornos globais do desenvolvimento, com altas habilidades ou superdotação.  Na 

sequência a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (MEC, 2008) orienta os sistemas de ensino para garantir o acesso, a 

participação e a aprendizagem dos estudantes, em classes comuns, bem como os 

serviços da educação especial, nas escolas regulares, de forma transversal a todos os 

níveis, etapas e modalidades.  

Nesse sentido, ao longo deste PNE, deve-se assegurar a implantação, de salas de 

recursos multifuncionais e fomentar a formação continuada de professores para o 

atendimento educacional especializado nas escolas urbanas, do campo, indígenas e de 

comunidades quilombolas (Estratégia 4.3), a fim de desenvolver modelos de 

atendimento voltados à continuidade do atendimento escolar na educação de alunos 

PAEE tal como está previsto na (Estratégia 4.12). 

 Apesar de todo esse esforço, há ainda um grande desafio para promover a 

universalização, com acessibilidade ao ambiente físico e aos recursos didáticos e 

pedagógicos.   

Nessa direção, a construção de um Plano Municipal de Educação significa um 

grande avanço para o Município, pois promove a qualificação da educação a partir do 

diálogo, da participação e do debate público acerca das suas diretrizes futuras. 

 Neste sentido, o PME, com força de lei e legitimidade social, proporciona aos 

distintos dirigentes municipais o sentido da continuidade das políticas públicas, 

oferecendo, sobretudo, metas e critérios de avaliação acerca da execução e dos 

resultados das ações nas áreas da educação municipal. Veja a tabela de monitoramento 

das estratégias: 

Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2024 

4.1 Acompanhar e participar, junto aos órgãos próprios, do 

cumprimento da meta 4 e das estratégias do PNE e do PEE-MS, 

por meio de fóruns com representação de órgãos governamentais 

e não governamentais e de segmentos de estudantes, pais e 

professores, durante a vigência deste PME. 

 Não Não 

2021 

4.2 Atender, até o sexto ano de vigência deste PME, a 

universalização do atendimento escolar e Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) à demanda manifesta pelas 

famílias, pelos serviços de saúde, assistência social e pela 

comunidade, de crianças de 0 a 03 anos com deficiência, 

especificidades linguísticas, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, observado o 

que dispõe a LDBEN/1996. 

 Não Não 
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Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2017 

4.3 Implantar, ampliar e implementar, até o segundo ano da 

vigência deste PME, o AEE em suas diversas atividades, entre 

estas, as salas de recursos multifuncionais, com espaço físico e 

materiais adequados em todas as escolas, assim como escola 

bilíngue para surdos e surdocegos, conforme necessidade 

identificada por meio de avaliação pelos professores, com apoio 

da equipe multidisciplinar e participação da família e do 

estudante. 

Não Parcial Parcial 

2015 

4.4 Assegurar a formação continuada de professores, por meio de 

projetos de extensão e de pós-graduação, do AEE e do ensino 

comum, e de funcionários administrativos e gestores, nas escolas 

urbanas, do campo, bilíngues, a partir da vigência deste PME. 

Parcial Parcial Parcial 

2024 

4.5 Criar e implementar, setores com equipe multidisciplinar, 

como apoio e suporte pedagógico aos professores do ensino 

comum e das Salas de Recursos Multifuncionais, com professor 

especializado em educação especial, com experiência na área, 

para avaliações pedagógicas, encaminhamentos para o AEE, 

áreas da saúde e assistência social. 

 Não Não 

2024 

4.6 Criar centros de atendimento às pessoas público alvo da 

Educação Especial com a ampliação de equipes 

multidisciplinares, materiais e espaço físico adequados, bem como 

promover a formação continuada de seus profissionais, na 

vigência do PME. 

 Não Não 

2015 

4.7 Promover a acessibilidade nas instituições públicas e 

conveniadas para garantir o acesso e a permanência dos 

estudantes público alvo da Educação Especial, por meio da 

adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível, da 

disponibilização de material didático próprio e de recursos de 

tecnologia assistiva, a partir da vigência deste PME. 

Parcial Parcial Parcial 

2015 

4.8 Oferecer educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS), como primeira língua, e, na modalidade escrita, da 

língua portuguesa, como segunda língua, aos estudantes surdos e 

com deficiência auditiva de 0 a 17 anos, em escolas e classes 

bilíngues e em escolas comuns, bem como a adoção do sistema 

Braille de leitura, Soroban, orientação e mobilidade, e tecnologias 

assistivas para cegos e surdocegos, a partir da vigência deste 

PME. 

Parcial Não Não 

2024 

4.9 Garantir que a educação especial seja integrada à proposta 

pedagógica da escola comum, de forma a atender as necessidades 

dos alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

 Parcial Parcial 

2015 

4.10 Acompanhar e monitorar, por meio de equipe 

multidisciplinar, o acesso à escola e ao AEE, bem como a 

permanência e o desenvolvimento escolar dos estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, beneficiários de programas de 

transferência de renda, juntamente com o combate às situações de 

discriminação, preconceito e violência, com vistas ao 

estabelecimento de condições adequadas para o sucesso no 

percurso escolar, em colaboração com as famílias e com os 

órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, 

à adolescência e à juventude, a partir da vigência deste PME. 

Não Parcial Parcial 
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Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2016 

4.11 Criar, em articulação com órgãos e instituições 

educacionais, programas de superação a situações de 

discriminação em relação a estudantes com deficiências, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, promovendo a eliminação de barreiras atitudinais, 

pedagógicas, arquitetônicas e de comunicação, a partir do 

primeiro ano de vigência deste PME. 

Parcial Parcial Parcial 

2015 

4.12 Desenvolver e tornar acessível, em articulação com as 

Instituições de Ensino Superior - IES, pesquisas voltadas para o 

desenvolvimento de metodologias, materiais didáticos, 

equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com vistas à 

promoção do ensino e da aprendizagem, bem como das condições 

de acessibilidade dos estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação a 

partir da vigência deste PME. 

Não Não Não 

2016 

4.13 Desenvolver, em articulação com as IES, estudos e pesquisas 

em quaisquer níveis, visando à produção de conhecimento sobre 

educação especial, para subsidiar a formulação de políticas que 

atendam as especificidades educacionais de estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação que requeiram medidas de AEE, a 

partir do segundo ano de vigência deste PME. 

Não Sim Sim 

2015 

4.14 Garantir, a partir da vigência deste PME, a articulação 

intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde, 

assistência social e direitos humanos, em parceria com as 

famílias, a fim de identificar, encaminhar e desenvolver modelos 

de atendimento voltados à continuidade do atendimento escolar, 

na educação de jovens e adultos, das pessoas com deficiência, 

especificidades linguísticas e transtornos globais do 

desenvolvimento com idade superior à faixa etária de 

escolarização obrigatória, de forma a assegurar a atenção 

integral ao longo da vida. 

Não Não Não 

2016 

4.15 Garantir e ampliar, a partir do segundo ano de vigência 

deste PME, as equipes de profissionais da educação para atender 

à demanda do processo de escolarização dos estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, assegurando a oferta de professores 

do AEE, audiodescritores, profissionais de apoio ou auxiliares, 

tradutores e intérpretes de LIBRAS, guias-intérpretes para 

surdocegos, instrutores mediadores, professores de LIBRAS, 

prioritariamente surdos, e professores bilíngues. 

Parcial Parcial Parcial 

2024 

4.16 Avaliar e supervisionar, mediante indicadores de qualidade 

definidos nacionalmente, o funcionamento de instituições públicas, 

conveniadas e privadas que prestam atendimento a estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação. 

Não Parcial Parcial 

2024 

4.17 Subsidiar, com dados da realidade do estado, a formulação 

de políticas que atendam as especificidades educacionais de 

estudantes com deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

 Não Não 

2024 

4.18 Colaborar com os órgãos de pesquisa, demografia e 

estatística competentes na formulação de questionários para 

obtenção de informação detalhada sobre o perfil das pessoas com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação. 

 Não Não 
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Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2016 

4.19 Incentivar, em articulação com as IES, a inclusão, nos cursos 

de licenciatura e nos demais cursos de formação para 

profissionais da educação, inclusive em nível de pós-graduação, 

dos referenciais teóricos, das teorias de aprendizagem e dos 

processos de ensino e aprendizagem relacionados ao AEE de 

estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, a partir do 

segundo ano de vigência deste PME. 

 Parcial Parcial 

2024 

4.20 Promover, em articulação com as IES públicas, a formação 

de professores em educação especial e educação bilíngue, 

inclusive em nível de pós-graduação lato e stricto sensu, para 

atuarem em todos os níveis e etapas da educação, durante a 

vigência deste PME. 

 Parcial Parcial 

2016 

4.21 Realizar, a partir do segundo ano de vigência deste PME, 

parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder 

público, visando ampliar as condições de apoio ao atendimento 

escolar integral das pessoas com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 

matriculadas nas redes públicas de ensino. 

Não Não Não 

2016 

4.22 Realizar, a partir do segundo ano de vigência deste PME, 

parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder 

público, visando ampliar a oferta de formação continuada aos 

profissionais da educação e a produção de material didático 

acessível, assim como os serviços de acessibilidade necessários ao 

pleno acesso, participação e aprendizagem dos alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação matriculados na rede pública de 

ensino. 

Não Não Não 

2024 

4.23 Promover audiências e atividades públicas de discussão 

sobre educação especial, educação inclusiva e educação bilíngue, 

em espaços com acessibilidade arquitetônica, a fim de favorecer a 

participação das pessoas público alvo da Educação Especial e das 

famílias, dos profissionais da educação e da sociedade na 

construção do sistema educacional inclusivo, durante a vigência 

deste PME. 

 Não Sim 

2017 

4.24 Implantar e apoiar, a partir do segundo ano de vigência deste 

PME, a promoção de campanhas educativas com vistas à 

superação do preconceito gerador de barreiras atitudinais. 

 Sim Sim 

2024 

4.25 Promover a ampliação e a democratização do acesso à 

educação superior, em articulação com as IES, dos alunos público 

alvo da Educação Especial. 

 Não Não 

2024 

4.26 Propiciar aos estudantes com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, uma 

proposta pedagógica acessível, nas escolas comuns, com a 

utilização do Plano Educacional Individualizado (PEI). 

 Parcial Parcial 

2024 

4.27 Assegurar AEE em ambiente domiciliar, mediante 

identificação e comprovação da necessidade, aos estudantes com 

deficiência e transtornos globais do desenvolvimento, com graves 

comprometimentos. 

 Sim Sim 

2024 

4.28 Promover apoio, orientação e informações às famílias sobre 

as políticas públicas de educação especial e sobre os direitos e 

deveres dos estudantes público alvo da Educação Especial. 
 Sim Sim 
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Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2024 

4.29 Desenvolver e manter programas específicos que 

oportunizem aos adolescentes com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, a 

participação em cursos das áreas tecnológicas e científicas, até o 

final do prazo de vigência deste PME. 

 Não Não 
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PARTE B - METAS 

Prazo Meta 5 – Alfabetização  

2024 
Alfabetizar, com aprendizagem adequada, todas as crianças, no máximo, até o final do terceiro 

ano do ensino fundamental. 

Dotação orçamentária 

2017 

Não contempla 

2018 

12.361.0011-2.043; 12.361.0011-2.022 

2019 

12.306.0011-2.046; 12.631.0011-1.001; 12.361.0011-2.022; 12.361.0011-2.043; 12.361.0011-2.047 

PARTE C - INDICADORES DE META 

 FONTES  

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php / Relatório Linha de Base 2014 - Inep 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas 

Semed_formulário de pesquisa. 

Sistema próprio da Secretaria Municipal de Saúde. 

Indicador - 5A 

Percentual de estudantes do 2º. ano do Ensino 

Fundamental por nível de proficiência em leitura, 

da Avaliação Interna da Secretaria Municipal de 

Educação de (nome do município) em 2019.    

Prazo: 

2

0

1

8 

Alcançou 

indicador? 
Não   

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Meta prevista %   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
100

% 

Nível alcançado 

no período % 
  

  
12% 

 
82% 

     

Nº de matrículas    1591  1737      

População     1650  1651      

Indicador - 5B 

Percentual de estudantes do 2º. ano do Ensino 

Fundamental por níveis de proficiência em escrita, 

da Avaliação Interna da Secretaria Municipal de 

Educação de (nome do município) em 2019. 

Prazo: 

2

0

1

8 

Alcançou 

indicador? 
Não   

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Meta prevista %    100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
100

% 

Nível alcançado 

no período % 
     24%   84%            

Nº de matrículas    1591  1737      

População     1650  1651      

Indicador - 5C 

Percentual de estudantes do 2º. ano do Ensino 

Fundamental por níveis de proficiência em 

matemática, da Avaliação Interna da Secretaria 

Municipal de Educação de (nome do município) 

em 2019. 

Prazo: 

2

0

1

8 

Alcançou 

indicador? 
Não  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Meta prevista %    100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
100

% 

Nível alcançado 

no período % 
     48%   83%            

Nº de matrículas    1591  1737      

População     1650  1651      
 

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php%20/
http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas
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Análise dos indicadores: O município de Paranaíba em 2017 comtemplou 12% 

do percentual de estudantes por níveis de proficiência insuficiente em leitura da 

Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), 24% do percentual de estudantes por 

níveis de proficiência insuficiente em escrita da Avaliação Nacional de Alfabetização 

(ANA), e 48% do Percentual de estudantes por níveis de proficiência em matemática da 

Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA). Os resultados da prova Ana são 

apresentados em escalas de proficiência compostas por quatro níveis, sendo que para 

obter o resultado do indicador 5A foi utilizado somente o nível I.  Para obter o resultado 

do indicador 5B foi utilizado a soma dos níveis I, II e III e para obter o o resultado do 

indicador 5C foi utilizado a soma dos níveis I e II. 

Diante dos resultados expostos foi necessário desenvolver programas de 

alfabetização na idade certa com o objetivo de criar estratégias pedagógicas para 

alfabetizar todas as crianças. 

No ano de 2019 por falta de dados oficiais a Secretaria Municipal de Educação 

(Semed) criou um formulário de pesquisa, onde coletou dados referentes a leitura, 

escrita e matemática da Rede Municipal de Ensino. Desta forma, os valores registrados 

no monitoramento e avaliação de 2019 representam o percentual de estudantes por 

níveis de proficiência em leitura, escrita e matemática comparados aos dados de 2017 

nota-se um avanço importante. 

Os dados dos indicadores em 2019 mostram o aproveitamento dos alunos da 

Rede Municipal de Paranaíba em leitura, escrita e matemática alcançando 82%, 84% e 

83%, sendo estes dados significativos e de relevância para a Semed traçar estratégias 

pedagógicas para a rede alcançar o aproveitamento de 100%. Embora seja notório o 

avanço dos dados, mas não o suficiente para a meta ser atendida na sua totalidade. 

Assim, consideramos pertinente informar que os resultados não foram 

provenientes da mesma fonte de cálculo não possibilitando a comparação dos resultados 

do monitoramento no período anterior. Neste relatório as descrições os indicadores da 

meta foram alterados, conforme já citado no início dessa análise. Sendo calculado a 

proficiência na leitura, escrita e matemática e não mais a proficiência insuficiente, e na 

parte C foi acrescentado o número de matrículas e população.  

Os dados oficiais são provenientes do site Plano Nacional de Educação em 

movimento disponível no link http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php / Relatório 

Linha de Base 2014 - Inep, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php%20/
http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
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Anísio Teixeira, no link http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas, 

Semed_formulário de pesquisa e Sistema próprio da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

PARTE D – MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS 

 

2017 2018 2019 

Total de estratégias  15 15 15 

Sim 1 6 6 

Não 2 4 1 

Parcial  4 6 8 
 

 

Análise das estratégias: A meta 5 deste plano municipal prioriza a 

alfabetização de todas as crianças aos 6 (seis) anos de idade ou, até no máximo, aos 8 

(oito) anos de idade no ensino fundamental. Assim, a alfabetização assume o foco 

central da escolarização como recurso para o desenvolvimento da autonomia das 

crianças para a busca de conhecimento mediado pela leitura, escrita e pela matemática.  

O município de Paranaíba aderiu aos Programas do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), Programa Novo Mais Educação e Orientações 

Didáticas para os 3º Anos, com objetivo de alfabetizar todas as crianças até o final do 3º 

ano do ensino fundamental.  

Para acompanhar e potencializar os avanços dos alunos, os técnicos pedagógicos 

de Semed realizaram assessoria nas escolas para direcionar as formações em hora 

atividade dos professores dos anos iniciais, discutindo com os coordenadores 

pedagógicos de cada escola sobre hipóteses de escrita e organização de análise de dados 

em gráficos e planos de ação para melhor intervenção dos agrupamentos produtivos.  

A equipe técnica da Semed organizou e adaptou materiais de apoio à prática 

pedagógica para os anos iniciais como forma de subsidiar e documentar as práticas em 

sala de aula. Para dar início aos estudos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

como forma de nortear e estruturar o trabalho pedagógico da rede municipal, foram 

realizados estudos por área, em parceria entre os coordenadores pedagógicos dos anos 

iniciais e finais, que também participaram de estudos específicos sobre a BNCC, 

organizados pelo regime de colaboração entre estado e município.  

A Semed planejou ações com o objetivo de atender uma ou mais das estratégias 

da meta 5 deste PME: 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas
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 Ampliar os processos pedagógicos respeitando os direitos de aprendizagens, 

bem como aderir e fornecer cursos de capacitação e formação continuada para os 

profissionais que atuam com esses educandos. 

 Aderir a Prova ANA, Prova Brasil e sistema próprio de avaliação como 

mecanismo de avaliação da aprendizagem dos alunos, realizando dessa forma 

diagnostico dos dados, e assim verificar os direitos de aprendizagem. 

 Avaliação continua em sala de aula. 

 Assegurar o direito de aprendizagem por meio das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (Tic) garantindo a diversidade dos métodos e propostas 

pedagógicas.  

 Cuidar e gerenciar a formação docente realizando dias de estudo, diálogos, 

trabalhos em grupo, cursos sobre as didáticas específicas dos direitos de 

aprendizagens. 

 Adesão ao programa do PNAIC, Programa Novo Mais Educação e outros 

oferecidos pela União e Estado. 

 Organizar projetos de incentivo a leitura, promovendo a alfabetização e 

despertando o hábito e gosto pela leitura. 

Dessa forma, as estratégias que compõem a meta 5 foram elaboradas para o 

planejamento e efetivação das ações no que se refere a alfabetização de todas as 

crianças aos 6 (seis) anos de idade ou, até no máximo, aos 8 (oito) anos de idade no 

ensino fundamental. Veja a tabela de monitoramento das estratégias: 

 

Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2015 

5.1 Garantir a estrutura dos processos pedagógicos de 

alfabetização, a partir do primeiro ano de vigência deste PME, 

nos anos iniciais do ensino fundamental, articulando-os com as 

práticas desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e 

valorização dos professores alfabetizadores, por meio de cursos 

de formação contínua, garantidos no calendário escolar, com 

apoio pedagógico específico. 

Parcial  Sim  Sim  

2018 

5.2 Acompanhar instrumentos de avaliação nacional periódica e 

específica, 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 para 

alfabetizar todos os estudantes até o final do terceiro ano do 

ensino fundamental. 

 Sim  Sim  
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Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2024 

5.3 Selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais, em 

regime de colaboração com a União e o Estado, para a 

alfabetização de crianças, assegurada a diversidade de métodos e 

propostas pedagógicas, bem como o acompanhamento dos 

resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas, 

devendo ser disponibilizadas, preferencialmente, como recursos 

educacionais abertos. 

 Não  não 

2017 

5.4 Garantir, a utilização das tecnologias educacionais e de 

práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a alfabetização e 

o letramento, e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a 

aprendizagem das crianças, segundo as diversas abordagens 

metodológicas, a partir do segundo ano de vigência do PME. 

Parcial  Sim  Sim 

2017 

5.5 Produzir e garantir, materiais didáticos e de apoio pedagógico 

específicos, para a alfabetização de crianças do campo, incluindo 

a inserção de recursos tecnológicos, a partir do segundo ano de 

vigência do PME. 

Não  Parcial  Parcial  

2024 

5.6 Promover, a partir da vigência do PME, articulação entre as 

Secretarias de Educação e as IES que oferecem cursos de pós-

graduação stricto sensu e cursos de formação continuada para 

professores alfabetizadores. 

 Não  Parcial 

2024 

5.7 Apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, 

considerando as suas especificidades, inclusive a alfabetização 

bilíngue de pessoas surdas, sem estabelecimento de terminalidade 

temporal. 

 Parcial Parcial  

2016 

5.8 Garantir, a alfabetização e o letramento, com aprendizagem 

adequada, das crianças do campo, nos três anos iniciais do ensino 

fundamental, a partir do segundo ano de vigência do PME. 

Sim  Sim  Sim  

2015 

5.9 Garantir, a partir do primeiro ano de vigência deste PME, em 

jornada ampliada, reforço escolar para estudantes do 1º ao 3º ano 

do ensino fundamental com dificuldades de aprendizagem, com 

acompanhamento de professores, considerando os resultados das 

avaliações. 

Parcial  Sim  Sim  

2024 

5.10 Realizar, na vigência do PME, a formação inicial e 

continuada de professores alfabetizadores com a utilização de 

novas tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas 

inovadoras. 

 Não Parcial   

2024 

5.11 Implementar e garantir a confecção de materiais didáticos e 

de apoio pedagógico, para subsidiar o processo de alfabetização, 

com aprendizagem adequada, até, no máximo, o 3º ano do ensino 

fundamental, durante a vigência deste PME. 

 Parcial  Parcial  

2015 

5.12 Implantar e implementar ações de acompanhamento da 

aprendizagem, trabalho por agrupamento e clima de interação nas 

salas de aula, para que 100% das crianças estejam alfabetizadas, 

com aprendizagem adequada, ao concluírem o 3º ano desta etapa 

de ensino, a partir do primeiro ano de vigência do PME. 

Parcial  Parcial Parcial 

2016 

5.13 Garantir, a partir do primeiro ano de vigência deste PME, o 

número mínimo de alunos por sala, de acordo com a Legislação 

vigente. 

Não  Parcial  Parcial  

2024 
5.14 Participar das avaliações anuais, aplicadas pelo INEP, aos 

estudantes do 3º ano do ensino fundamental. 
 Sim  Sim  

2024 

5.15 Disponibilizar e implementar aos estudantes e professores 

recursos midiáticos e suporte necessário para que o sistema e o 

acesso à internet sejam suficientes e de qualidade para o 

desenvolvimento das atividades pedagógicas. 

 Parcial  Parcial  
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PARTE B - METAS 

Prazo Meta 6 – Educação em Tempo Integral  

2024 
Implantar e implementar gradativamente educação em tempo integral em, no mínimo, 65% das 

escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos(as) estudantes da educação básica. 

Dotação orçamentária 

2017 

Não contempla 

2018 

12.306.0011-2.051; 12.306.0011-2.052; 12.365.0011-2.061; 12.365.0029-2.058; 12.365.0011-2.048; 

12.365.0011-2.049; 12.365.0011-2.062; 12.361.0011-2.043; 12.365.011-2.044;  12.365.0011-2.045 

2019 

12.306.0011-2.046; 12.306.0011-2.051; 12.306.0011-2.052; 12.361.0011-1.001; 12.361.0011-2.022; 

12.361.0011-2.043; 12.361.0011-2.047; 12.365.0011-1.002; 12.365.0011-2.023; 12.365.0011-2.044; 

12.365.0011-2.045; 12.365.0011-2.048; 12.365.0011-2.049 

PARTE C - INDICADORES DE META 

 FONTES  
http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php / Relatório 1º Ciclo 2016 - Inep 
http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php / Relatório 2º Ciclo 2018 - Inep 

Indicador - 6A 

Percentual de alunos da educação básica 

pública em tempo integral 
Prazo: 2024 

Alcançou 

indicador? 
 Sim  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA 

% 
    25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%  

Meta executada no 

período % 
   26%  28%      

Indicador - 6B 

Percentual de escolas públicas com ao menos 

um aluno que permanece no mínimo 7 horas 

diárias em atividades escolares 

Prazo: 2024 
Alcançou 

indicador? 
 Não  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA 

% 
    50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%  

Meta executada no 

período % 
   75%  47%      

 

Análise dos indicadores: O município de Paranaíba comtemplou 26% do 

Percentual de alunos da educação básica pública em tempo integral, e 75% do 

Percentual de escolas públicas com ao menos um aluno que permanece no mínimo 7 

horas diárias em atividades escolares.   

Paranaíba atende até a presente data o acesso aos alunos matriculados na escola 

pública contemplados com programa mais educação, por meio de programas didáticos, 

cultural de forma a articular o crescimento intelectual. 

É importante enfatizar que estes indicadores atenderam e superaram a meta 

prevista, tanto na avaliação de 2017, quanto na de 2019, por ter um número de escolas 

que atendem programas de ampliação da jornada de estudo diário. 

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
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Assim, consideramos pertinente informar que os dados oficiais são provenientes 

do site Plano Nacional de Educação em movimento no link 

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php / Relatório 1º Ciclo 2016 - Inep e 

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php / Relatório 2º Ciclo 2018 - Inep. 

 

PARTE D – MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS 

 

 

2017 2018 2019 

Total de estratégias  10 10 10 

Sim 

 

4 4 

Não 

 

2 2 

Parcial  

 

2 4 
 

Obs: 2017 sem estratégias para monitoramento 

 

Análise das estratégias: Em Paranaíba, a rede estadual de ensino oferta 

educação em tempo integral na Escola Estadual Dr. Ermírio Leal Garcia e. Nessa 

instituição, a carga horária é diferenciada e corresponde a nove horas de efetivo trabalho 

escolar para o cumprimento de 200 dias letivos. São ofertados diariamente 11 tempos de 

aprendizagens com duração de 50 minutos cada. De acordo com a Resolução/SED n. 

3.370, de 21 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a estrutura e o funcionamento do 

ensino fundamental para as escolas de educação em tempo integral, o currículo é 

composto de componentes da Base Nacional Comum, da Parte Diversificada, das 

Atividades Integradoras, Atividades Eletivas, Práticas de Convivência e socialização e 

estudo orientado. As escolas de tempo integral têm seu modelo pautado na formação 

integral do estudante.  A pesquisa e a autoria são os princípios educativos e científicos. 

Toda a equipe escolar recebe formações específicas para escolas de tempo integral 

oriundas do Coordenadoria de Formação Continuada (CEFOR), da plataforma Moodle, 

da Gestão Pedagógica da Coordenadoria Regional de Educação de Paranaíba (GEPED-

CRE10) por meio de aulas presenciais e on-line com direito a certificação.  Veja a 

tabela de monitoramento das estratégias: 

Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2024 

6.1 Promover, com o apoio da União, a oferta de Educação 

Básica pública em Tempo Integral, por meio de atividades de 

acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive 

culturais e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos 

estudantes na escola, ou sob sua responsabilidade, seja igual ou 

superior a 7 horas diárias durante o ano letivo. 

 Sim Sim 

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
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Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2024 

6.2 Ampliar, progressivamente, na vigência do PME, a jornada 

dos professores para que possam atuar em uma única escola de 

tempo integral. 

 Parcial  Parcial  

2024 

6.3 Desenvolver, em regime de colaboração com a União, e o 

Estado programa de construção de escolas com padrão 

arquitetônico e mobiliário adequados para atendimento em tempo 

integral, prioritariamente em comunidades que se encontram em 

situação de vulnerabilidade social, de acordo com as leis vigentes 

 Não  Não  

2024 

6.4 Participar de programa nacional de ampliação e 

reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação de 

quadras poliesportivas, playground, laboratórios, inclusive de 

informática com acesso a internet, espaços para atividades 

culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e 

outros equipamentos. 

 Parcial  Parcial  

2024 
6.5 Oferecer cursos de formação de recursos humanos para a 

atuação na Educação em Tempo Integral, na vigência do PME. 
 Sim  Sim  

2024 
6.6 Promover a articulação da escola com os diferentes espaços 

educativos, econômicos, culturais e esportivos e com 

equipamentos públicos como centros comunitários, bibliotecas, 

praças, parques, museus, teatros, cinemas e planetários. 

 Sim  Sim  

2024 

6.7 Estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da 

jornada escolar de estudantes matriculados nas escolas da rede 

pública de Educação Básica por parte das entidades privadas de 

serviço social vinculadas ao sistema sindical, de forma 

concomitante e em articulação com a rede pública de ensino. 

  Parcial  

2024 
6.8 Atender, com padrão de qualidade, as escolas do campo, na 

oferta de educação em tempo integral, com base em consulta 

prévia e informada às comunidades, considerando as 

peculiaridades locais. 

 Não  Não  

2024 

6.9 Oferecer a Educação em Tempo Integral para pessoas com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação na faixa etária de 4 (quatro) a 14 

(quatorze) anos, assegurando atendimento educacional 

especializado complementar e suplementar ofertado em salas de 

recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições 

especializadas. 

  Parcial  

2024 

6.10 Garantir, no Projeto Político Pedagógico da escola, medidas 

para otimizar o tempo de permanência dos estudantes na escola, 

direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho 

escolar, combinado com atividades recreativas, esportivas e 

culturais. 

 Sim  Sim  

  



PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME) 
      RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO_2018/2019 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME) 
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PME_PERÍODO 2018/2019 

36 
 

PARTE B - METAS 

Prazo Meta 7 – Qualidade na Educação  

2024 

Fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e modalidades, com 

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

para o IDEB. 

Dotação orçamentária 

2017 

12306006018 (PNAE); 12.361.006-2031; 12.361.006-2019; 12.365.006-2026 

2018 

12.361.0011-2.043; 12.122.001-2.024 

2019 

12.122.0011-2.024; 12.122.0011-2.025; 12.306.0011-2.046; 12.306.0011-2.051; 12.306.001-2.052; 

12.361.0011-1.001; 12.361.0011-2.022; 12.361.0011-2.043; 12.361.0011-2.047; 12.365.0011-1.002; 

12.365.0011-2.023; 12.365.0011-2.044; 12.365.0011-2.045; 12.365.0011-2.048; 12.365.0011-2.049; 

12.366.0011-2.104; 12.367.0011-2.041  

PARTE C - INDICADORES DE META 

FONTES http://ideb.inep.gov.br/resultado/  

Indicador - 7A 

Média do Ideb nos anos iniciais do ensino 

fundamental 
Prazo: 2024 

Alcançou 

indicador? 
Não  

2014 2015 2016 2017 
201

8 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA 

% 
  4,8  5,1  5,4  5,6       

Meta executada no 

período % 
   5,3   5,4   5,2            

Indicador - 7B 

Média do Ideb nos anos finais do ensino 

fundamental 
Prazo: 2024 

Alcançou 

indicador? 
Não  

2014 2015 2016 2017 
201

8 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA 

% 
  4,3  4,6  4,9  5,1       

Meta executada no 

período % 
   3,4   3,8   3,8            

Indicador – 7C 

Média do Ideb do ensino médio Prazo: 2024 
Alcançou 

indicador? 
Sim  

2014 2015 2016 
201

7 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA 

% 
      3,3  3,5       

Meta executada no 

período % 
       3,1    3,3           

 

 

Análise dos indicadores: A Meta 7 do PME 2014/2025 preconiza o aumento do 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) com o objetivo de atingir, até 

2021, as seguintes médias nacionais: 5,6 para os anos iniciais do ensino fundamental 

(EF); 5.1 para os anos finais do EF; e 3,3 para o ensino médio (EM).  

Esta é a meta do PME que se refere de forma mais direta à qualidade da 

Educação. No entanto, coloca como objetivo de qualidade as metas do Ideb, indicador 

http://ideb.inep.gov.br/resultado/
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que considera em seu cálculo duas dimensões importantes da qualidade da educação: o 

fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica (Saeb).  

Ressaltamos que, o Ideb observado em 2017 para os anos iniciais do ensino 

fundamental é de 5,4, alcançou e superou a meta projetada, mas continuaremos criando 

estratégias pedagógicas para elevar os índices do Ideb e alcançar a média nacional.  

Para os anos finais, o Ideb observado é de 3,8, não alcançando a meta projetada 

para o município. Nota-se que para equiparar a o distanciamento ou ultrapassar a meta 

projetada há necessidade de aprimorar os instrumentos de avaliação de qualidade do 

ensino fundamental ΙΙ, tendo assegurada a diversidade de métodos e propostas 

pedagógicas que fomentem inovações das práticas as quais assegurem a melhoria da 

aprendizagem dos alunos.  

O Ideb observado no ensino médio do município de Paranaíba é de 3,1 resultado 

distante da meta nacional. Percebe-se a necessidade de melhorar a qualidade de ensino 

nesta etapa por meio da diversidade de métodos e propostas pedagógicas fomentadas 

pela Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) na educação. 

Em 2019 nota-se o Ideb observado nos anos iniciais de 5,2 e anos finais 3,8 não 

alcançando a meta projetada, sendo necessário criar estratégias para elevar ou 

ultrapassar a meta projetada para este município. O ensino médio alcançou a meta 

projetada registrando a nota observada de 3,3. Mesmo com a meta atingida é necessário 

que continue diversificando as estratégias pedagógicas para manter ou ultrapassar a 

média nacional. 

Sendo assim, a meta prevista foi atendida em 2019, somente no Indicador 7C. 

Esta Comissão considera importante o acompanhamento das médias projetadas 

para o município e o Ideb observado para criar estratégias de intervenção e ofertar um 

ensino de qualidade.  

 
Tabela 1 Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

 Ideb Observado Metas Projetadas 
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PARANAÍBA 3.4 4.2 4.6 5.0 4.9 5.3 5.4 5.2 3.5 3.8 4.2 4.5 4.8 5.1 5.4 5.6 
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Tabela 2 Anos Finais do Ensino Fundamental 

 Ideb Observado Metas Projetadas 

Município 
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PARANAÍBA 3.1 3.8 3.7 3.4 3.3 3.4 3.8 3.8 3.1 3.3 3.6 4.0 4.3 4.6 4.9 5.1 

 

Tabela 3 Ensino Médio 

 Ideb Observado Metas Projetadas 

Município 
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PARANAÍBA 
      

3.1 3.3 
      

3.3 3.5 

 

Assim, consideramos pertinente informar que os dados oficiais são provenientes 

do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anízio Teixeira (INEP) no 

link http://ideb.inep.gov.br/resultado/. 

 

 

PARTE D – MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS 

 

2017 2018 2019 

Total de estratégias  51 51 51 

Sim 

 

4 9 

Não 2 7 7 

Parcial  9 40 35 
 

 

Análise das estratégias: O estudo da meta 7 – Qualidade na Educação visa 

fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e modalidades, com 

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

o IDEB. A Rede Pública de Ensino realizou formação pedagógica em relação a análise 

do IDEB, elencando possibilidades para o aperfeiçoamento da prática pedagógica em 

sala de aula. Os Indicadores foram calculados de acordo com o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). 

Paranaíba considera importante implementar as diretrizes pedagógicas para a 

educação básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes para cada ano do ensino fundamental e 

médio, bem como planejar e orientar as progressões do ensino e da aprendizagem, 

http://ideb.inep.gov.br/resultado/
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delimitando os saberes que devem ser construídos pelas crianças ao final de cada ano 

escolar do ciclo de alfabetização, criando um sistema municipal de avaliação que tenha 

um índice mínimo de aproveitamento, envolvendo todos os alunos da educação básica. 

O Sistema Municipal de Ensino em parceria com o Conselho Municipal de 

Educação pretende estabelecer um conjunto municipal de indicadores de avaliação 

institucional onde poderá ser demonstrado à melhoria da qualidade do ensino e 

aprendizagem; à orientação da expansão de sua oferta; o aumento permanente da 

eficácia institucional e social; o aprofundamento dos compromissos e responsabilidades 

sociais da instituição, por meio da valorização dos profissionais, da promoção dos 

valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da 

autonomia e da identidade institucional. 

Ao estudarmos essa meta, focamos em ações para a educação básica pública e às 

estratégias de apoio técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à 

formação de professores e profissionais de serviços e apoio. Sendo elas: 

 Ampliação dos recursos pedagógicos e expansão da infraestrutura física da rede 

escolar; 

 Tornar público através de divulgação dos meios de comunicação local, os 

resultados das avaliações do Ideb e prova Brasil para toda comunidade escolar e 

sociedade; 

 Incentivar profissionais da educação a fazer uso das práticas inovadoras, por 

meio das Tecnologias de Informação e Comunicação (Tic) objetivando alcançar 

uma educação pública básica de qualidade; 

 Buscar renovação e financiamento compartilhado, com participação da União e 

Assegurar parcerias por meio de convênios entre município e estado garantindo 

transporte escolar gratuito para todos os estudantes da educação básica; 

 Garantir junto aos governos recursos para aquisição de equipamentos e 

manutenção das Salas de Tecnologias (STE); 

 Criar um sistema de gestão escolar que englobe os programas de gestão 

continuada e gerenciamento de todas as ações da escola; 

 Apoiar iniciativas do MP e Conselho Tutelar e CRAS, na realização de palestras, 

reuniões, encontros de orientação sobre políticas de prevenção à violência na 

escola, detecção dos sinais da violência doméstica e sexual, auxiliando no bem-
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estar dos educandos, envolvendo as famílias, principalmente as de situações de 

vulnerabilidade; 

 Auxiliar iniciativas do MP e Conselho Tutelar e CRAS, na política de inclusão e 

permanência na escola de jovens e adolescentes; 

 Auxiliar iniciativas do MP e Conselho Tutelar e CRAS, na realização de reunião 

com lideranças e conselhos municipais  para estimular,  a mobilização em prol 

da melhoria da escola pública, tendo como foco a valorização da educação e o 

acompanhamento da vida escolar dos estudantes por suas famílias, reforçando 

assim a estratégia de mobilizar as famílias e setores da sociedade civil para que a 

educação seja assumida como responsabilidade de todos, e com o objetivo de 

ampliar o controle social sobre o cumprimento das políticas públicas 

educacionais; 

 Articular junto as secretarias de ação social, saúde, esporte, educação, MP, 

ONGS e sistemas, programas que visem formação profissional, apoiando os 

jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade, inclusive a suas famílias; 

 Identificar os fatores do contexto de trabalho que colocam em risco o bem-estar 

emocional e a saúde mental dos profissionais da educação, promovendo um 

ambiente favorável e estimulando ações que visem atender as suas necessidades; 

 Viabilizar, para os estudantes, o acesso ao acervo da biblioteca da escola e 

buscar parcerias para aquisição e melhoria do acervo atual; 

 Viabilizar junto a coordenação pedagógica para que os educandos participem de 

aulas diferenciadas para desenvolver as habilidades básicas de leitura e escrita e 

de Matemática, com apoio de material didático próprio; 

 Buscar auxilio nos programas de governo – SIMEC; PAR, articulada com 

estados, municípios, para construção de bibliotecas com todos os materiais e 

infraestrutura, para atender o objetivo de democratizar o acesso da população ao 

livro. 

Esta Comissão considera imprescindível conhecer a realidade do aluno, da sua 

família e do município, acolhendo as diferenças, reconhecendo que cada estudante é 

único, que aprende de uma forma diferente e vive em um contexto próprio, com 

interesses, anseios e/ou o projeto de vida próprio, apoiando a alcançar seus objetivos. 

Veja a tabela de monitoramento das estratégias: 
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Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2024 

7.1 Estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, 

diretrizes pedagógicas para a Educação Básica e a base nacional 

comum dos currículos, com direitos, objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento dos estudantes para cada ano do Ensino 

Fundamental respeitado a diversidade, observando a realidade 

local. 

Não Sim  Sim  

2012 

7.2 Assegurar que: 

a) no quinto ano de vigência do PME, pelo menos 70% dos 

estudantes do ensino fundamental tenham alcançado nível suficiente 

de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem 

e desenvolvimento de seu ano de estudo, e pelo menos 50%, o nível 

desejável; 

b) no último ano de vigência do PME, todos os estudantes do Ensino 

Fundamental tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em 

relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

de seu ano de estudo e pelo menos 80%, o nível desejável; 

c) reduzir as taxas de reprovação, abandono e distorção idade-

série, no ensino fundamental em 50% nos primeiros cinco anos e em 

80% até o final da vigência deste PME 

 Não  Não  

2012 

7.3 Constituir, em regime de colaboração com a União e o Estado, 

um conjunto de indicadores de avaliação institucional 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, até o quinto ano de vigência do PME. 

 Parcial  Parcial  

2015 

7.4 Promover, anualmente, a autoavaliação das escolas de 

Educação Básica, por meio da constituição de instrumentos de 

avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas, 

destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, a 

melhoria contínua da qualidade educacional, a formação 

continuada dos profissionais da educação e o aprimoramento da 

gestão democrática. 

 Parcial  Parcial  

2024 

7.5 Formalizar e executar os planos de ações articuladas dando 

cumprimento às metas de qualidade estabelecidas para a Educação 

Básica pública e às estratégias de apoio técnico e financeiro 

voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação de 

professores e profissionais de serviços e apoio escolares, à 

ampliação e ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à 

melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar. 

 Parcial  Parcial  

2024 

7.6 Associar a prestação de assistência técnico-financeira à fixação 

de metas intermediárias, nos termos estabelecidos conforme 

pactuação voluntária entre a União e o Estado, priorizando as 

escolas públicas da rede municipal de ensino, com IDEB abaixo da 

média nacional. 

 Não  Não  

2024 

7.7 Aplicar os instrumentos nacionais de avaliação da qualidade do 

Ensino Fundamental, na vigência do PME e usar os resultados 

dessas avaliações para a melhoria de seus processos e práticas 

pedagógicas. 

 Parcial  Parcial  

2017 
7.7.1 Acompanhar e divulgar, bienalmente, os resultados 

pedagógicos dos indicadores do sistema municipal de avaliação da 

Educação Básica nas páginas eletrônicas das instituições de ensino. 

 Parcial  Parcial  

2024 

7.8 Aplicar indicadores específicos de avaliação da qualidade na 

modalidade da Educação Especial, bem como da qualidade da 

educação bilíngue para surdos e surdocegos desenvolvidos pela 

União e o Estado. 

 Não  Não  
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Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2022 

7.9 Orientar, acompanhar e avaliar as políticas das redes públicas 

de ensino, a fim de atingir as metas do IDEB, reduzindo em 60%, 

até o sétimo ano de vigência deste PME, a diferença entre as 

escolas com os menores índices e a média nacional, de forma a 

garantir equidade da aprendizagem. 

 Parcial  Parcial  

2020 

7.10 Garantir, até o quinto ano de vigência do PME, estruturas 

necessárias e promover a utilização das tecnologias educacionais 

para todas as etapas da Educação Básica, com incentivo às práticas 

pedagógicas inovadoras, visando à melhoria do fluxo escolar e da 

aprendizagem, com acompanhamento dos resultados. 

 Parcial  Parcial  

2019 

7.11 Aprimorar a qualidade dos recursos tecnológicos que 

garantam a utilização dos softwares livres, por meio das 

ferramentas disponíveis na internet, com equipamentos que 

acompanhem o desenvolvimento tecnológico, até o quarto ano de 

vigência deste PME. 

 Parcial  Parcial  

2020 

7.12 Assegurar transporte gratuito, acessível e seguro para todosos 

estudantes da educação do campo, mediante renovação e 

padronização integral da frota de veículos, de acordo com as 

especificações definidas pelo órgão competente, em regime de 

colaboração com a União e o Estado, visando reduzir a evasão 

escolar e o tempo médio de deslocamento da casa até a escola e 

vice-versa, até o quinto ano de vigência deste PME. 

 Sim  Sim  

2018 

7.13 Desenvolver propostas alternativas de atendimento escolar 

para a população do campo, que considerem as especificidades 

culturais e locais e as boas práticas nacionais e internacionais, nos 

três primeiros anos de vigência do PME. 

 Sim  Sim  

2018 
7.14 Universalizar, até o terceiro ano de vigência do PME, o acesso 

à rede mundial de computadores, em banda larga de alta 

velocidade, em todas as unidades de Educação Básica. 

 Parcial  Parcial  

2020 

7.15 Ampliar em regime de colaboração com a União e o Estado, 

até o quinto ano de vigência do PME, a relação computador/aluno 

nas escolas da rede pública de educação básica, promovendo a 

utilização pedagógica das tecnologias da informação e da 

comunicação. 

Parcial  Parcial  Parcial  

2015 

7.16 Garantir a participação da comunidade escolar no 

planejamento, na aplicação e no controle de recursos financeiros 

advindos de transferência direta às escolas, visando à ampliação da 

transparência e ao efetivo desenvolvimento da gestão democrática, 

a partir da vigência do PME. 

Parcial  Parcial  Parcial  

2024 

7.17 Ampliar e aprimorar em regime de colaboração com a União e 

o Estado, o atendimento aos estudantes em todas as etapas da 

Educação Básica, por meio de programas suplementares de 

material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à 

saúde. 

 Parcial  Parcial  

2024 

7.18 Garantir, em regime de colaboração com a União e o Estado, 

às escolas públicas de Educação Básica o acesso à energia elétrica, 

ao abastecimento de água, ao esgoto sanitário e ao manejo de 

resíduos sólidos, na vigência do PME. 

 Parcial  Parcial  

2017 

7.19 Assegurar em regime de colaboração com a União e o Estado 

o acesso dos estudantes a espaços para a prática esportiva, bens 

culturais e artísticos, brinquedotecas, bibliotecas, equipamentos e 

laboratórios de ensino, em até dois anos após a aprovação do PME. 

Não  Parcial  Parcial  

2015 

7.20 Assegurar em regime de colaboração com a União e o Estado, 

nos espaços dos prédios escolares e entorno, a acessibilidade às 

pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, a partir da 

vigência deste PME. 

Parcial  Parcial  Parcial  
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Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2024 
7.21 Participar de programa nacional de reestruturação e aquisição 

de equipamentos para escolas públicas, visando à equalização 

regional das oportunidades educacionais. 

 Parcial  Parcial  

2015 
7.22 Implantar e implementar as bibliotecas escolares, 

considerando sobretudo a aquisição de acervos bibliográficos 

acessíveis, a partir da vigência deste PME. 

Parcial  Parcial  Parcial  

2024 
7.23 Adquirir equipamentos e recursos tecnológicos, com apoio da 

União, para utilização pedagógica em todas as escolas públicas da 

Educação Básica, assegurada sua manutenção e atualização. 

 Parcial  Parcial  

2020 
7.24 Criar mecanismos para implementação das condições 

necessárias à universalização das bibliotecas, com acesso a internet 

em banda larga, até o quinto ano de vigência deste PME. 

 Parcial  Parcial  

2024 

7.25 Participar, em regime de colaboração com a União e o Estado, 

das discussões para a definição dos parâmetros mínimos de 

qualidade dos serviços da Educação Básica, a serem utilizados 

como referência para infraestrutura das escolas e recursos 

pedagógicos, entre outros insumos relevantes, bem como 

instrumento para adoção de medidas, visando à melhoria da 

qualidade do ensino. 

 Parcial  Parcial  

2020 
7.26 Informatizar integralmente a gestão das escolas públicas e da 

Secretaria de Educação, promovendo a implementação de sistemas 

integrados, até o quinto ano de vigência do PME. 

 Sim  Sim  

2024 7.27 Implementar programa de formação inicial e continuada para 

o pessoal técnico da Secretaria Municipal de Educação. 
 Parcial  Sim 

2018 

7.28 Implantar e desenvolver, até o terceiro ano de vigência do 

PME, políticas de prevenção e combate à violência nas escolas, com 

capacitação dos profissionais da educação para atuarem em ações 

preventivas junto aos estudantes na detecção das causas como: 

violência doméstica e sexual, questões étnico-raciais, de gênero e de 

orientação sexual, para a adoção das providências adequadas, 

promovendo e garantindo a cultura de paz e um ambiente escolar 

dotado de segurança para a comunidade. 

 Não   Parcial  

2024 

7.29 Promover e garantir a formação continuada dos profissionais 

da educação, incluindo gestores e servidores da Secretaria de 

Educação, sobre: direitos humanos, promoção da saúde e 

prevenção das DST/AIDS, alcoolismo e drogas, em sua interface 

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

geracionais, situação das pessoas com deficiência, na vigência do 

PME. 

 Parcial  Parcial  

2024 

7.30 Elaborar e distribuir, em parceria com os órgãos competentes, 

material didático para educadores, estudantes e pais e/ou 

responsáveis sobre: direitos humanos, promoção da saúde e 

prevenção das DST/AIDS, alcoolismo e drogas, em sua interface 

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

geracionais. 

 Parcial  Parcial  

2024 

7.31 Implementar políticas de inclusão com vistas à permanência na 

escola das crianças, adolescentes e jovens que se encontram em 

regime de liberdade assistida e em situação de rua, assegurando os 

direitos da criança e do adolescente. 

 Parcial  Parcial  

2024 

7.32 Contribuir para a implementação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais, por meio de ações colaborativas com fóruns de educação 

para a diversidade étnico-racial, conselhos escolares, movimentos 

sociais, e com a sociedade civil, na vigência deste PME. 

 Parcial  Parcial  
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Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2020 

7.33 Consolidar, até o quinto ano de vigência do PME, a oferta, 

com qualidade social, da educação escolar à população do campo e 

populações itinerantes, respeitando a articulação entre os 

ambientes escolares e comunitários, assegurando: 

7.33.1 O desenvolvimento sustentável, o meio ambiente e a 

preservação da identidade cultural dessas populações; 

 Parcial   Sim   

2020 
7.33.2 A participação da comunidade na definição do modelo de 

organização pedagógica e de gestão das instituições, consideradas 

as práticas socioculturais e as formas particulares de organização 

do tempo; 

 Parcial   Sim   

2020 
7.33.3 A reestruturação e a aquisição de equipamentos;  Parcial  Sim   

2020 7.33.4 A oferta de programa para a formação inicial e continuada 

de profissionais da educação; 
 Parcial   Sim   

2020 
7.33.5 O atendimento em Educação Especial.  Parcial Não  

2016 

7.34 Promover a integração das escolas com instituições e 

movimentos culturais, a fim de garantir a oferta regular de 

atividades culturais para a livre fruição dos estudantes dentro e fora 

dos espaços escolares, assegurando que as escolas se tornem polos 

de criação e difusão cultural, no prazo de um 

ano de vigência do PME 

Parcial  Parcial  Parcial  

2024 
7.35 Ampliar o controle social sobre o cumprimento das políticas 

públicas educacionais, por meio de conselhos e fóruns, durante a 

vigência do PME. 

 Parcial  Parcial  

2024 

7.36 Promover, até o terceiro ano de vigência do PME, a 

articulação dos programas da área da educação, de âmbito local e 

nacional, com os de outras áreas tais como saúde, trabalho e 

emprego, assistência social, esporte e cultura, possibilitando a 

criação de redes de apoio integral às famílias, em especial nas 

áreas de maior vulnerabilidade social, como condição para a 

melhoria da qualidade educacional. 

 Parcial  Parcial  

2024 

7.37 Universalizar, mediante articulação entre os órgãos 

responsáveis pelas áreas da saúde e da educação, o atendimento 

aos estudantes da rede escolar pública de Educação Básica, por 

meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. 

 Parcial  Parcial  

2017 

7.38 Estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a 

promoção, prevenção, atenção e atendimento à saúde e à 

integridade física, mental e emocional dos profissionais da 

educação, como condição para a melhoria da qualidade 

educacional, a partir do segundo ano de vigência do PME. 

Parcial  Não  Não  

2016 

7.39 Fortalecer, com a colaboração técnica e financeira da União e 

do Estado, em articulação com o sistema nacional e estadual de 

avaliação da Educação Básica, com participação das escolas 

públicas e privadas, para orientar e redimensionar as políticas 

públicas, o planejamento e as práticas pedagógicas, com o repasse 

das informações às escolas e à sociedade, nos dois primeiros anos 

de vigência do PME. 

Parcial  Parcial  Parcial  

2017 

7.40 Desenvolver ações efetivas visando à formação de leitores e à 

capacitação de professores, bibliotecários, auxiliares/assistentes em 

biblioteca e agentes da comunidade para atuarem como mediadores 

da leitura, de acordo com a especificidade das diferentes etapas do 

desenvolvimento e da aprendizagem, a partir do segundo ano da 

vigência do PME. 

Parcial  Parcial  Parcial  
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Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2024 

7.41 Participar, em articulação com a União, o Estado e IES, do 

programa de formação de professores e de estudantes para 

promover e consolidar política de preservação da memória 

nacional, estadual e municipal. 

 Parcial  Parcial  

2015 
7.42 Implementar, a partir da vigência do PME, nas escolas 

públicas e privadas, temas voltados ao respeito e valorização dos 

idosos. 

Parcial  Não  Não  

2024 

7.43 Estabelecer em regime de colaboração com a União e o 

Estado, 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. 

 Parcial  Parcial  

2024 
7.44 Propiciar e fomentar discussões e mobilizar a sociedade para a 

aprovação da Lei de Responsabilidade Educacional (LRE), pelo 

Congresso Nacional. 

 Não  Não  

2024 

7.45 Criar, no âmbito dos fóruns de educação, o Observatório do 

PME, para monitorar o cumprimento das metas e estratégias 

estabelecidas neste PME, mantendo-o atualizado e promovendo a 

divulgação dos resultados à sociedade. 

 Parcial  Parcial  

2024 

7.46 Implantar nas escolas da rede pública um programa que 

valorize o conforto, a segurança e o bem-estar nos espaços 

escolares, com arborização, iluminação, climatização, manutenção 

dos prédios e mobiliários suficientes e adequados. 

 Parcial  Parcial  

  



PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME) 
      RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO_2018/2019 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME) 
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PME_PERÍODO 2018/2019 

46 
 

PARTE B - METAS 

Prazo Meta 8 – Escolaridade Média  

2024 

Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 

anos de estudo até o último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo e dos 

25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros. 

Dotação orçamentária 

2017 

Não contemplada 

2018 

Não contemplada 

2019 

Não contemplada 

PARTE C - INDICADORES DE META 

 FONTES  Não existem dados oficiais do município. 

Indicador - 8A 

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos 

de idade. 
Prazo: 2024 

Alcançou 

indicador? 
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META 

PREVISTA % 
     12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 

Meta executada 

no período % 
                      

Indicador - 8B 

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos 

residente na área rural. 
Prazo: 2024 

Alcançou 

indicador? 
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META 

PREVISTA % 
     12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 

Meta executada 

no período % 
                      

Indicador – 8C 

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos 

pertencente aos 25% mais pobres (renda 

domiciliar per capita). 

Prazo: 2024 
Alcançou 

indicador? 
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META 

PREVISTA % 
     12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 

Meta executada 

no período % 
                      

Indicador – 8D 

Razão entre a escolaridade média de negros e não 

negros na faixa etária de 18 a 29 anos. 
Prazo: 2024 

Alcançou 

indicador? 
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META 

PREVISTA % 
     100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

100

% 

Meta executada 

no período % 
                      

 

 

Análise dos indicadores: Não existe base de dados atualizada para cálculo dos 

indicadores desta meta a nível municipal. 
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PARTE D – MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS 

 

2017 2018 2019 

Total de estratégias  8 8 8 

Sim 

   Não 4 2 2 

Parcial  

 

6 6 
 

 

Análise das estratégias: A distorção idade/série é considerada um dos maiores 

problemas do ensino fundamental brasileiro, agravada pela repetência e o abandono da 

escola.  

Uma das ações implementadas na rede estadual de ensino para atender a esta 

demanda é o Regime de Progressão Parcial que entrou em vigor na Rede Estadual de 

Ensino de Mato Grosso do Sul a partir da publicação da Resolução SED n.  3358, de 5 

de dezembro de 2017 e tem como finalidade propiciar ao estudante, retido por 

aproveitamento, novas oportunidades de aprendizagem.  

Uma outra ação que objetiva reduzir a distorção idade/série é o Exame Nacional 

para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), com vistas a 

obtenção de certificados de ensino fundamental e médio. O Encceja é destinado a 

pessoas com no mínimo 15 anos completos na data da realização das provas para a 

certificação do ensino fundamental e mínimo de 18 anos completos na data das provas 

para a certificação do ensino médio. 

Houve ainda a expansão, por meio de parcerias, da oferta gratuita da educação 

profissional na forma concomitante, para quem está cursando o ensino médio regular, a 

partir do 2º ano, por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (Pronatec) e ainda a educação profissional na forma Subsequente, para quem 

já concluiu o ensino médio, por meio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.  

A educação profissional técnica de nível médio possibilita a preparação dos 

estudantes para a inserção no mundo do trabalho e contribui para a elevação da 

escolaridade da população por meio de cursos que integram educação, trabalho, ciência 

e tecnologia. 

A Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação e Equipe Técnica 

(CMMA/ET) pretende criar Gestão de dados de pesquisa referentes aos indicadores 



PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME) 
      RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO_2018/2019 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME) 
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PME_PERÍODO 2018/2019 

48 
 

previstos no PME do município de Paranaíba para mensurar os indicadores 8A, 8B, 8C 

e 8D. Veja a tabela de monitoramento das estratégias: 

Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2017 

8.1 Garantir aos estudantes em situação de distorção idade-série, 

programas com metodologia específica, acompanhamento 

pedagógico individualizado, recuperação e progressão parcial, 

visando à continuidade da escolarização, de forma a concluir seus 

estudos, utilizando-se também da educação a distância, a partir do 

segundo ano de vigência deste PME. 

Não  Parcial  Parcial  

2017 

8.2 Criar políticas específicas, no prazo de dois anos de vigência 

deste PME, para ampliar o atendimento aos segmentos 

populacionais considerados nesta meta na rede pública de ensino, 

por meio de cursos de Educação de Jovens e Adultos. 

Não  Parcial  Parcial  

2024 

8.3 Promover, na vigência do PME, a busca ativa de jovens fora da 

escola pertencente aos segmentos populacionais considerados, bem 

como aos indígenas, quilombolas, povos das águas, populações 

fronteiriças, em parceria com as áreas de assistência social, 

organizações não governamentais, saúde e proteção à juventude. 

 Não  Não  

2024 

8.4 Divulgar e incentivar, de forma permanente, a participação em 

exames gratuitos de certificação da conclusão dos Ensinos 

Fundamental e Médio. 

 Parcial  Parcial  

2017 

8.5 Estabelecer articulação com entidades privadas de serviço 

social e de formação profissional para expandir, por meio de 

parcerias, a oferta gratuita da educação profissional na forma 

concomitante ao ensino cursado pelo estudante na rede escolar 

pública, a partir do segundo ano de vigência deste PME. 

Não  Parcial  Parcial  

2024 

8.6 Acompanhar e monitorar, continuamente, o acesso e a 

permanência nas escolas dos segmentos populacionais 

considerados, em parceria com as áreas competentes, identificando 

motivos de absenteísmo, apoio à aprendizagem e à conclusão dos 

estudos. 

 Parcial  Parcial  

2017 

8.7 Formular, em parceria com outros órgãos e instituições, 

currículos adequados às especificidades dos estudantes da EJA, 

incluindo temas que valorizem os ciclos/fases da vida, a promoção 

da inserção no mundo do trabalho e a participação social, a partir 

do segundo ano de vigência deste PME. 

Não  Parcial  Parcial  

2024 

8.8 promover estudos, em parceria com as IES públicas e os fóruns 

de educação, sobre os fatores que interferem na permanência da 

população de 18 a 29 anos no processo escolar, na vigência do 

PME. 

 Não  Não  
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PARTE B - METAS 

Prazo Meta 9 – Alfabetização e Analfabetismo  

2015 

2024 

Elevar para 95% a taxa de alfabetização da população com 15 ou mais de idade até 2015 e, até 

o final da vigência do PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de 

analfabetismo funcional. 

Dotação orçamentária 

2017 

12.361.0006-2019 

2018 

12.361.0011-2.043 

2019 

12.361.0011-2043 

PARTE C - INDICADORES DE META 

FONTES  
http://www.deepask.com/goes?page=Dados-confrontam-populacao-alfabetizada-

e-nao-alfabetizada-por-localizacao  

Indicador - 9A 

Taxa de alfabetização da população de 15 anos 

ou mais de idade.  
Prazo: 2015 

Alcanç

ou 

indicad

or? 

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA 

% 
  

 
95%  95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

Meta executada no 

período % 
      89%                

População 

alfabetizada 
   27.847        

Indicador - 9B 

Taxa de analfabetismo funcional de pessoas de 

15 anos ou mais de idade.  
Prazo: 2024 

Alcanç

ou 

indicad

or? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA 

% 
       50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%  

Meta executada no 

período % 
       11%               

População analfabeta    3.441        

 

Análise dos indicadores: O indicador 9A não avalia a capacidade da pessoa de 

utilizar a leitura e a escrita, uma vez, que as informações que subsidiam seu cálculo não 

são baseadas em testes educacionais que mensuram o nível de proficiência da pessoa 

nessas habilidades. O município pretende promover chamadas públicas regulares para 

atender a demanda de matrícula da EJA. 

 O indicador 9B representa a proporção dos indivíduos com 15 anos ou mais de 

idade que não concluíram os anos iniciais do ensino fundamental e os indivíduos que 

concluíram os anos iniciais do ensino fundamental, mas que, não saibam ler ou 

http://www.deepask.com/goes?page=Dados-confrontam-populacao-alfabetizada-e-nao-alfabetizada-por-localizacao
http://www.deepask.com/goes?page=Dados-confrontam-populacao-alfabetizada-e-nao-alfabetizada-por-localizacao
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escrever. O IBGE considera analfabetas funcionais as pessoas de 15 anos ou mais de 

idade com menos de quatro anos de estudo.  

Os indicadores foram calculados com base em informações declaratórias, 

fornecidas pela pessoa entrevistada na Pnad. O levantamento foi elaborado a partir dos 

censos demográficos disponibilizados pelo DATASUS que, por sua vez, utiliza fontes 

do IBGE. O site referenciado mostra a população analfabeta acima de 15 anos, também 

calculada para a população brasileira acima de 15 anos. A taxa de analfabetismo e a taxa 

de alfabetização representam o percentual da população analfabeta e alfabetizada em 

relação à população total. 

Na parte C – os Indicadores da meta foram confirmados na fonte citada, sendo 

somente dados referentes ao ano de 2010, e acrescentado a população alfabetizada e 

analfabeta. 

 

PARTE D – MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS 

 

2017 2018 2019 

Total de estratégias  19 19 19 

Sim 

 

4 4 

Não 9 7 7 

Parcial  

 

9 9 
 

 

Análise das estratégias: Nesta meta encontramos muitas dificuldades em 

coletar dados atualizados, e por meio dos estudos das estratégias diagnosticamos que no 

município de Paranaíba necessita realizar a busca ativa para identificar a demanda de 

jovens e adultos com ensino fundamental e médio incompleto, bem como a realização 

de levantamento de informações acerca desta categoria.  

 Esta Comissão considera importante implantar ações e programas de capacitação 

tecnológica para desenvolver o ensino aprendizagem deste grupo, e que as estratégias 

não executadas sejam iniciadas. Veja a tabela de monitoramento das estratégias: 

Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2024 

9.1 Garantir e implementar políticas de erradicação do 

analfabetismo, em parceria com a União, Estado e instituições da 

sociedade civil organizada, na vigência do PME. 

 Parcial  Parcial  

2024 

9.2 Realizar, continuamente, chamadas públicas regulares para 

Educação de Jovens e Adultos, em regime de colaboração entre a 

União e o Estado e em parceria com organizações da sociedade 

civil. 

 Parcial  Parcial  
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Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2017 

9.3 Realizar levantamento da população de jovens e adultos fora da 

escola, a partir dos 18 anos de idade, com vistas à implantação 

diversificada de políticas públicas, em parceria com órgãos 

competentes, no prazo de dois anos de vigência deste PME. 

Não  Parcial  Parcial  

2024 

9.4 Assegurar a oferta gratuita da EJA a todos que não tiveram 

acesso à Educação Básica na idade própria, utilizando-se, também, 

da educação a distância, na vigência do PME. 

 Parcial  Parcial  

2015 

9.5 Garantir ações de alfabetização de jovens e adultos, dando 

continuidade à escolarização básica, a partir da vigência deste 

PME. 

Não  Parcial  Parcial  

2017 

9.6 Garantir estudos e pesquisas sobre a população da EJA, em 

parceria com as IES públicas e fóruns de educação, para subsidiar 

as políticas para essa modalidade, a partir do segundo ano de 

vigência deste PME. 

Não  Parcial  Parcial  

2015 

9.7 Realizar exames específicos que permitam aferir o grau de 

alfabetização de jovens com mais de 15 anos de idade, no Ensino 

Fundamental, e de 18, no Ensino Médio, com vistas à promoção de 

avanços ou nivelamento, a partir da vigência deste PME. 

Não  Não  Não  

2024 

9.8 Garantir ações de atendimento aos estudantes da Educação de 

Jovens e Adultos por meio de programas em articulação com as 

áreas de saúde e de assistência social, na vigência do PME. 

Não  Parcial  Parcial  

2024 

9.9 Assegurar a oferta da EJA, nas etapas do Ensino Fundamental e 

do Ensino Médio em parceria com a Rede Estadual de Ensino, às 

pessoas privadas de liberdade nos estabelecimentos penais, 

garantindo formação específica dos professores e a utilização 

inclusive da educação à distância, até 2025. 

 Parcial  Parcial  

2024 
9.10 Realizar formação continuada aos professores da EJA, 

incentivando a permanência desses profissionais nessa modalidade. 
 Sim  Sim  

2017 

9.11 Articular e incentivar com empresas públicas e privadas à 

oferta das ações de alfabetização e programas permanentes da EJA 

nessas empresas, com o apoio das tecnologias de informação, 

comunicação e da Educação à Distância e a flexibilidade na oferta 

de acordo com o ritmo do estudante, no prazo de dois anos de 

vigência deste PME. 

Não  Não  Não  

2024 

9.12 Garantir durante a vigência do PME programas de 

capacitação tecnológica da população de jovens e adultos, 

direcionados para os segmentos com baixos níveis de escolarização 

formal. 

 Não  Não  

2024 

9.13 Oferecer cursos da EJA em horários alternativos, de acordo 

com a demanda local, de forma que os estudantes possam retomar e 

prosseguir os seus estudos. 

 Não  Não  

2024 

9.14 Exercer, continuamente, controle social e fiscalização sobre a 

qualidade dos cursos de EJA, por meio de avaliação institucional 

interna e externa. 

 Não  Não  

2017 

9.15 Estabelecer padrões mínimos de qualidade para os cursos de 

EJA, nas etapas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, no 

prazo de dois anos de vigência deste PME. 

Não  Sim  Sim  

2024 

9.16 Acompanhar e monitorar o acesso e a permanência dos jovens 

e adultos nos cursos de EJA, nas etapas do Ensino Fundamental e 

do Ensino Médio. 

 Parcial  Parcial  

2024 

9.17 Apoiar e incentivar na vigência do PME, o acesso dos 

estudantes de EJA ao ensino superior, por meio de políticas de 

apoio. 

 Não  Não  

2016 

9.18 Utilizar os recursos e metodologias da educação a distância, 

atendendo os padrões de qualidade e a legislação vigente, na oferta 

de cursos da EJA, a partir da vigência deste PME. 

Não  Sim  Sim  
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Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2015 

9.19 Promover cursos específicos para a oferta de cursos da EJA 

aos idosos, com currículos e metodologias diferenciadas, 

elaborados em parcerias com as instituições de educação superior, 

bem como material didático adequado e aulas de tecnologias, a 

partir da vigência deste PME. 

Não  Não  Não  

  



PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME) 
      RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO_2018/2019 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME) 
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PME_PERÍODO 2018/2019 

53 
 

PARTE B - METAS 

Prazo Meta 10 – EJA Integrado a Educação Profissional 

2024 
Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de Educação de Jovens e Adultos na forma integrada 

à Educação Profissional, nos ensinos Fundamental e Médio. 

Dotação orçamentária 

2017 

Não contemplada 

2018 

Não contemplada 

2019 

Não contemplada 

PARTE C - INDICADORES DE META 

FONTES  
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/10-eja-integrada-a-educacao-

profissional/dossie-localidades 

Indicador - 10A 

 Percentual de matrículas de educação de 

jovens e adultos na forma integrada à 

educação profissional.  

Prazo: 2024 
Alcançou 

indicador? 
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA 

% 
    25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%  

Meta executada no 

período % 
       30%               

 

Análise dos indicadores: O município de Paranaíba no ano de 2017 contemplou 

30% das matrículas de Educação de Jovens e Adultos na forma integrada à Educação 

Profissional, nos ensinos Fundamental e Médio. Sendo assim, a meta prevista foi 

atendida e superada no indicador 10. Mas, em 2019, ano desta avaliação não existem 

dados oficiais do município. 

Essa Comissão ressalta que todas as estratégias para serem realizadas necessitam 

da parceria do governo do estado e da união. Elas intensificam a participação em 

programas de formação, expansão de matrículas, ampliação das oportunidades 

profissionais, adesão a programas nacionais de reestruturação dos espaços físicos e 

aquisição de equipamentos para melhoria das instituições públicas, garantindo a 

acessibilidade, também desenvolver a formação continuada e tecnológica dos docentes e 

adesão a programas nacionais de assistência ao estudante. Todas requerem o 

desenvolvimento de uma política pública de educação com parcerias. 

O indicador foi calculado com base em informações descritas no Relatório 2º 

Ciclo 2018 – Inep. 
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PARTE D – MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS 

 

2017 2018 2019 

Total de estratégias  8 8 8 

Sim 

   Não 

   Parcial  

   
 

 

Análise das estratégias: A diversidade é um dos maiores desafios da 

modalidade EJA que abrange desde a alfabetização até o terceiro ano do Ensino Médio. 

Para atender a demanda proposta para a meta 10, faz-se necessário articular os cursos de 

Jovens e adultos, oferecendo especialmente a elevação do nível de escolaridade do 

trabalhador e consequentemente a sua qualificação para o trabalho. 

A rede estadual ofertará a partir do ano de 2019 uma turma já autorizada que 

contempla o Projeto AJA/MS – Trajetórias II (Avanço do Jovem na Aprendizagem de 

Mato Grosso do Sul) que objetiva atender jovens estudantes com distorção idade/ano, 

possibilitando o acesso ao sistema educacional, as perspectivas iniciais ao mundo do 

trabalho e a complementação dos seus estudos de forma integrada, qualificada e 

participativa por meio de ensino integrado à qualificação profissional.  

Neste, o estudante receberá certificação semestral de cada etapa da qualificação 

profissional concluída. A CMMA sugere divulgar a matrícula do AJA ou outro projeto 

junto ao Ministério Público e Conselho Tutelar. 

Sendo assim, resta informar que as estratégias propostas na meta 10 ainda não 

foram executadas, pois a EJA oferecida abrange estudantes em caráter básico. Veja a 

tabela de monitoramento das estratégias: 

Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2015 

10.1 Implementar os programas de jovens e adultos do Ensino 

Fundamental, oferecendo no mesmo espaço, a formação 

profissional inicial, com estímulo à conclusão dessa etapa, em 

parceria com a comunidade local e instituições que atuam no 

mundo do trabalho, a partir da vigência deste PME. 

Não  Não  Não  

2024 

10.2 Promover formação inicial de docentes para atuação nos 

cursos da EJA integrada à Educação Profissional, na vigência do 

PME. 

Não Não Não 

2016 

10.3 Realizar cursos presenciais e a distância de formação 

continuada aos docentes que atuam na Educação de Jovens e 

Adultos integrada à educação profissional, a partir do segundo ano 

de vigência deste PME. 

Não Não Não 
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Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2015 

10.4 Oferecer, na vigência do PME, as matrículas na Educação de 

Jovens e Adultos, de modo a articular a formação inicial e 

continuada de trabalhadores com a educação profissional, 

objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador. 

Não Não Não 

2015 

10.5 Ampliar a oferta de cursos da EJA, nas etapas dos Ensinos 

Fundamental, Integrado com a educação profissional, incluindo 

jovens e adultos com deficiência e baixo nível de escolaridade, na 

vigência deste PME. 

Não Não Não 

2015 

10.6 Organizar, em parceria com a rede estadual, currículos 

diversificados para a EJA, nas etapas do Ensino Fundamental, 

voltados à formação do cidadão para o trabalho, ciência, tecnologia 

e cultura, respeitadas as normas educacionais vigentes e 

considerados os saberes dos estudantes trabalhadores, a partir do 

terceiro ano de vigência deste PME. 

Não Não Não 

2015 

10.7 Fomentar e assegurar, em parceria com a rede estadual, a 

produção de material didático, o desenvolvimento de currículos e 

metodologias específicas, os instrumentos de avaliação, o acesso a 

equipamentos e laboratórios das redes públicas que oferecem a EJA 

integrada à educação profissional, na vigência deste PME. 

Não Não Não 

2016 

10.8 Participar do programa nacional de assistência ao estudante, 

com a promoção de ações de assistência social, financeira e de 

apoio psicopedagógico que contribuam para garantir o acesso, a 

permanência, a aprendizagem e a conclusão com êxito da Educação 

de Jovens e Adultos integrada à Educação Profissional, a partir do 

segundo ano de vigência do PME. 

Não Não Não 
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PARTE B - METAS 

Prazo Meta 11 – Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

2024 
Triplicar as matrículas da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, assegurando a 

qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público. 

Dotação orçamentária 

2017 

Não contemplada 

2018 

Não contemplada 

2019 

Não contemplada 

PARTE C - INDICADORES DE META 

FONTES  
http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php / Relatório 1º Ciclo 2016 - Inep 
http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php / Relatório 2º Ciclo 2018 - Inep 

Indicador - 11A 

Matrículas em EPT de nível médio: número 

absoluto. 
Prazo: 2024 

Alcanço

u 

indicado

r? 

Sim  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META 

PREVISTA % 
    50%  50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

Meta executada 

no período % 
       160%   123%            

Indicador - 11B 

Número absoluto de matrículas em EPT de nível 

médio na rede pública. 
Prazo: 2024 

Alcanço

u 

indicado

r? 

  

2014 2015 2016 2017 2018 
201

9 
2020 2021 2022 2023 2024 

META 

PREVISTA % 
    50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

Meta executada 

no período % 
       160%               

 

Análise dos indicadores: O município de Paranaíba, em 2017 comtemplou 

160% das matrículas em EPT de nível médio: número absoluto e 160% do número 

absoluto de matrículas em EPT de nível médio na rede pública. Mas, para 2019 não 

existem dados oficiais para o município. 

A Educação Profissional Técnica de Nível Médio possibilita a preparação dos 

estudantes para a inserção no mundo do trabalho e contribui para a elevação dos níveis 

de escolarização da população, por meio de cursos que integram educação, trabalho. 

As estratégias buscam o incentivo a políticas de expansão das matrículas de 

educação profissional e técnica de nível médio, a busca da parceria conveniada com a 

União e Estado para reestruturação das escolas públicas e promover cursos e pesquisas 

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php%20/
http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php%20/
http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
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sobre a articulação entre formação, currículo e pesquisa no mundo do trabalho, de 

acordo com as necessidades econômicas, sociais e culturais do município. 

Consideramos também pertinente informar que os dados oficiais são 

provenientes do Observatório do Plano Nacional de Educação (PNE) e Sistema 

Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação no Brasil 

(SIMEC)/Relatório 1º e 2º Ciclo 2016/2018 – Inep. 

 

PARTE D – MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS 

 

2017 2018 2019 

Total de estratégias  10 10 10 

Sim 

   Não 8 3 3 

Parcial  2 6 7 
 

 

Análise das estratégias: Na busca pelo fortalecimento da educação profissional 

em nível médio no estado a oferta está cada vez mais sendo ampliada. A Secretaria de 

Estado de Educação (SED) está proporcionando essas ampliações em escolas locais 

visando à formação integral dos estudantes, considerando os conhecimentos científicos, 

tecnológicos e sócio-históricos, possibilitando a inclusão e a superação da desigualdade 

social.  

Em análise da meta 11, verificamos uma ampla evolução na trajetória crescente 

dos cursos voltados para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Objetivando 

democratizar a oferta de educação profissional em todo o país, a interiorização e a 

ampliação do mesmo.  

A partir de 25 de outubro de 2011 o governo Federal instituiu o PRONATEC 

(cursos concomitantes e subsequentes) e MEDIOTEC (cursos concomitantes) que vem 

para fortalecer esse vínculo tão necessário. Pode-se afirmar que possivelmente a meta 

11 será atingida até o final da vigência do PME, visto que muitas ações têm sido 

implantadas.  

A estratégia 11.3 que prevê a oferta de Educação Profissional à distância foi 

parcialmente executada. A oferta acontece em caráter presencial, entretanto, parte do 

processo de ensino é distribuído em caráter à distância o que amplia a carga horária. 

Atualmente, nosso município possui polos de oferta em duas escolas: 

 E. E. Wladislau Garcia Gomes. 
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*Manutenção e Suporte em informática. 

 E. E. Aracilda Cícero Corrêa da Costa. 

* Técnico integrado ao Ensino Médio; 

* Informática para Internet; 

* Enfermagem. 

Quanto à estratégia 11.6 em que há a previsão de atendimento às populações do 

campo, comunidades indígenas e para a educação especial, estas não foram executadas, 

porque não apresentaram demanda ou ainda por falta de divulgação a este público alvo 

especialmente no caráter de Educação à Distância.  Como um todo o setor de Educação 

Profissional em nível Médio tem apresentado avanços cada vez mais ascendentes. Veja 

a tabela de monitoramento das estratégias: 

Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2017 

11.1 Estabelecer parcerias com a rede estadual de ensino para o 

desenvolvimento da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 

com vistas à expansão de matrículas, a partir do segundo ano de 

vigência deste PME. 

Não  Parcial  Parcial  

2015 

11.2 Ampliar a oferta da Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio, por meio de cursos voltados à demanda municipal, a partir 

da vigência do PME. 

Não  Parcial  Parcial  

2024 
11.2.1 Oferecer a Educação Profissional Integrado ao Ensino 

Médio por meios de cursos voltados ao mercado de trabalho. 
Não   Parcial 

2017 

11.3 Oferecer cursos de educação profissional técnica de nível 

médio, na modalidade Educação a Distância, com a finalidade de 

ampliar a oferta e democratizar o acesso à Educação Profissional 

pública e gratuita, com padrão de qualidade, a partir do segundo 

ano de vigência deste PME. 

Parcial  Não  Não  

2024 

11.4 Promover a expansão do estágio na Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio, preservando seu caráter pedagógico 

integrado ao itinerário formativo do estudante, visando à formação 

de qualificações próprias da atividade profissional, à 

contextualização curricular e ao desenvolvimento da juventude, na 

vigência do PME. 

Parcial  Parcial  Parcial  

2017 

11.5 Elevar, gradualmente, para 60% a taxa média de concluintes 

dos cursos de educação profissional técnica de nível médio das 

redes públicas de ensino, até o final da vigência deste PME. 

Não  Parcial  Parcial  

2017 

11.6 Adotar políticas afirmativas, pautadas em estudos e pesquisas, 

que identifiquem as desigualdades étnico-raciais e regionais e que 

viabilizem o acesso e a permanência dos estudantes da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio, a contar da vigência do 

atendimento integrado à formação profissional para as populações 

do campo. 

Não  Não  Não  

2024 

11.7 Expandir a oferta de Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio para as pessoas com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

Não  Parcial  Parcial  

2018 

11.8 Elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos 

técnicos de nível médio na Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica para 60% e elevar, nos cursos presenciais, 

a relação de 20 (vinte) estudantes por professor. 

Não  Parcial Parcial 
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Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2017 

11.9 Articular e ampliar, em regime de colaboração com a União e 

o Estado a oferta de estágio no mercado de trabalho como atividade 

prática obrigatória. 

Não  Não  Não  
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PARTE B - METAS 

Prazo Meta 12 – Educação Superior 

2024 

Meta 12 – Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida 

para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada à qualidade da oferta e expansão para, 

pelo menos, 40% das novas matrículas, no segmento público. 

Dotação orçamentária 

2017 

12.364.0006-2074 

2018 

Não contemplada 

2019 

PARTE C - INDICADORES DE META 

FONTES 
Planilha disponibilizada pela Semed para coleta de dados. 

Não existem dados oficiais do município. 

Indicador - 12A 
Taxa bruta de matrículas na educação superior. Prazo: 2024 

Alcançou 

indicador? 
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA 

% 
    50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%  50%  

Meta executada no 

período % 
       38%               

Indicador - 12B 

Taxa líquida de escolarização ajustada na 

educação superior. 
Prazo: 2024 

Alcançou 

indicador? 
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA 

% 
    33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33%  

Meta executada no 

período % 
      23%                

Indicador – 12C 

Percentual da expansão de matrículas no 

segmento público. 
Prazo: 2024 

Alcançou 

indicador? 
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA 

% 
    40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40%  

Meta executada no 

período % 
                      

 

Análise dos indicadores: O município de Paranaíba, em 2017 comtemplou 38% 

da taxa bruta de matrículas na educação superior, 23% da Taxa líquida de escolarização 

ajustada na educação superior e o indicador 12C do percentual da expansão de 

matrículas no segmento público não houve obtenção de dados. Sendo assim, a meta 

prevista não foi atendida na sua totalidade nos indicadores 12A e 12B. 

Esta Comissão entende ser importante atender a população com taxa bruta de 

matrícula na educação superior assegurando acesso e permanência de qualidade e de 

forma sistemática a população supracitada com qualidade nas instituições públicas e 

privadas de ensino superior. 
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Consideramos também pertinente informar que os dados oficiais são 

provenientes da coleta de dados por meio de uma planilha disponibilizada pela Semed 

Paranaíba. E que para os próximos monitoramentos será necessário criar gestão de 

dados de pesquisa referente aos indicadores previstos neste PME. 

 

PARTE D – MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS 

 

2017 2018 2019 

Total de estratégias  23 23 23 

Sim 1 1 3 

Não 5 9 7 

Parcial  10 13 12 
 

 

Análise das estratégias: Veja a tabela de monitoramento das estratégias: 

Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2015 

12.1 Articular e induzir a expansão e a otimização da capacidade 

instalada, da estrutura física e de recursos humanos das IES 

públicas e privadas, mediante ações planejadas e coordenadas, de 

forma a ampliar o acesso e garantir a permanência a graduação, a 

partir da vigência deste PME. 

Parcial  Parcial  Sim  

2015 
12.1.1 Subsidiar, em regime de colaboração com o Estado e a 

União, o transporte público no município aos alunos matriculados 

em cursos superiores, a partir da vigência deste PME. 

Não  Não  Não  

2015 
12.1.2 Subsidiar, em regime de colaboração com o Estado e a 

União, a alimentação por meio de restaurantes comunitários, a 

partir da vigência deste PME. 

Não  Não  Não  

2015 

12.1.3 Subsidiar, em regime de colaboração com o Estado e a 

União, assistência à moradia estudantil aos alunos matriculados em 

IES públicas e privadas, em cursos presenciais à partir da vigência 

deste PME. 

Sim  Não   Sim  

2024 

12.2 Articular e fortalecer políticas públicas para a oferta da 

educação à distância, junto à Universidade Aberta do Brasil (UAB) 

e Institutos Federais no município, à partir de diagnóstico de 

demanda e especificidade que deverá ser realizado até o segundo 

ano de vigência deste PME. 

Não  Parcial  Parcial  

2024 

12.3 Reivindicar a oferta de educação superior pública e gratuita 

prioritariamente para a formação de professores da Educação 

Básica, para atender ao déficit de profissionais em áreas 

específicas. 

 Não  Não  

2024 

12.4 Apoiar as políticas de inclusão e de assistência estudantil, 

dirigidas aos estudantes de instituições públicas, bolsistas de 

instituições privadas, de Educação Superior, os beneficiários do 

Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, de que trata a Lei nº 

10.260, de 12 de julho de 2001, na Educação Superior, de modo a 

reduzir as desigualdades e ampliar as taxas de acesso e 

permanência na Educação Superior de estudantes egressos da 

escola pública, afrodescendentes e indígenas e de estudantes 

público alvo da Educação Especial, de forma a apoiar seu sucesso 

acadêmico. 

 Parcial  Parcial  
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Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2024 

12.5 Colaborar no planejamento estratégico, em parceria com as 

IES, com vistas à desenvolver projetos de extensão universitária e 

pesquisa, de acordo com a demanda do município. 

 Parcial  Parcial  

2015 

12.6 Elaborar, em parceria com o Fórum Municipal de Educação, 

diagnóstico situacional da Educação Superior, embasando 

planejamento e acompanhamento das ações previstas nesta meta, 

assegurando a divulgação dos dados e mantendo-os atualizados, a 

partir do segundo ano de vigência do PME. 

Não  Não  Sim  

2015 

12.7 Ampliar e garantir a oferta de estágios curriculares e 

extracurriculares remunerados, nos órgãos do município, 

contribuindo assim, com parte da formação na Educação Superior, 

a partir da vigência do PME. 

Parcial  Parcial  Parcial  

2015 

12.8 Apoiar e consolidar as políticas de redução de desigualdades e 

de ampliação de taxas de acesso e permanência na Educação 

Superior de estudantes egressos da escola pública, 

afrodescendentes, povos do campo, povos das águas, indígenas e de 

estudantes público alvo da Educação Especial, de modo a apoiar 

seu sucesso acadêmico, por meio de programas específicos que 

abranjam instituições públicas e privadas, incluindo articulação 

com agências de fomento e ou instituições financiadoras, a partir da 

vigência do PME. 

Parcial  Parcial  Parcial  

2015 

12.9 Articular, com as IES públicas, a criação de curso de 

Pedagogia bilíngue para atendimento de surdos, a partir da 

vigência deste PME. 

Não  Não  Não  

2024 

12.10 Avaliar a condição dos grupos historicamente desfavorecidos 

no ingresso à Educação Superior para estabelecer estratégias de 

inclusão, considerando o acesso e a permanência, por meio de 

implantação e ou implementação de políticas afirmativas. 

 Parcial  Parcial  

2015 

12.11 Acompanhar, fiscalizar e avaliar as condições de 

acessibilidade arquitetônica, comunicacional e tecnologia assistida 

das IES, de forma a garantir as determinações estabelecidas na 

legislação, a partir da vigência do PME. 

Parcial  Parcial  Parcial 

2015 

12.12 Fomentar nas IES programas de integração ensino-pesquisa-

extensão para a formação de profissionais, com vistas a atender a 

demanda do mundo do trabalho e formação para a cidadania 

considerando as necessidades econômicas, sociais e culturais do 

Município, a partir da vigência do PME. 

Parcial  Parcial  Parcial 

2015 

12.13 Criar programas e ações de incentivo à mobilidade estudantil 

e docente em cursos de graduação e pós-graduação, em âmbito 

local, nacional e internacional, tendo em vista o aprimoramento da 

formação de nível superior, a partir da vigência do PME. 

Parcial  Parcial  Parcial 

2015 

12.14 Expandir atendimento específico, asseguradas condições 

materiais e humanas, às populações do campo, para que tenham 

acesso à Educação Superior pública, presencial ou a distância, com 

vistas à formação de profissionais para atuação nessas populações, 

a partir da vigência do PME. 

 Não  Não  

2015 

12.15 Articular, com as agências fomentadoras e financiadoras de 

pesquisa estadual, nacional e internacional, o mapeamento da 

demanda de formação de pessoal de nível superior, inclusive no que 

se refere à formação nas Licenciaturas, considerando as 

necessidades do desenvolvimento municipal, a inovação tecnológica 

e a melhoria da qualidade da Educação Básica, a partir da vigência 

deste PME. 

Parcial  Parcial  Parcial  
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Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2015 

12.16 Estimular e apoiar a implantação, nas IES, de acervo digital 

bibliográfico e recursos tecnológicos, considerando as necessidades 

específicas dos estudantespúblico alvo da Educação Especial, a 

partir da vigência deste PME. 

Parcial  Parcial  Parcial  

2024 

12.17 Implementar, em articulação com o MEC, medidas de 

utilização do Sistema de Seleção Unificada (SISU), como processo 

seletivo de acesso aos cursos superiores, com vistas: a) avaliar 

sistematicamente esse processo; e b) considerar, para essa 

implantação, as necessidades específicas dos estudantes da 

Educação Infantil. 

 Sim Sim  

2015 

12.18 Estimular a criação de mecanismos para a ocupação de vagas 

ociosas em cada período letivo na Educação Superior pública, e dar 

ampla divulgação, a partir da vigência do PME. 

Parcial  Parcial  Parcial 

2024 

12.19 Divulgar o Fundo de Financiamento ao Estudante da 

Educação Superior (FIES) em todos os programas de assistência 

estudantil das universidades públicas e privadas do município e nas 

escolas de Ensino Médio, na vigência do PME. 

 Não  Não  

2015 

12.20 Organizar e viabilizar, em parceria com o governo federal, 

programa de ampliação de espaços adequados para laboratórios 

específicos de pesquisa e inovação tecnológica nas IES públicas e 

privadas, bem como reposição de equipamentos e instrumentos, a 

partir da vigência do PME. 

Parcial  Não  Não  
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PARTE B - METAS 

Prazo Meta 13 – Educação Superior 

2024 

Elevar a qualidade da educação superior pela ampliação da proporção de mestres e doutores 

do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75%, 

sendo, do total, no mínimo, 35% doutores. 

Dotação orçamentária 

2017 

Não contemplada 

2018 

Não contemplada 

2019 

PARTE C - INDICADORES DE META 

FONTES  Não existem dados oficiais do município. 

Indicador - 13A 

Percentual de docentes com mestrado ou 

doutorado na educação superior 
Prazo: 2024 

Alcançou 

indicador? 
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA %     75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75%  75% 

Meta executada no 

período % 
           

Indicador - 13B 

Percentual de docentes com doutorado na 

educação superior 
Prazo: 2024 

Alcançou 

indicador? 
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA %     35%  35%  35%  35%  35%  35%  35%  35%  35%  

Meta executada no 

período % 
           

 

Análise dos indicadores: Não existe base de dados atualizada para cálculo dos 

indicadores desta meta a nível municipal. 

 

PARTE D – MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS 

 

2017 2018 2019 

Total de estratégias  10 10 10 

Sim 

 

2 4 

Não 

 

3 2 

Parcial  3 3 4 
 

 

Análise das estratégias: Veja a tabela de monitoramento das estratégias: 

Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2024 

13.1 Participar, por meio de regime de colaboração, do 

aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Avaliação de Educação 

Superior (SINAES). 

 Não  Sim 
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Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2024 

13.2 Estimular a participação de estudantes no Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (ENADE), de modo a ampliar o 

quantitativo de estudantes e de áreas avaliadas no que diz respeito à 

aprendizagem resultante da graduação. 

 Sim  Sim 

2015 

13.3 Estimular processo contínuo de autoavaliação das instituições 

de Educação Superior, com vistas à participação das comissões 

próprias de avaliação, bem como a aplicação de instrumentos de 

avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas 

destacando-se a qualificação e a dedicação do corpo docente, a 

partir da vigência do PME. 

Parcial  Sim  Sim 

2015 

13.4 Promover a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e 

licenciaturas, por meio da aplicação de instrumento próprio de 

avaliação, integrando-os às demandas e necessidades da Educação 

Básica, de modo a assegurar aos graduandos a aquisição das 

qualificações necessárias para conduzir o processo pedagógico de 

seus futuros alunos, combinando formação geral e específica com a 

prática didática, com inserção de conhecimentos sobre as relações 

étnico-raciais, educação em direitos humanos a diversidade e as 

necessidades dos estudantes público alvo da Educação Especial, a 

partir da vigência do PME. 

Parcial  Parcial  Parcial  

2024 

13.5 Ampliar linhas de funcionamento de apoio à pesquisa que 

possam contribuir para a formação de mestres e doutores para o 

avanço do ensino e da pesquisa. 

 Parcial  Parcial  

2024 

13.6 Estimular e apoiar a formação de consórcios de instituições 

públicas de Educação Superior, com vistas a potencializar a 

atuação regional, inclusive por meio de plano de desenvolvimento 

institucional integrado, proporcionando a ampliação de atividades 

de ensino, pesquisa e extensão. 

 Não  Não  

2024 

13.7 Estimular as IES, com vistas a elevar a taxa de conclusão 

média dos cursos de graduação presenciais e a distância nas 

universidades públicas, de modo a atingir 90% e, nas instituições 

privadas, 75%, até 2020, e fomentar a melhoria dos resultados de 

aprendizagem, de modo que, em cinco anos, a partir da vigência do 

PME, pelo menos 60% dos estudantes apresentem desempenho 

positivo igual ou superior a 60% no ENADE e, no último ano de 

vigência, pelo menos 75% dos estudantes obtenham desempenho 

positivo igual ou superior a 75% nesse exame, em cada área de 

formação profissional. 

Parcial  Parcial  Parcial 

2024 

13.8 Garantir, apoiar e articular com o governo estadual a criação 

e/ou ampliação de fomentos para a formação inicial e continuada 

dos profissionais técnico administrativos da Educação Superior 

pública, na vigência do PME. 

  Parcial  

2024 

13.9 Articular com os órgãos de governo público e privado, o 

acesso do acadêmico das diversas áreas de formação para realizar 

estágio curricular supervisionado. 

 Sim  Sim  

2024 
13.10 Apoiar a criação de escolas de aplicação nas Unidades de 

IES que tiverem cursos de licenciaturas. 
 Não  Não  
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PARTE B - METAS 

Prazo Meta 14 – Educação Superior 

2024 
Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a 

atingir a titulação anual de 60.000 mestres e 25.000 doutores. 

Dotação orçamentária 

2017 

Não contemplada 

2018 

Não contemplada 

2019 

PARTE C - INDICADORES DE META 

FONTES  ão existem dados oficiais do município. 

Indicado

r - 14A 

Número de Títulos de mestrado concedidos por ano Prazo: 2024 
Alcançou 

indicador? 
  

201

4 

201

5 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META 

PREVIST

A % 

    
60000

% 

60000

% 

60000

% 

60000

% 

60000

% 

60000

% 

60000

% 

60000

% 

 60000

% 

Meta 

executada 

no 

período % 

                      

Indicado

r - 14B 

Número de títulos de doutorado concedidos por ano Prazo: 2024 
Alcançou 

indicador? 
  

201

4 

201

5 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META 

PREVIST

A % 

    
25000

% 

25000

% 

25000

% 

25000

% 

25000

% 

25000

% 

25000

% 

25000

% 

25000

% 

Meta 

executada 

no 

período % 

                      

 

Análise dos indicadores: Não existe base de dados atualizada para cálculo dos 

indicadores desta meta a nível municipal. 

 

PARTE D – MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS 

 

2017 2018 2019 

Total de estratégias  19 19 19 

Sim 

 

1 3 

Não 1 8 4 

Parcial  2 10 12 
 

 

Análise das estratégias: Veja a tabela de monitoramento das estratégias: 
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Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2015 

14.1 Apoiar e articular com as agências oficiais de fomento a 

expansão do financiamento para a criação de novos cursos de pós-

graduação stricto sensu, com vistas a ampliar, no mínimo em 30% o 

número atual de vagas, nas diversas áreas de conhecimento, a 

partir da vigência do PME. 

Parcial  Não  Parcial  

2015 

14.2 Apoiar junto aos entes federados a atuação articulada entre as 

agências estaduais de fomento à pesquisa e a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), a partir da 

vigência do PME. 

Não  Não  Não  

2024 
14.3 Apoiar a expansão do financiamento estudantil por meio do 

FIES à pós-graduação stricto sensu. 
Parcial  Não  Não  

2024 

14.4 Apoiar e estimular a parceria entre as IES, na utilização de 

metodologias, recursos e tecnologias de educação a distância, em 

cursos de pós-graduação stricto sensu, garantida inclusive para as 

pessoas com deficiência, na vigência do PME. 

 Não  Sim  

2024 

14.5 Articular com as agências oficiais a criação de mecanismos 

que favoreçam o acesso e permanência das populações do campo, 

populações privadas de liberdade e pessoas com deficiência a 

programas de mestrado e doutorado, de forma a reduzir as 

desigualdades. 

 Não  Sim 

2024 
14.6 Apoiar a criação de programas de pós-graduação stricto sensu 

em instituições de educação superior localizadas no Município. 
 Parcial  Parcial  

2015 

14.7 Estimular a expansão de programa de acervo digital de 

referências bibliográficas para os cursos de pós-graduação, 

assegurada a acessibilidade às pessoas com deficiência, a partir da 

vigência do PME. 

 Não  Parcial  

2024 

14.8 Apoiar políticas de estímulo à participação de mulheres nos 

cursos de pós-graduação stricto sensu, em particular naqueles 

ligados às áreas de Engenharia, Matemática, Física, Química, 

Informática, e outros no campo das ciências, na vigência do PME. 

 Não  Não  

2024 

14.9 Criar mecanismos de apoio a programas, projetos e ações que 

objetivem à internacionalização da pesquisa e da pós-graduação, 

incentivando a atuação em rede e o fortalecimento de grupos de 

pesquisa, na vigência do PME. 

 Parcial  Parcial  

2024 

14.10 Articular a implantação, com suporte da Fundação de Apoio 

ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de 

Mato Grosso do Sul (FUNDECT), de programas para o 

fortalecimento das redes e grupos de pesquisa e de projetos para 

internacionalização das pesquisas e pesquisadores do Município, na 

vigência do PME. 

 Parcial  Parcial  

2024 

14.11 Apoiar políticas de promoção e financiamento de intercâmbio 

científico e tecnológico, nacional e internacional, entre as 

instituições de ensino, pesquisa e extensão do Município com as 

demais instituições brasileiras e estrangeiras, na vigência do PME. 

 Parcial  Parcial  

2024 

14.12 Estimular o investimento em pesquisas com foco em 

desenvolvimento e estímulo à inovação, bem como incrementar a 

formação de recursos humanos, de modo a buscar o aumento da 

competitividade das empresas locais de base tecnológica. 

 Parcial  Parcial  

2024  

14.13 Ampliar o investimento na formação de doutores de modo a 

atingir a proporção de 4 (quatro) doutores por 1.000 (mil) 

habitantes e garantir o afastamento remunerado desses 

profissionais da educação municipal durante o período de 

formação, na vigência do PME. 

 Sim  Sim 
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Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2024 

14.14 Apoiar o aumento qualitativa e quantitativamente Do 

desempenho científico e tecnológico das IES e das Instituições 

Científicas e Tecnológicas (ICTs) do Município e a competitividade 

local, nacional e internacional da pesquisa, na vigência do PME. 

 Parcial  Parcial 

2024 

14.15 Articular políticas para ampliação da pesquisa científica e de 

inovação, e promover a formação de recursos humanos que valorize 

a diversidade local, a conservação da biodiversidade e a formação 

para a educação ambiental, na vigência do PME. 

 Parcial  Parcial 

2024 

14.16 Estimular a pesquisa científica e de inovação e promover a 

formação de recursos humanos que valorize a diversidade regional 

e a biodiversidade da região do cerrado, bem como a gestão de 

recursos hídricos e geração de emprego e renda no município. 

 Parcial  Parcial 

2024 

14.17 Apoiar a articulação do governo estadual com os órgãos de 

fomento, a implantação de um programa de reestruturação das 

condições de pesquisa das IES, em parceria com a FUNDECT, 

visando aumentar os recursos do Pró-Equipamentos (Capes) e do 

CTInfra (FINEP) atualmente disponibilizados para os cursos de 

pós-graduação já implantados e melhorar a infraestrutura física, os 

equipamentos e os recursos humanos nas IES públicas, na vigência 

do PME. 

 Parcial  Parcial  

2024 

14.18 Apoiar ações voltadas ao estímulo à pesquisa aplicada, no 

âmbito das IES, de modo a incrementar a inovação, a produção e o 

registro de patentes, na vigência do PME. 

 Não  Não  

2024 

14.19 Apoiar a ampliação dos investimentos para pesquisa, por 

meio da FUNDECT, empresas e/ou outros órgãos de fomento, 

destinados às IES públicas do Município, estimulando a criação de 

centros tecnológicos e de inovação, na vigência do PME. 

 Parcial  Parcial  
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PARTE B - METAS 

Prazo Meta 15 – Valorização dos Profissionais do Magistério 

2024 

Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

municípios, no prazo de um ano de vigência deste PME, política nacional de formação dos 

profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os professores da Educação Básica possuam 

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

conhecimento em que atuam. 

Dotação orçamentária 

2017 

Não contemplada 

2018 

12.361.0029-2.057; 12.365.0029-2.058; 12.365.0029-2.059; 12.361.011-2.043; 12.365.0011-2.045 

2019 

12.361.0011-2.060; 12.361.0029-2.057; 12.365.0011-2.061; 12.365.0011-2.062; 12.365.0029-2.058; 

12.365.0029-2.059 

PARTE C - INDICADORES DE META 

FONTES  
http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php / Relatório Linha de Base 2014 – INEP. 

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php / Relatório 1º Ciclo 2016 - Inep. 

 Indicador - 

15A 

Proporção de docências com professores que 

possuem formação superior compatível com a área 

de conhecimento que lecionam na educação básica 

Prazo: 2024 
Alcançou 

indicador? 
 Não  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META 

PREVISTA 

% 

    100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  

Meta 

executada no 

período % 

       65%    66%           

 

Análise dos indicadores: O conceito de docência é compreendido como ação de 

“ensinar-aprender de sujeitos em relação a objetos de aprendizagem, mediada por 

práticas didáticas, com vistas ao desenvolvimento de habilidades e competências” (Inep, 

2014). No município de Paranaíba todos os professores possuem curso de graduação, no 

entanto algumas áreas de conhecimento possuem deficiência por não ter professor 

inscrito com a formação na área.  

Paranaíba, em 2017 comtemplou 65% da proporção de docências com 

professores que possuem formação superior compatível com a área de conhecimento 

que lecionam na educação básica. Mas, em 2018 apresentou 65% da proporção de 

docências. Sendo assim, a meta prevista não foi atendida na sua totalidade no indicador 

15A.  

Consideramos também pertinente informar que os dados oficiais são 

provenientes do site Observatório do Plano Nacional de Educação e que para os 

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php%20/
http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php%20/
http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
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próximos monitoramentos será necessário criar por esta Comissão gestão de dados de 

pesquisa referente ao indicador previsto neste PME. 

 

PARTE D – MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS 

 

2017 2018 2019 

Total de estratégias  13 13 13 

Sim 

 

5 5 

Não 4 5 5 

Parcial  3 4 3 
 

 

Análise das estratégias: Veja a tabela de monitoramento das estratégias: 

Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2015 

15.1 Realizar diagnóstico anual das necessidades de formação dos 

profissionais da educação para que as instituições públicas de 

educação superior atendam a demanda existente nas escolas, na 

vigência do PME. 

Parcial  Parcial  Parcial  

2024 

15.2 Garantir aos profissionais da Educação Básica o acesso aos 

cursos de licenciatura e pós-graduação nas IES públicas, bem como 

condições de permanência, na vigência do PME. 

 Parcial  Parcial  

2024 

15.3 Fortalecer as parcerias entre as instituições públicas e 

privadas de Educação Básica e os cursos de licenciatura, para que 

os acadêmicos realizem atividades complementares, atividades de 

extensão e estágios nas escolas, visando ao aprimoramento da 

formação dos profissionais que atuarão no magistério da Educação 

Básica. 

 Sim  Sim  

2015 

15.4 Criar e desenvolver em regime de colaboração com a União e 

o Estado, ambiente virtual de aprendizagem, um banco de cursos de 

formação continuada, de forma que os profissionais da educação 

possam se capacitar constantemente, em cursos a distância, a partir 

do primeiro ano de vigência deste PME. 

Não  Não  Não    

2015 

15.5 Diagnosticar demandas e desenvolver programas específicos, 

em regime de colaboração com a União e o Estado para formação 

de profissionais da educação para atuação nas escolas do campo e 

em educação especial, a partir do primeiro ano de vigência deste 

PME. 

Parcial  Parcial    Parcial   

2024 

15.6 Promover o diálogo com as IES públicas e privadas que 

oferecem cursos de licenciatura visando a implementação do 

currículo desses cursos e estimular a renovação pedagógica, 

assegurando o foco no aprendizado do estudante, com uma carga 

horária que assegure a formação geral e específica, em articulação 

com o currículo da Educação Básica em suas diversas modalidades 

e incorporando as modernas tecnologias de informação e 

comunicação, a partir do segundo ano de vigência deste PME. 

Não  Parcial   Sim   

2024 

15.7 Valorizar as práticas de ensino e os estágios nos cursos de 

formação de nível médio e superior dos profissionais da educação, 

visando ao trabalho sistemático de articulação entre a formação 

acadêmica e as demandas da Educação Básica, na vigência do 

PME. 

 Sim  Sim  
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Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2015 

15.8 Propiciar junto às IES públicas, cursos e programas especiais 

para assegurar formação específica na educação superior, nas 

respectivas áreas de atuação, aos docentes com formação de nível 

médio na modalidade normal, não licenciados ou licenciados em 

área diversa daquela de atuação do docente, em efetivo exercício, a 

partir da vigência do PME. 

Não  Não   Não  

2015 

15.9 Incentivar a participação em cursos técnicos de nível médio e 

tecnológicos de nível superior destinado à formação, nas 

respectivas áreas de atuação, dos profissionais da educação de 

outros segmentos que não os do magistério, a partir da vigência do 

PME. 

Não  Não  Não  

2024 

15.10 Participar, em regime de colaboração entre a União e o 

Estado, da construção da política nacional de formação continuada 

para os profissionais da educação de outros segmentos que não os 

do magistério. 

 Não   Não  

2024 

15.11 Incentivar a participação em programa nacional de 

concessão de bolsas de estudos de professores de idiomas das 

escolas públicas de Educação Básica, para que realizem estudos de 

imersão e aperfeiçoamento nos países que tenham como idioma 

nativo as línguas que lecionem, na vigência do PME. 

 Não  Não 

2015 

15.12 Incentivar formação docente para a Educação Profissional, 

valorizando a experiência prática, por meio da oferta, nas redes 

públicas de ensino, de cursos de educação profissional voltados à 

complementação e certificação didático-pedagógica de profissionais 

com experiência, a partir da vigência deste PME. 

Parcial  Sim Sim 

2024 

15.13 Garantir, por meio de regime de colaboração entre União, 

Estados e Municípios, que, até 2020, 100% dos professores de 

Educação Infantil e de Ensino Fundamental tenham formação 

específica de nível superior, de licenciatura plena e em sua área de 

concurso/atuação. 

 Sim  Sim  
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PARTE B - METAS 

Prazo Meta 16 – Valorização dos Profissionais do Magistério 

2024 

Formar, em nível de pós-graduação, 60% dos professores da Educação Básica, até o último 

ano de vigência deste PME, e garantir a todos os profissionais da Educação Básica formação 

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

contextualizações dos sistemas de ensino. 

Dotação orçamentária 

2017 

Não contemplada 

2018 

12.122.011-2.024; 12.361.0011-2.043; 12.365.0011-2.044 

2019 

12.361.0011-2.060; 12.361.0029-2.057; 12.365.0011-2.061; 12.365.0011-2.062; 12.365.0029-2.058; 

12.365.0029-2.059 

PARTE C - INDICADORES DE META 

FONTES  

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php / Relatório 1º ciclo 2016 - Inep 

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php / Relatório 2º Ciclo 2018 - Inep 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica 

Indicador - 16A 

Percentual de professores da educação básica com 

pós-graduação lato sensu ou stricto sensu. 
Prazo: 2024 

Alcançou 

indicador? 
Não   

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META 

PREVISTA % 
    60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 

Meta executada 

no período % 
   49%  46%      

Número de 

docentes 
   485  451      

Número de 

docentes 

especialistas 

   215  243      

Número de 

docentes mestres 
   7  15      

Número de 

docentes doutores 
   2  3      

Indicador – 16B 

Percentual de professores que realizaram cursos 

de formação continuada 
Prazo: 2020 

Alcançou 

indicador? 
 Não  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META 

PREVISTA % 
    100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Meta executada 

no período % 
   43%  40%      

 

Análise dos indicadores: O município de Paranaíba, em 2017 comtemplou 49% 

apresentando uma porcentagem considerável de professores da educação básica com 

pós-graduação lato sensu ou stricto sensu. Já o indicador 16B, exibe 43% do percentual 

de professores que realizaram cursos de formação continuada em uma das áreas 

especificadas e a porcentagem referente a este indicador não é satisfatória. 

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php%20/
http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php%20/
http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
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Em 2019, os dados extraídos do Relatório 2ª Ciclo 2018 - Inep mostram o 

indicador 16A com 46% e 16B com 40% apontando um decréscimo.  

Esta Comissão também obteve dados para o estudo de monitoramento, em 2019 

do Indicador 16A da Rede Municipal de Ensino por meio de formulário de pesquisa 

realizado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) que apresentou avanço no 

resultado, pois 59% do Percentual de professores da educação básica tem pós-graduação 

lato sensu ou stricto sensu. Mas, a meta prevista não foi atendida na sua totalidade nos 

indicadores 16A e 16B. 

Para ampliação da meta o município fomentará junto às instituições públicas de 

ensino superior articulada às políticas de formação do MEC a oferta de cursos de pós-

graduação lato sensu e stricto sensu e cursos de formação continuada a todos os 

servidores da educação básica. 

Consideramos também pertinente informar que os dados oficiais são 

provenientes do site Observatório do Plano Nacional de Educação (PNE), nos linke  

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php/Relatório 1º ciclo 2016 – Inep, 

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php/Relatório 2º Ciclo 2018 - Inep  e 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica. Regista 

também que para os próximos monitoramentos será necessário criar uma gestão de 

dados de pesquisa referente ao indicador previsto neste PME. 

 

PARTE D – MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS 

 

2017 2018 2019 

Total de estratégias  11 11 11 

Sim 2 4 4 

Não 2 4 4 

Parcial  3 3 3 
 

 

Análise das estratégias: Veja a tabela de monitoramento das estratégias: 

Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2016 

16.1 Planejar e oferecer, em parceria com as IES públicas e 

privadas, cursos presenciais e/ou à distância, em calendários 

diferenciados, que facilitem e garantam, aos docentes em exercício, 

a formação continuada nas diversas áreas de ensino, a partir do 

primeiro ano de vigência do PME. 

Parcial  Sim  Sim  

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php/
http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php/
http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php/
http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica
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Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2015 

16.2 Realizar, em regime de colaboração com as IES públicas e 

privadas, a oferta, na sede e/ou fora dela, de cursos de formação 

continuada, presenciais e/ou à distância, aos professores da 

Educação Básica, com calendários diferenciados, nas áreas 

prioritárias definidas nas diretrizes nacionais, de acordo com as 

necessidades do município, a partir do primeiro ano de vigência do 

PME. 

Não  Não  Não  

2024 

16.2.1 Oferecer a formação continuada, presencial e/ou a distância, 

aos profissionais de educação, oferecendo-lhes cursos de 

aperfeiçoamento, inclusive nas novas tecnologias da informação e 

da comunicação, na vigência do PME. 

 Não  Não  

2015 

16.2.2 Promover e garantir formação continuada dos docentes que 

atuam no atendimento educacional especializado, a partir da 

vigência do PME. 

Parcial  Sim  Sim  

2017 

16.2.3 Promover a formação continuada de docentes em todas as 

áreas de ensino, idiomas, LIBRAS, Braille, arte, música e cultura, 

no prazo de dois anos da implantação do PME. 

Parcial  Não  Não  

2015 

16.3 Ampliar e efetivar, em regime de colaboração com a União e o 

Estado, programa de composição de acervo de obras didáticas e 

paradidáticas e de literatura, e programa específico de acesso a 

bens culturais, incluindo obras e materiais produzidos em LIBRAS e 

em Braille, também em formato digital, sem prejuízo de outros, a 

serem disponibilizados para os docentes da rede pública da 

Educação Básica, a partir da vigência deste PME. 

Não  Parcial Parcial 

2024 

16.4 Estimular o acesso ao portal eletrônico criado pelos governos 

federal e estadual para subsidiar a atuação dos professores da 

Educação Básica. 

 Parcial  Parcial  

2015 

16.5 Garantir, aos profissionais da educação, licenciamento 

remunerado para cursos de pós-graduação stricto sensu para 

estudo a partir da vigência do PME. 

Sim  Sim  Sim  

2024 

16.6 Fortalecer a formação dos professores das escolas públicas de 

Educação Básica, por meio da implementação das ações do Plano 

Nacional do Livro e Leitura, e de participação em programa 

nacional de disponibilização de recursos para acesso a bens 

culturais.  

 Parcial  Parcial  

2015 

16.7 Promover, em articulação com as IES, a ampliação da oferta 

de cursos de pós-graduação nas diferentes áreas do magistério, 

voltados para a prática educacional, a partir da vigência do PME. 

Sim  Sim  Sim  

2024 

16.8 Promover e garantir a formação inicial e continuada em nível 

médio para 100% do pessoal técnico e administrativo, e em nível 

superior para 50% desses profissionais, na vigência do PME. 

 Não  Não  
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PARTE B - METAS 

Prazo Meta 17 – Valorização dos Profissionais do Magistério 

2021 

Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a 

equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até 

o final do sexto ano de vigência deste PME. 

Dotação orçamentária 

2017 

Não contemplada 

2018 

12.122.0011-2.025; 12.122.0011-2.024 

2019 

12.361.0011-2.060; 12.361.0029-2.057; 12.365.0011-2.061; 12.365.0011-2.062; 12.365.0029-2.058; 

12.365.0029-2.059 

PARTE C - INDICADORES DE META 

 FONTE Não existem dados oficiais do município. 

Indicador - 17A 

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. 

Prazo: 2021 
Alcançou 

indicador? 
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META 

PREVISTA % 
    100% 100% 100% 100% 100%   100% 100% 100%  100% 

Meta executada 

no período % 
                      

 

Análise dos indicadores: Não existe base de dados atualizada para cálculo dos 

indicadores desta meta a nível municipal. 
 

PARTE D – MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS 

 

2017 2018 2019 

Total de estratégias  5 5 5 

Sim 

   Não 4 4 4 

Parcial  

 

1 1 
 

 

Análise das estratégias: Veja a tabela de monitoramento das estratégias: 

Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2015 

17.1 Constituir, no primeiro ano de vigência do PME, fórum 

específico com representações de órgãos públicos, de trabalhadores 

da educação e de segmentos da sociedade civil, para 

acompanhamento da atualização do valor do piso salarial nacional 

dos profissionais do magistério público da Educação Básica, de 

acordo com o custo aluno. 

Não  Não  Não  
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Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2021 

17.2 Assegurar a valorização salarial, com ganhos reais, para além 

das reposições de perdas remuneratórias e inflacionárias, e busca 

da meta de equiparação da média salarial de outros profissionais de 

mesmo nível de escolaridade e carga horária, até o final do sexto 

ano de vigência deste PME. 

 Não  Não  

2016 

17.3 Criar uma instância quer seja fórum, observatório ou conselho, 

para diagnósticos, estudos, pesquisas, debates, acompanhamento, 

proposições e consultas referentes à valorização dos profissionais 

da educação, a partir do segundo ano de vigência do PME. 

Não  Parcial  Parcial  

2015 

17.4 Garantir a implantação e implementação, em parceria com 

órgãos da saúde, de programas de saúde específicos para os 

profissionais da educação, sobretudo relacionados à voz, visão, 

problemas vasculares, ergonômicos, psicológicos e neurológicos, 

entre outros, a partir da vigência do PME. 

Não  Não  Não  

2024 

17.4.1 Criar mecanismos para buscar a ampliação de assistência 

financeira específica da União aos entes federados para 

implementação de políticas de valorização dos profissionais do 

magistério, em particular o piso salarial nacional profissional. 

Não  Não  Não  
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PARTE B - METAS 

Prazo Meta 18 – Valorização dos Profissionais do Magistério 

2017 

Assegurar, no prazo de dois anos, a existência de Planos de Carreira para os profissionais da 

Educação Básica e superior pública e, para o Plano de Carreira dos 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. 

Dotação orçamentária 

2017 

Não contemplada 

2018 

12.361.0029-2.057; 12.365.0029-2.058    

2019 

12.361.0011-2.060; 12.361.0029-2.057; 12.365.0011-2.061; 12.365.0011-2.062; 12.365.0029-2.058; 

12.365.0029-2.059 

PARTE C - INDICADORES DE META 

FONTES  
Lei Complementar nº 51, de 09 de dezembro de 2011 (Municipal). 

Lei Complementar nº 087, de 31 de janeiro de 2000. (Estadual). 

Indicador - 

18A 

Plano de Carreira implantado no Município para os 

profissionais da Educação Básica 
Prazo: 2017 

Alcançou 

indicador? 
Sim  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META 

PREVISTA 

% 

      100% 100% 100% 100% 100% 100%  100%   100%  

Meta 

executada 

no período 

% 

   100%  100%      

Indicador - 

18B 

Percentual de profissionais da educação básica com 

planos de carreiras implantados e que cumpram o 

piso salarial 

Prazo: 2017 
Alcançou 

indicador? 
Sim   

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META 

PREVISTA 

% 

      100%  100%    100%   100%  100%   100%    100%   100%  

Meta 

executada 

no período 

% 

   100%  100%      

 

Análise dos indicadores: O município de Paranaíba contempla 100% do Plano 

de Carreira implantado para os profissionais da Educação Básica (existe o Plano de 

Carreira somente para os professores) e 100% do percentual de profissionais da 

educação básica com planos de carreiras implantados e que cumpram o piso salarial. 

Sendo assim, a meta prevista foi atendida na sua na sua totalidade. 

Os planos de carreira são importantes, porque efetiva a valorização da profissão 

de professor no país. Um bom plano de carreira vai atrair para o Magistério os melhores 

profissionais e prover uma melhor qualidade de ensino. 
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Os Indicadores foram alcançados satisfatoriamente, pois ter um plano de 

carreiras implantado e que cumpra o piso salarial viabiliza melhores condições de 

trabalho e estrutura os sistemas de ensino buscando efetivar via concurso público os 

profissionais do Magistério. Oportuniza a esses profissionais formação continuada 

estabelecendo uma melhor qualidade do ensino ofertado. 

Consideramos também pertinente informar que os dados oficiais são 

provenientes da Lei Municipal Complementar nº 51, de 09 de dezembro de 2011 e Lei 

Estadual Complementar nº 087, de 31 de janeiro de 2000. (Estadual). 

 

PARTE D – MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS 

 

2017 2018 2019 

Total de estratégias  13 13 13 

Sim 1 6 9 

Não 

 

1 

 Parcial  1 6 4 
 

 

Análise das estratégias: Veja a tabela de monitoramento das estratégias: 

Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2018 

18.1 Estruturar as redes públicas de Educação Básica de modo que, 

até o início do terceiro ano de vigência deste PNE, 90% (noventa 

por cento), no mínimo, dos respectivos profissionais do magistério e 

50% (cinquenta por cento), no mínimo, dos respectivos profissionais 

da educação não docentes sejam ocupantes de cargos de provimento 

efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que se 

encontrem vinculados. 

Parcial  Parcial Parcial 

2015 

18.2 Implantar, nas redes públicas de Educação Básica e Superior, 

acompanhamento dos profissionais iniciantes, supervisionados por 

equipe de profissionais experientes, a fim de fundamentar, com base 

em avaliação documentada, a decisão pela efetivação após o 

estágio probatório e oferecer, durante esse período, curso de 

aprofundamento de estudos na área de atuação do professor, com 

destaque para os conteúdos a serem ensinados e as metodologias de 

ensino de cada disciplina, a partir da vigência do PME. 

Sim Parcial  Parcial  

2015 

18.3 Garantir, nos Planos de Carreira dos Profissionais da 

Educação do Município, licenças remuneradas e incentivos 

salariais, com qualificação profissional em nível de pós-graduação, 

stricto sensu, a partir do primeiro ano de vigência deste PME. 

 Sim  Sim  

2015 

18.4 Participar, anualmente, em regime de colaboração com a 

União e o Estado, do censo dos profissionais da educação básica de 

outros segmentos que não os do magistério. 

 Parcial  Parcial  

2024 

18.5 Instituir no município, juntamente com os sindicatos 

pertinentes, comissões permanentes de profissionais da educação do 

Sistema Municipal de Ensino – SME, para subsidiar os órgãos 

competentes na reestruturação e implementação do Plano de 

Carreira. 

 Parcial  Sim  
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Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2024 

18.6 Realizar levantamento e divulgação das vagas puras existentes 

e das cedências dos profissionais do magistério e dos profissionais 

não docentes para decidir a realização de concursos, na vigência 

deste PME. 

 Sim  Sim  

2024 
18.7 Regulamentar as cedências de pessoal do magistério e dos 

demais cargos de provimento efetivo, na vigência do PME. 
 Sim  Sim  

2024 

18.8 Adequar a jornada docente, com avanços para flexibilização 

por área, espaços e tempos, para formação e projetos, com 

acompanhamento dos gestores, na vigência do PME.  

 Parcial  Parcial  

2024 

18.9 Definir diretrizes, estabelecer padrões, regulamentar e orientar 

os profissionais da educação sobre o desenvolvimento na carreira, 

durante a vigência do PME. 

 Sim  Sim  

2024 

18.10 Garantir a implementação de Planos de Carreira para os 

profissionais do magistério das rede pública de Educação Básica, 

observados os critérios estabelecidos na Lei Federal nº 11.738, de 

16 de julho de 2008, na vigência do PME. 

 Parcial   Sim  

2024 

18.11 Criar critérios específicos no Plano de Carreira, com política 

salarial fundamentada em titulação, experiência, qualificação e 

desempenho visando valorizar o profissional de educação, na 

vigência do PME. 

 Sim  Sim  

2018 

18.12 Garantir, no Plano de Carreira, aos docentes da rede pública, 

que atuam na Educação Básica, incentivo remuneratório por 

titulação: de 20% para professores com especialização, de 30% 

para docentes com mestrado e de 50% para professores com 

doutorado, a partir do terceiro ano de vigência do PME. 

  Não  Sim  

2024 

15.13 Garantir, por meio de regime de colaboração entre União, 

Estados e Municípios, que, até 2020, 100% dos professores de 

Educação Infantil e de Ensino Fundamental tenham formação 

específica de nível superior, de licenciatura plena e em sua área de 

concurso/atuação. 

 Sim  Sim  
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PARTE B - METAS 

Prazo Meta 19 – Gestão Democrática 

2017 

Assegurar condições, no prazo de dois anos, para a efetivação da gestão democrática da 

educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à 

comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas prevendo recursos e apoio técnico da 

União. 

Dotação orçamentária 

2017 

Não contemplada 

 

2018 

12.122.0011-2.025; 12.361.0011-2.043; 12.122.0011-2.024 

2019 

12.122.0011-2.024; 12.122.0011-2.025; 12.306.0011-2.046; 12.306.0011-2.051; 12.306.001-2.052; 

12.361.0011-1.001; 12.361.0011-2.022; 12.361.0011-2.043; 12.361.0011-2.047; 12.365.0011-1.002; 

12.365.0011-2.023; 12.365.0011-2.044; 12.365.0011-2.045; 12.365.0011-2.048; 12.365.0011-2.049; 

12.366.0011-2.104; 12.367.0011-2.041 

PARTE C - INDICADORES DE META 

FONTES  Não existe dados oficiais do município. 

Indicador - 

19A 

Percentual de diretores de escolas públicas que 

foram escolhidos para a ocupação do cargo por meio 

de critérios técnicos de mérito e desempenho e de 

consulta pública à comunidade escolar. 

Prazo: 2017 
Alcançou 

indicador? 
  

2014 2015 
201

6 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META 

PREVISTA 

% 
      

 100

% 

  100

% 

  100

% 

  100

% 

  100

% 

  100

% 
  100% 

 100%

  

Meta 

executada no 

período % 

                      

Indicador - 

19B 

Percentual de escolas públicas que contaram com a 

participação de profissionais da educação, pais e 

alunos na formulação dos projetos político-

pedagógicos e na constituição do conselho escolar. 

Prazo: 2017 
Alcançou 

indicador? 
  

2014 2015 
201

6 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META 

PREVISTA 

% 

      
 100

% 

  100

% 

  100

% 

  100

% 

  100

% 

  100

% 
  100% 

 100%

  

Meta 

executada no 

período % 

                      

Indicador – 

19C 

Percentual de escolas públicas que recebem recursos 

financeiros dos entes federados. 
Prazo: 2017 

Alcançou 

indicador? 
  

2014 2015 
201

6 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META 

PREVISTA 

% 
      

 100

% 

  100

% 

  100

% 

  100

% 

  100

% 

  100

% 
  100% 

 100%

  

Meta 

executada no 

período % 
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Indicador – 

19D 

Condições em que os diretores exercem o cargo. Prazo: 2017 

Alcançou 

indicador

? 
  

201

4 

201

5 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META 

PREVISTA 

% 
      

 100

% 

  100

% 
  100% 

  100

% 

  100

% 
  100%   100% 

 100%

  

Meta 

executada no 

período % 

                      

 

Análise dos indicadores: Não existe base de dados atualizada para cálculo dos 

indicadores desta meta a nível municipal. 

 

PARTE D – MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS 

 

2017 2018 2019 

Total de estratégias 14 14 14 

Sim 1 2 3 

Não 6 2 2 

Parcial  

 

10 9 
 

 

Análise das estratégias: Veja a tabela de monitoramento das estratégias: 

Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2017 

19.1 Aprovar lei específica para o sistema de ensino e disciplinar a 

gestão democrática da educação pública, no prazo de dois anos 

contados da data da publicação do PME, adequando à legislação 

local já adotada com essa finalidade. 

Sim  Sim  Sim  

2017 

19.2 Elaborar normas que orientem o processo de implantação e 

implementação da gestão democrática, com a participação da 

comunidade escolar, até o segundo ano da vigência do PME. 

Não  Parcial  Sim  

2027 

19.3 Planejar, garantir e efetivar, na vigência deste PME, cursos de 

formação continuada aos membros do conselho de educação, do 

conselho de acompanhamento e controle social do FUNDEB, do 

conselho de alimentação escolar e dos demais conselhos de 

acompanhamento de políticas públicas, com vistas ao bom 

desempenho de suas funções. 

 Parcial  Parcial  

2017 

19.4 Garantir, no prazo de dois anos de vigência deste PME, 

recursos financeiros e espaço físico adequado para as reuniões 

desses conselhos e fóruns de educação, com mobiliário, 

equipamentos, materiais de consumo e meios de transporte. 

Não  Parcial  Parcial  

2024 

19.5 Constituir e efetivar fóruns municipais de educação, compostos 

por órgãos e instituições representativas da sociedade civil 

organizada e dos movimentos sociais, para discussão das políticas 

educacionais e acompanhamento da execução do PME;19.5.1 

acompanhar e participar por meio dos Fóruns Estaduais de 

Educação à execução do PEE e do PNE. 

 Parcial  Parcial  

2024 
19.5.1 Acompanhar e participar por meio dos Fóruns Estaduais de 

Educação à execução do PEE e do PNE 
 Parcial  Parcial  



PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME) 
      RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO_2018/2019 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME) 
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PME_PERÍODO 2018/2019 

82 
 

Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2017 

19.6 Fortalecer as associações de pais, assegurando-lhes, inclusive, 

espaços adequados e condições de funcionamento nas escolas, e 

fomentar a criação dos conselhos escolares, a partir do segundo 

ano de vigência deste PME. 

Não  Não  Não  

2024 

19.7 Garantir a constituição e o fortalecimento de conselhos 

escolares, como instrumentos de participação e fiscalização na 

gestão escolar e educacional, inclusive por meio de programas de 

formação de conselheiros, assegurando condições de funcionamento 

autônomo, durante a vigência do PME. 

 Não  Não  

2015 

19.8 Garantir a participação e a consulta de profissionais da 

educação, estudantes e pais na formulação dos projetos políticos-

pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e 

regimentos escolares, a partir do primeiro ano de vigência deste 

PME. 

Não  Sim  Sim  

2024 
19.9 Criar mecanismos de participação dos pais e estudantes na 

avaliação de docentes e gestores escolares, na vigência deste PME 
 Parcial  Parcial  

2017 

19.10 Implementar e fortalecer processos de autonomia pedagógica, 

administrativa e de gestão financeira nos estabelecimentos públicos 

de ensino, a partir do segundo ano de vigência deste PME. 

Não  Parcial  Parcial  

2024 

19.11 Participar de programas nacionais de formação de diretores 

e gestores escolares, bem como da prova nacional específica, a fim 

de subsidiar a definição de critérios objetivos para o provimento 

das funções. 

 Parcial  Parcial  

2015 

19.12 Promover, em parceria com as IES, cursos de formação 

continuada e/ou de pós-graduação para diretores e gestores 

escolares, a partir do primeiro ano de vigência deste PME. 

Não  Parcial  Parcial  

2024 
19.13 Garantir o conselho municipal de educação como instrumento 

de participação e fiscalização na gestão escolar e educacional. 
 Parcial  Parcial  
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PARTE B - METAS 

Prazo Meta 20 – Financiamento na Educação 

2020 

2024 

Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar 

de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do município no 5º ano de vigência deste PME e, no 

mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio. 

Dotação orçamentária 

2017 

12.365.0006-2.026; 12.365.0006-2.116; 12.361.0006 - 2.019; 12.365.0006-2.031 

2018 

12.122.0011-2.024; 12.306.0011-2.046; 12.306.0011-2.051; 12.306.0011-2.052; 12.361.0011-2.043; 

12.365.0011-2.044; 12.365.0011-2.045; 12.367.0011-2.041; 12.361.0029-2.057; 12.365.0029-2.058; 

12.122.0011-2.025; 12.361.0011-2.022; 12.365.0011-2.023; 12.365.0011-2.045; 12.361.0011-2.060; 

12.365.0011-2.061; 12.365.0011-2.062; 12.365.0029-2.059 

2019 

12.122.0011-2.024; 12.306.0011-2.046; 12.306.0011-2.051; 12.306.0011-2.052; 12.361.0011-2.022; 

12.361.0011-2.043; 12.365.0011-2.023; 12.365.0011-2.044; 12.365.0011-2.045; 12.361.0011-2.060; 

12.361.0029-2.057;  12.365.0011-2.061;   12.365.0011-2.062;    12.365.0029-2.058;   12.365.0029-

2.059; 12.361.0011-2.060; 12.361.0029-2.057; 12.365.0011-2.061; 12.365.0011-2.062; 12.365.0029-

2.058; 12.365.0029-2.059 

PARTE C - INDICADORES DE META 

FONTES  
Siope - https://www.fnde.gov.br/fnde_sistemas/siope 

Não existe dados oficiais do município. 

 Indicador - 20A 

Razão entre investimento público total em 

educação e o Produto Interno Bruto (PIB) do 

município 

Prazo: 2020 
Alcançou 

indicador? 
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA 

% 
    25%  25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Meta executada no 

período % 
       3%               

 

Análise dos indicadores: Não existe base de dados atualizada para cálculo do 

indicador desta meta a nível municipal. 

 

 

PARTE D – MONITORAMENTO DAS ESTRATÉGIAS 

 

2017 2018 2019 

Total de estratégias  29 29 29 

Sim 1 5 9 

Não 4 12 7 

Parcial  2 11 13 
 

 

 

Análise das estratégias: Veja a tabela de monitoramento das estratégias: 
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Prazo  Número e descrição da estratégia 
Executou a estratégia? 

2017 2018 2019  

2024 

20.1 Garantir, observando as políticas de colaboração com a 

União e o Estado, fontes de financiamentos permanentes e 

sustentáveis para todos os níveis, etapas e modalidades da 

educação básica, com vistas a atender suas demandas 

educacionais de acordo com o padrão de qualidade nacional, na 

vigência deste PME. 

 Parcial  Parcial  

2024 

20.2 Participar do regime de colaboração com a União e o 

Estado para cumprir as determinações e atingir o percentual de 

10% do PIB até 2025. 

 Não  Não 

2024 

20.3 Aplicar, na íntegra, os percentuais mínimos de recursos 

vinculados para a educação e garantir a ampliação de verbas de 

outras fontes de financiamento no atendimento das demandas da 

educação básica e suas modalidades, com garantia de padrão de 

qualidade, conforme determina a Constituição Federal (1988). 

 Parcial Parcial  

2024 

20.4 Consolidar as bases da política de financiamento, 

acompanhamento e controle social da educação básica, em 

todos os níveis, etapas e modalidades, por meio da ampliação do 

investimento público em educação pública em relação ao PIB, 

com incrementos obrigatórios a cada ano, proporcionais ao que 

faltar para atingir a meta estabelecida até o final da vigência do 

PME, de forma a alcançar, no mínimo e progressivamente, os 

seguintes percentuais em relação ao PIB: 6,7% até 2015; 7% até 

2017; 8% até 2019; 9% até 2022; e 10% até 2025. 

 Não  Não  

2015 

20.5 Buscar recursos financeiros junto ao Governo Federal e 

Estadual visando o apoio, na ampliação das matrículas em 

creches e pré-escolas, buscando em regime de parceria, 

assessoria técnica ao município para a construção, ampliação e 

reforma dos prédios, implementação de equipamentos, materiais 

didáticos e mobiliários específicos e o desenvolvimento de 

políticas de formação inicial e continuada aos profissionais da 

educação infantil, a partir da vigência deste PME. 

Não  Não  Sim  

2015 

20.6 Destinar recursos com prioridade para a Educação Infantil 

pública e Ensino Fundamental, e congelar os convênios privados 

efetuados com entidades que atendem a Educação Infantil até 

serem extintos, sendo obrigatoriamente assegurado o 

atendimento da demanda diretamente na rede pública, na 

vigência deste PME. 

Sim  Parcial  Parcial  

2024 

20.7 Assegurar as matrículas em Educação Especial, ofertadas 

por organizações filantrópicas, comunitárias e confessionais, 

parceiras do poder público, e sua contabilização para fins de 

financiamento com recursos públicos da educação básica, na 

vigência deste PME. 

 Parcial  Sim 

2024 

20.8 Ampliar e reestruturar em regime de parceria com a União 

as unidades escolares e capacitar os profissionais para atender 

a demanda da educação inclusiva, na vigência deste PME. 

 Parcial  Parcial  

2024 

20.9 Assegurar financiamento, em regime de colaboração com a 

União e o Estado para políticas e estratégias de solução de 

problemas do transporte escolar, enfrentado pelo município, em 

relação ao gerenciamento e pagamento de despesas, na vigência 

deste PME. 

 Parcial  Parcial  

2024 

20.10 Assegurar e ampliar nas escolas públicas recursos 

financeiros para promover atividades artístico-culturais pelos 

estudantes, incentivando o envolvimento da comunidade. 

 Não  Sim  
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2015 

20.11 Garantir o financiamento em regime de colaboração com 

a União e o Estado para a promoção de atividades de 

desenvolvimento e estímulo a habilidades esportivas nas escolas, 

interligadas a um plano de disseminação do desporto 

educacional e de desenvolvimento esportivo municipal, a partir 

da vigência deste PME. 

Não  Parcial  Sim  

2018 

20.12 Garantir aporte de recursos, no prazo de três anos a partir 

da vigência deste PME, para financiar programas de 

acompanhamento da aprendizagem com profissionais formados 

na área, para estudantes com dificuldades de aprendizagem e/ou 

distorção idade-série. 

 Não  Parcial  

2024 

20.13 Assegurar que os pagamentos de aposentadorias e pensões 

não sejam incluídos nas despesas da educação básica, na 

vigência deste PME. 

 Sim  Sim  

2024 

20.14 garantir o cumprimento do piso salarial profissional 

nacional previsto em lei para carga horária de 20 horas aos 

profissionais do magistério público da educação básica, até o 

final da vigência deste PME. 

 Sim  Sim  

2024 

20.15 Garantir autonomia aos gestores das Escolas e Centros de 

Educação Infantil – CEINFs, para administrar os recursos 

destinados ao custeio dos mesmos. 

 Não  Parcial  

2024 

20.16 Assegurar a participação dos profissionais de educação e 

de órgãos de controle e fiscalização dos recursos públicos no 

acompanhamento e conferência da aplicação dos recursos 

financeiros destinados a esses profissionais, na vigência deste 

PME. 

 Parcial  Parcial  

2024 

20.17 Assegurar que a transferência de recursos públicos às 

instituições privadas, nos termos do artigo 213 da Constituição 

Federal, seja obrigatoriamente vinculada ao plano de expansão 

da oferta pública no respectivo nível, etapa ou modalidade de 

educação, na vigência deste PME. 

 Sim  Sim  

2024 

20.18 Aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento 

e fiscalização da arrecadação da contribuição social do salário-

educação. 

 Não  Não  

2024 

20.19 Aplicar 50% das verbas transferidas pelo governo federal 

do Fundo Social do Pré-Sal, royalties e participações especiais, 

referentes ao petróleo e à produção mineral, em manutenção e 

desenvolvimento da educação pública. 

 Não  Não  

2024 

20.20 Aplicar 50% das verbas transferidas do Fundo Social do 

Pré-Sal, royalties e participações especiais, referentes ao 

petróleo e à produção mineral, em salários dos profissionais da 

educação pública. 

 Não  Não  

2024 

20.21 Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que 

assegurem, nos termos do parágrafo único do art. 48 da Lei 

Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, a 

transparência e o controle social na utilização dos recursos 

públicos aplicados em educação, especialmente mediante a 

realização de audiências públicas, a criação de portais 

eletrônicos de transparência e a capacitação dos membros de 

conselhos de acompanhamento e controle social do FUNDEB, 

com a colaboração entre o Ministério da Educação, as 

Secretarias de Educação, do Estado e do Município e os 

Tribunais de Contas da União e do Estado. 

 Não  Parcial  
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2024 

20.22 Garantir a Secretaria Municipal de Educação como 

unidade orçamentária, em conformidade com o art. 69 da 

LDBEN/96, com a garantia de que o dirigente municipal de 

educação seja o ordenador de despesas e gestor pleno dos 

recursos educacionais, com o devido acompanhamento, controle 

e fiscalização de suas ações pelos respectivos conselhos de 

acompanhamento e o Tribunal de Contas. 

 Sim  Sim  

2015 

20.23 Articular, com os órgãos competentes, a descentralização 

e a desburocratização na elaboração e na execução do 

orçamento, no planejamento e no acompanhamento das políticas 

educacionais do município, de forma a favorecer o acesso da 

comunidade local e escolar aos dados orçamentários, com 

transparência na utilização dos recursos públicos da educação, 

a partir da vigência deste PME. 

Parcial  Parcial  Parcial  

2024 

20.24 Consolidar e fortalecer o Conselho Municipal de 

Educação como órgão autônomo, com dotação orçamentária e 

autonomia financeira e de gestão, plurais, constituído de forma 

paritária, com ampla representação social, e com funções 

consultivas, deliberativas, normativas e fiscalizadoras nos seus 

respectivos sistemas, na vigência deste PME. 

 Sim  Sim  

2015 

20.25 Criar mecanismos que incentivem a população a 

participar de discussões, por meio de audiências públicas com a 

sociedade organizada, sobre as receitas financeiras 

educacionais, por ocasião da aprovação dos planos 

orçamentários, de forma que a Secretaria Municipal de 

Educação, no âmbito de sua jurisdição, juntamente com a 

Câmara Municipal, demonstrem os recursos educacionais 

advindos da esfera federal, dos impostos próprios, estadual e 

municipal e alíquotas sociais e suas respectivas aplicações, a 

partir da vigência deste PME. 

Não  Não  Parcial  

2016 

20.26 Reivindicar ao Governo Federal a complementação do 

Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi), quando 

comprovadamente necessário, a partir do segundo ano da 

vigência deste PME. 

Não  Não  Não  

2024 

20.27 Implementar em regime de colaboração com a União, 

como parâmetro para o financiamento da educação em todas 

etapas e modalidades da educação básica, a partir do cálculo e 

do acompanhamento regular dos indicadores de gastos 

educacionais com investimentos em qualificação e remuneração 

do pessoal docente e dos demais profissionais da educação 

pública, em aquisição, manutenção, construção, adequações e 

conservação de instalações e equipamentos necessários ao 

ensino e em aquisição de material didático-escolar, alimentação 

escolar, transporte escolar e transporte escolar adaptado. 

 Parcial  Parcial  

2019 

20.28 Prover aportes financeiros que viabilize a construção da 

sede própria da Secretaria Municipal de Educação, até o 4º ano 

da vigência deste PME. 

 Não  Não  

2015 

20.29 Prover recursos financeiros que possibilitem a execução 

das metas e estratégias estabelecidas neste PME, a partir de sua 

vigência. 

Parcial  Parcial  Parcial 
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CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

O monitoramento e a avaliação do Plano Municipal de Educação de 

Paranaíba/MS permitiu uma visualização ampla da educação no município. Nessa 

perspectiva, em meio às tantas dificuldades de operacionalização do PME, temos o 

entendimento de que das estratégias apresentadas no plano, 352 foram monitoradas e 

compiladas no Relatório de Monitoramento/2018, e somente 74 foram executadas, 98 

não executadas e 180 executadas parcial. No monitoramento/2019, 363 foram 

monitoradas e somente 96 foram executadas, 79 não executadas e 180 executadas 

parcial. 

Em relação aos Indicadores de Qualidade da Educação no qual o PME faz 

referência, nota-se que dos 44 apresentados no plano, somente 5 indicadores alcançados, 

16 indicadores não alcançados e 23 indicadores sem dados de monitoramento. 

Desta forma, deixamos algumas proposituras como recomendação para os 

períodos de observação, ressaltando o contexto histórico da implantação do PME em 

2015 até a presente data.  

Percebe-se que algumas estratégias de certa forma perderam sua funcionalidade, 

ou mesmo, tiveram um enorme grau de complexidade na execução, podendo, de certa 

forma, atingir a sua execução por outros vieses.  

Ao observar os períodos de monitoramento e a avaliação do PME destacamos 

que algumas metas e estratégias não puderam ser mensuradas ou mesmo nortear 

indicadores de qualidade para a educação no município de Paranaíba. Há necessidade de 

criar um sistema de gerenciamento de dados, para armazenar, tratar e fornecer 

informações e de tal modo a dar suporte ao processo de Monitoramento e Avaliação do 

Plano Municipal de Educação, com a participação efetiva das seguintes instituições:  

Secretaria Municipal de Educação, Coordenadoria Regional de Educação, Escolas 

Particulares, Instituições de Ensino Superior Pública e Privada, Sistema Municipal de 

Saúde, Secretaria de Assistência Social e Instituições Não Governamentais.  

Considera a necessidade da participação efetiva de todas as instâncias descritas 

na Lei 2030/2017, Portaria nº 336/2019: Secretária Municipal de Educação/SEMED, 

Conselho Municipal de Educação/CME, Comissão de Valorização do Magistério/CVM, 

Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social do Poder Legislativo, 

Conselho Tutelar/CT, Sindicato dos Servidores Municipais de Paranaíba/SINDISPAR, 
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Sindicato Municipal dos Trabalhadores de Educaçao/SIMTED, Conselho Municipal do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação/FUNDEB, Conselho Municipal das Pessoas com 

Deficiência/COMUD, Secretaria de Finanças e Planejamento, Coordenadoria Regional 

de Educação de Paranaíba, Conselho das Unidades Escolares Estaduais e Instituto de 

Ensino Superior (lES) para atualização, e sistematização dos dados durante todo o 

processo de Monitoramento e Avaliação. 

Em atenção às lacunas observadas será proposto alterações neste plano.  

Esta Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação e Equipe Técnica 

resumidamente elenca como prioridade neste Relatório: 

 garantir adequação da infraestrutura do espaço físico das instituições de ensino, 

materiais, recursos pedagógicos e tecnológicos;  

 Implantar programa de acompanhamento e de avaliação para avançar o nível de 

desempenho dos alunos tendo como base as avaliações em larga escala; 

 oferecer, durante o período de vigência deste Plano, de acordo com cronograma 

pré-estabelecido, aos profissionais da Educação, programa de formação continuada, por 

meio de ações conjuntas com o poder público, garantindo além da oferta, a exigência de 

participação de todos os profissionais envolvidos no processo; 

 investir na formação permanente quanto à Educação Especial dos professores 

em exercício em todos os níveis de ensino, destinando nas horas pedagógicas um 

percentual para estudos relacionados à educação inclusiva;  

 firmar convênios intersetoriais para oferecer apoio adequado às crianças e 

adolescentes especiais, ampliando outras modalidades de ensino, a partir de habilidades 

e condições evidenciadas pelos alunos com necessidades especiais; 

 adquirir livros didáticos falados, em Braille e em caracteres ampliados, para os 

alunos cegos e para os de visão subnormal da Educação Básica;  

 fomentar às instituições de ensino para aquisição de equipamentos específicos e 

necessários ao atendimento especializado, de acordo com a demanda diagnosticada, 

permitindo a transferência de material entre as escolas de acordo com a matrícula do 

aluno; 

 manter dados atualizados dos alunos com necessidades especiais, na faixa etária 

de 4 a 17 anos atendidos no município, por segmento e por deficiência; 



PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME) 
      RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO_2018/2019 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME) 
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PME_PERÍODO 2018/2019 

89 
 

 garantir a permanência do professor alfabetizador no Ciclo da Alfabetização, 

mediante implantação de processo institucional de avaliação de desempenho a 

participação obrigatória em cursos de capacitação oferecidos pelos governos municipal, 

estadual e nacional, assegurando em legislação específica; 

 oferecer gradativamente o atendimento em Tempo Integral às crianças da 

Educação Infantil, prioritariamente às crianças de 4 e 5 anos, garantindo em orçamento; 

 investir em programas de capacitação de professores para atendimento do 

público da população de 18 a 29 anos, em situações de vulnerabilidade com implantação 

e manutenção de projetos e programas pedagógicos que atendam às reais necessidades 

educacionais da faixa etária;  

 assegurar a manutenção da infraestrutura física para o funcionamento da 

Educação de Jovens e Adultos, EJA e com espaços dotados de ventilação, iluminação, e 

outros; e acesso às novas tecnologias, quadra, biblioteca e dependências necessárias 

para mesmas; 

 implementações e ampliação das ofertas propostas pelo governo federal 

referente ao novo Ensino Médio e novo mais Educação; 

 implantar em parceria com as Instituições e Educação Superior mostras anuais 

de profissões para estudantes do Ensino Médio e EJA; 

 fazer o levantamento de demanda para ampliação das graduações e pós-

graduações (Lato e Stricto Senso); 

 divulgar e incentivar os alunos a utilizarem o Programa Universidade para Todos 

– PROUNI, de que trata a Lei nº 11.096 e do Fundo de Financiamento ao Estudante do 

Ensino Superior - FIES, de que trata a Lei nº 10.260, os benefícios destinados à 

concessão de financiamento a estudantes regularmente matriculados em cursos 

superiores presenciais ou a distância, com avaliação positiva, de acordo com 

regulamentação própria, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação; 

 fomentar a formação de parcerias entre instituições públicas e privadas de 

educação superior, com vistas a potencializar a atuação regional, inclusive por meio de 

plano de desenvolvimento institucional integrado, assegurando maior visibilidade 

nacional e internacional às atividades de ensino, pesquisa e extensão;  

 incentivar a formação inicial e continuada dos profissionais técnico 

administrativos da educação básica escolar; 
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 promover semestralmente através dos espaços dos encontros pedagógicos cursos 

de formação permanente para todos os profissionais da educação, atendendo as 

necessidades da demanda.  

 incentivar, visando à promoção na carreira, a participação dos profissionais das 

escolas em cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, oferecidos pelas 

universidades;  

 realizar formação continuada dos gestores das escolas municipais, estaduais e 

particulares com ênfase na gestão do processo administrativo, pedagógico e financeiro; 

 elaborar publicação impressa e virtual que contemple relatos de experiência das 

instituições de ensino em todas as modalidades de ensino da rede municipal; 

 criar comissões permanentes de profissionais da Educação para participar da 

reestruturação e implementação do Plano de Carreira do magistério e Estatuto do 

Magistério Público Municipal.  

 consolidar a implantação e universalização em todas as escolas públicas 

municipais do sistema, bem como a atualização e implementação dos Conselhos 

Escolares em todas as unidades municipais de ensino, assegurando a participação de 

alunos maiores de 12 anos, de pais e de representantes dos demais segmentos escolares; 

 fomentar a formação de conselhos de classe, Associações, grêmio estudantil nos 

anos finais do Ensino Fundamental e médio assegurando aos mesmos, condições de 

funcionamento nas escolas públicas; 

 implantar sistema próprio de informação para efetivação da matrícula escolar 

digital aprimorando a base de dados estatísticos sobre educação do município. 

Neste sentido, o relatório de monitoramento e de avaliação do Plano Municipal da 

Educação (PME) será disponibilizado no site http://www.paranaiba.ms.gov.br, na 

plataforma do Conviva Educação e página oficial da Secretaria Estadual de Educação 

para que a população possa acompanhar o processo de reestruturação e execução das 

metas, estratégias e indicadores de qualidade presentes nesse plano. 

 

  

http://www.paranaiba.ms.gov.br/
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Agenda de trabalho/2018 

ETAPAS AÇÃO RESPONSÁVEIS 

PRAZOS 
(previsão de 
execução e 
finalização) 

OBSERVAÇÕES 

I. Organizar o 
trabalho 

1. Apresentação do relatório de 
Monitoramento/2017 à Secretária Municipal de 
Educação, aprovação deste pela CMMA-PME e 
divulgação. 

Secretaria Municipal de 
Educação  
 CMMA/PME 
 Equipe Técnica 

Janeiro/2018 Executada 

2. Estudo sobre as metas e estratégias do PME, 
estudo das partes B e C da ficha de 
Monitoramento e Avaliação do PME para a 
elaboração do Relatório Preliminar de 
Avaliação/2017. 

Secretaria Municipal de 
Educação  
 CMMA/PME 
 Equipe Técnica 

Janeiro/2018 Executada 

3. Estudo sobre as metas e estratégias do PME 
para a elaboração da apresentação do Relatório 
Final da Avaliação do PME/2017. 

Secretaria Municipal de 
Educação  
CMMA/PME  
Equipe Técnica 

Janeiro/2018 Executada 

4. Definir junto ao Dirigente Municipal de 
Educação um local para a realização do Fórum e 
da Audiência Pública do PME para a apresentação 
do Relatório Final da Avaliação do PME/2017. 

Secretaria Municipal de 
Educação  
CMMA/PME  
Equipe Técnica 

Janeiro/2018 Executada 

5. Realização da Audiência Pública do PME para a 
aprovação do Relatório Final da Avaliação do 
PME/2017. 

Secretaria Municipal de 
Educação  
CMMA/PME  
Equipe Técnica 

Abril/2018 Executada 

6. Elaboração da agenda 2018. 
CMMA/PME  
Equipe Técnica 

Abril/2018 Executada 

7. Enviar a Agenda de Trabalho por e-mail para a 
AE inserir no SIMEC. 

 
Coordenadora da CMMA/PME 
 

Abril/2018 Executada 

8. Finalização da elaboração do Relatório Final da 
Avaliação do PME/2017. 

CMMA/PME  
Equipe Técnica 

Abril/2018 Executada 

9. Divulgação do Relatório Final da Avaliação do 
PME/2017. 

Secretaria Municipal de 
Educação  
CMMA/PME  
Equipe Técnica 

Abril/2018 Em execução 

10. Participar da Capacitação para o 
Monitoramento e Avaliação do PME em Campo 
Grande. 

Equipe Técnica Maio/2017 
 
Executada 

II. Estudar o 
Plano  

11. Reiniciar o processo de Monitoramento do 
PME/2018. 

CMMA/PME  
Equipe Técnica 

Fevereiro/2018 Executada 

12. Estudar o Plano Municipal de Educação, o 
Relatório de Monitoramento 2017 e o Relatório 
Final de Avaliação /2017. 

CMMA/PME  
Equipe Técnica 

Até junho/ 2018 
 

Executada 

13. Destacar as estratégias que não foram 
cumpridas no prazo e dimensionar as 
porcentagens que ainda faltam para cumprir as 
Metas. 

Coordenadora CMMA/PME e 
Equipe Técnica 

Até junho/ 2018 
 

Executada 

III. Monitorar 
continuamente 
as metas e 
estratégias 

14. Fazer o levantamento dos resultados da Busca 
Ativa para o ano de 2018. 

Equipe Técnica 
 

Até maio/2018 Executada 

15. Levantamento de dados estatísticos e 
elaboração dos indicadores educacionais de cada 
meta e estratégias. 

Equipe Técnica 
 

Até 
agosto/2018 

 
Executada 

16. Elaboração das Planilhas das Partes B e C da 
Ficha de Monitoramento do PME, conforme 
orçamentos na LOA da Educação para 2018. 

Equipe Técnica 
 

Até 
setembro/2018 

 
Executada 

17. Monitoramento 2018 com vistas a elaboração 
do Relatório de Monitoramento do PME em 2018. 

Equipe Técnica Outubro /2018 Executada 

18. Elaboração do Relatório Final/2018 do 
Monitoramento das Metas e Estratégias do PME e 
aprovação da CMMA-PME. 

Equipe Técnica Dezembro/2018 Executada 

19. Apresentação do Relatório Parcial de 
Monitoramento à Secretária de Educação. 

Coordenador (a) CMMA-PME 
Membros da Comissão  

Dezembro/2018 
 

Executada 

20. Aprovação pela CMMA/PME Relatório de 
Monitoramento. 

Coordenador (a) CMMA-PME 
Membros da Comissão 

Dezembro/2018 
Executada 
(16/04/2019) 

21. Divulgação do Relatório Monitoramento nas 
escolas e mídias locais. 

Secretaria Municipal de 
Educação  

Fevereiro /2019 
A ser executada em 
2019  

IV. Avaliar 
periodicamente 
o plano 

Não se aplica neste ano de 2018 
Não se aplica neste ano de 
2018 

Não se aplica 
neste ano de 
2018 

Não se aplica neste 
ano de 2018 
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Agenda de trabalho/2019 

PRAZOS AÇÃO RESPONSÁVEL STATUS 

Fevereiro/ 

2019 

Elaborar Agenda de Trabalho/2019. 
CMMA 

Equipe Técnica 
Executada 

Participar da Capacitação para o Monitoramento e 

Avaliação do PME em Campo Grande. 
Coordenador CMMA Não executada 

Apresentação do relatório de Monitoramento/2018 à 

Secretaria Municipal de Educação, aprovação deste pela 

CMMA-PME e divulgação. 

CMMA 

Equipe Técnica 
Executada 

Abril/ 

2019 

Enviar o Relatório de Monitoramento 2018 por e-mail à 

Avaliadora Educacional para inserção no SIMEC. 
Coordenador CMMA Executada 

Julho/ 

2019 

Aplicar formulário de pesquisa nas Instituições de Ensino 

com o objetivo de elaborar indicadores educacionais da 

Rede Municipal de Educação. 

Equipe Técnica 

 
Executada 

Agosto/ 

2019 
Realizar a Busca Ativa para o 2º semestre de 2019. Equipe Técnica Não executada 

Outubro/ 

2019 

Estudar o Relatório de Monitoramento 2018. 
CMMA 

Equipe Técnica 
Executada 

Iniciar o processo de Monitoramento do PME/2019. 
CMMA 

Equipe Técnica 
Executada 

Novembro/ 

2019 

Preencher a Ficha de Monitoramento do PME (Partes B e 

C), conforme orçamentos na LOA da Educação para 2019. 

Equipe Técnica 

 
Executada 

Levantamento de dados estatísticos e elaboração dos 

indicadores educacionais das metas e estratégias. 
Equipe Técnica Executada 

Dezembro/ 

2019 

Elaborar o Relatório de Monitoramento/2019 das Metas e 

Estratégias do PME e aprovação da CMMA-PME. 
Equipe Técnica 

Executada 

abril/2020 

Apresentar Relatório de Monitoramento 2019 à Secretaria 

Municipal de Educação. 

CMMA 

Equipe Técnica 

Executada  

julho/2020 

Elaboração do Relatório da Avaliação do PME 2019. Equipe Técnica 
Executada  

julho/2020 

Apresentação do Relatório de Avaliação à Secretária 

Municipal de Educação. 
Equipe Técnica 

Executada  

Agosto/2020 

Fevereiro/ 

2020 

Aprovar Relatório de Monitoramento/2019. 
CMMA 

Equipe Técnica 

Executada  

em agosto/2020 

Elaboração do Relatório Final da Avaliação do PME/2019. Equipe Técnica 
Executada  

em agosto/2020 

Março/ 

2020 

Estudo do Relatório de Avaliação 2019 para organização 

da audiência pública 

CMMA 

Equipe Técnica 

Executada 

agosto/2020 

Divulgação do Relatório Final da Avaliação do PME/2019 

e realização da Audiência Pública do PME. 

CMMA 

Equipe Técnica  
Não executada 

Realizar audiência pública_Relatório de Avaliação 

PME/2019. 

CMMA 

Equipe Técnica 
Não executada 

Publicar e Publicizar o Relatório de Avaliação 2019 no 

Conviva Educação, página oficial da prefeitura, site da 

SED. 

Coordenador CMMA Não executada 

Abril/ 

2020 
Reiniciar o processo de Monitoramento do PME /2020. 

CMMA/PME 

Equipe Técnica 

Não executada 

Previsão 

setembro/2020 
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Resumo da avaliação das metas do PME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise do resumo: O Plano Municipal de Paranaíba possui 20 metas alinhadas 

ao Plano Nacional e Estadual de Educação. Neste resumo nota-se que as metas 

apresentam-se na maioria com o status de Iniciada, com 50% em 2017 e 65% em 2019 

significa que no prazo de dois anos houve movimento progressivo do status inicial; Não 

iniciada apresenta um declínio positivo, pois de 25% em 2017 cai para 10% em 2019 

números que justificam o aumento do status iniciada. Tanto em 2017, quanto em 2019 o 

status Atrasada permanece nos 20%, isso nos preocupada, pois são metas com 

cumprimento de prazos específicos e que não foram cumpridos. Já o status Concluída 

apresentando apenas 5% de efetivação, nos alerta para o cumprimento das metas com 

prazos estabelecidos sejam respeitados e realizados. Veja na tabela as metas distribuídas 

por status e ano. 

 

Status 2017 2019 

Iniciada 2,  4, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20 

Não iniciada 6, 8, 9, 10, 17 8 e 9 

Atrasada 1, 3, 5, 15 1, 3, 5, 15 

Concluída 18 18 

 

Esta Comissão registra a dificuldade em obter dados atualizados em sites 

oficiais, e acredita que o desenvolvimento do PME no município de Paranaíba está 

acima dos dados apresentados, porém não há como comprovar o desempenho efetivo do 

monitoramento e avaliação sem a ferramenta de gestão de dados de pesquisa. 

50%

25%
20%

5%

65%

10%

20%

5%

Iniciada Não iniciada Atrasada Concluída

2017 2019



PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME) 
      RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO_2018/2019 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME) 
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PME_PERÍODO 2018/2019 

95 
 

Resumo do monitoramento das estratégias do PME. 

 

 

Análise do resumo: O Plano Municipal de Paranaíba possui 363 estratégias, 

alinhadas ao Plano Nacional e Estadual de Educação, distribuídas em 20 metas, sendo: 

Meta 1 – Educação Infantil = 45 estratégias; 

Meta 2 – Ensino Fundamental = 21 estratégias; 

Meta 3 – Ensino Médio = 10 estratégias; 

Meta 4 – Educação Especial = 29 estratégias; 

Meta 5 – Alfabetização = 15 estratégias; 

Meta 6 – Educação em Tempo Integral = 10 estratégias; 

Meta 7 – Qualidade na Educação = 51 estratégias; 

Meta 8 – Escolaridade Média = 8 estratégias; 

Meta 9 – Alfabetização e Analfabetismo = 19 estratégias; 

Meta 10 – EJA Integrada a Educação Profissional = 8 estratégias; 

Meta 11 – Educação Profissional = 10 estratégias; 

Meta 12 – Ensino Superior = 23 estratégias; 

Meta 13 – Ensino Superior – Titulação de Professores = 10 estratégias; 

Meta 14 – Ensino Superior – Pós-Graduação = 19 estratégias; 

Meta 15 – Formação de Professores – Educação Básica = 13 estratégias; 

34%

97% 98%

3%
20%

26%
19%

27%
22%

13%

50% 50%

2017 2018 2019

Total de estratégias monitoradas sim não parcial
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Meta 16 – Pós-Graduação e Formação Continuada - Educação Básica = 11 

estratégias; 

Meta 17 – Valorização do Professor – Educação Básica = 5 estratégias; 

Meta 18 – Plano de Carreira Docente = 13 estratégias; 

Meta 19 – Gestão Democrática = 14 estratégias; e 

Meta 20 – Financiamento na Educação = 29 estratégias. 

O resumo apresenta a porcentagem de estratégias monitoradas nos anos de 2017, 

2018 e 2019 indicando os status sim, não e parcial. Nota-se números favoráveis nas 

estratégias sim e parcial, e para as estratégias com o status não, na análise percebe-se 

uma queda de 2018 para 2019 que justifica os números favoráveis dos status sim e 

parcial. 

Esta Comissão registra a dificuldade em obter dados atualizados em sites 

oficiais, e acredita que o desenvolvimento do PME no município de Paranaíba está 

acima dos dados apresentados, porém não há como comprovar o desempenho efetivo do 

monitoramento e avaliação sem a ferramenta de gestão de dados de pesquisa. 
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Resumo da avaliação dos Indicadores de Qualidade da Educação do PME. 

 

 

 

Análise do resumo: O Plano Municipal de Paranaíba possui 44 Indicadores de 

Qualidade da Educação, alinhadas ao Plano Nacional e Estadual de Educação, 

distribuídas em 20 metas, sendo: 

Indicador Meta 1 – Educação Infantil 

1A Percentual da população de 4 a 5 anos que frequenta a escola/creche. 100% até 2016 

1B Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta escola/creche. 60% até 2024 

Indicador Meta 2 – Ensino Fundamental 

2A Percentual da população de 6 a 14 anos que frequenta a escola. 95% até 2024 

2B 
Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o ensino fundamental 

concluído. 
95% até 2024 

Meta 3 – Ensino Médio 

3A Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola. 100% até 2016 

3B Taxa de escolarização líquida no ensino médio da população de 15 a 17 anos. 85% até 2024 

Meta 4 – Educação Especial 

4A Percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência que frequenta a escola. 100% até 2024 

4B 

Percentual de matrículas em classes comuns do ensino regular e/ou EJA da 

educação básica de alunos de 4 a 17 anos de idade com deficiência, TGD e altas 

habilidades ou superdotação. 

100% até 2024 

Meta 5 – Alfabetização 

5A 

Percentual de estudantes por níveis de proficiência insuficiente em leitura (nível 

1 da escala de proficiência) da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), no 

município de Paranaíba em 2014. 

0% até 2018 

5B 

Percentual de estudantes por níveis de proficiência insuficiente em escrita (nível  

1, 2 e 3 da escala de proficiência) da Avaliação Nacional de Alfabetização 

(ANA), no município de Paranaíba em 2014 

0% até 2018 

5C 

Percentual de estudantes por níveis de proficiência insuficiente em matemática 

(nível 1 e 2 da escala de proficiência) da Avaliação Nacional da Alfabetização 

(ANA), no município de Paranaíba em 2014 

0% até 2018 

100%

12%

56%

32%

100%

12%

36%

52%

Indicadores
monitorados

Alcançados Não alcançados Sem dados

2017 2019
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Meta 6 – Educação em Tempo Integral 

6A Percentual de alunos da educação básica pública em tempo integral 25% até 2024 

6B 
Percentual de escolas públicas com ao menos um aluno que permanece no 

mínimo 7 horas diárias em atividades escolares 
25% até 2024 

Meta 7 – Qualidade na Educação 

7A Média do Ideb nos anos iniciais do ensino fundamental 5,4 até 2019 

7B Média do Ideb nos anos finais do ensino fundamental 4,9 até 2019 

7C Média do Ideb do ensino médio 5,0 até 2019 

Meta 8 – Escolaridade Média 

8A Escolaridade média da população de 18 a 29 anos de idade 12% até 2024 

8B Escolaridade média da população de 18 a 29 anos residente na área rural 12% até 2024 

8C 
Escolaridade média da população de 18 a 29 anos pertencente aos 25% mais 

pobres (renda domiciliar per capita) 
12% até 2024 

8D 
Razão entre a escolaridade média de negros e não negros na faixa etária de 18 a 

29 anos 
100% até 2024 

Meta 9 – Alfabetização e Analfabetismo 

9A Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade 95% até 2015 

9B Taxa de analfabetismo funcional de pessoas de 15 anos ou mais de idade 50% até 2015 

Meta 10 – EJA Integrada a Educação Profissional 

10 
Percentual de matrículas de educação de jovens e adultos na forma integrada à 

educação profissional 
25% até 2024 

Meta 11 – Educação Profissional 

11A Matrículas em EPT de nível médio: número absoluto 50% até 2024 

11B Número absoluto de matrículas em EPT de nível médio na rede pública 50% até 2024 

11C 
Expansão acumulada no segmento público na oferta de matrículas em EPT de 

nível médio em relação a 2013 - Brasil - 2013-2017 
50% até 2024 

Meta 12 – Ensino Superior 

12A Taxa bruta de matrículas na educação superior. 50% até 2024 

12B Taxa líquida de escolarização ajustada na educação superior. 33% até 2024 

12C Percentual da expansão de matrículas no segmento público. 40% até 2024 

Meta 13 – Ensino Superior – Titulação de Professores 

13A Percentual de docentes com mestrado ou doutorado na educação superior 75% até 2024 

13B Percentual de docentes com doutorado na educação superior 35% até 2024 

Meta 14 – Ensino Superior – Pós-Graduação 

14A Número de Títulos de mestrado concedidos por ano 
60000% até 

2024 

14B Número de títulos de doutorado concedidos por ano 
25000% até 

2024 

Meta 15 – Formação de Professores – Educação Básica 

15A 
Proporção de docências com professores que possuem formação superior 

compatível com a área de conhecimento que lecionam na educação básica 
100%  até 2024 

Meta 16 – Pós-Graduação e Formação Continuada - Educação Básica 

16A 
Percentual de professores da educação básica com pós-graduação lato sensu ou 

stricto sensu 
60% até 2024 

16B Percentual de professores que realizaram cursos de formação continuada 100% até 2020 

Meta 17 – Valorização do Professor – Educação Básica 

17A 

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. 

100% até 2021 

Meta 18 – Plano de Carreira Docente 

18A 
Plano de Carreira implantado no Município para os profissionais da Educação 

Básica 
100% até 2017 

18B 
Percentual de profissionais da educação básica com planos de carreiras 

implantados e que cumpram o piso salarial 
100% até 2017 

Meta 19 – Gestão Democrática 

19A 

Percentual de diretores de escolas públicas que foram escolhidos para a 

ocupação do cargo por meio de critérios técnicos de mérito e desempenho e de 

consulta pública à comunidade escolar. 

100% até 2017 
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19B 

Percentual de escolas públicas que contaram com a participação de profissionais 

da educação, pais e alunos na formulação dos projetos político-pedagógicos e na 

constituição do conselho escolar. 

100% até 2017 

19C 
Percentual de escolas públicas que recebem recursos financeiros dos entes 

federados. 
100% até 2017 

19D Condições em que os diretores exercem o cargo. 100% até 2017 

Meta 20 – Financiamento na Educação 

20 
Razão entre investimento público total em educação e o Produto Interno Bruto 

(PIB) do município 
25% até 2020 

 

A avaliação dos Indicadores de Qualidade da Educação é realizada bienalmente, 

assim diante do resumo apresentado nota-se que todos os indicadores constantes no 

plano foram avaliados, mas não com muito êxito na obtenção dos dados.  

O status Alcançado registra 12% em 2017 e 12% em 2019 mostrando uma 

estabilidade na porcentagem no prazo de dois anos. Em 2017 o status Não alcançado 

marca 56%, enquanto em 2019 chega a 36%, número considerado satisfatório em 

relação a avaliação de 2017. Já o status Sem dados apresenta em 2017 32% e 2019 52% 

acréscimo que foi considerado por esta Comissão a dificuldade em obter dados 

atualizados em sites oficiais, e acredita que o desenvolvimento dos Indicadores de 

Qualidade da Educação no município de Paranaíba está acima dos dados apresentados, 

porém não há como comprovar o desempenho efetivo da avaliação sem ferramenta de 

gestão de dados de pesquisa. 

 


