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APRESENTAÇÃO 

 

A Conferência é um momento de apresentarmos o Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação, vista ao 

cumprimento do Artigo 214 da Constituição Federal, que determina que seja um plano decenal, de regime de colaboração que 

ultrapassem períodos de governo, seja municipal, estadual ou federal. 

E para isso, o nosso Plano Municipal de Educação do município de Serra do Mel – PME, Lei Municipal Nº 556/2015 tem que 

está em consonância com o Plano Nacional de Educação (PNE, Lei Federal Nº 13.005/2014) e com o Plano Estadual de Educação (PEE, 

Lei Estadual Nº 10.049/2016.). Ressalta também, a necessidade de seu monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, com 

envolvimento das instâncias responsáveis e a devida mobilização social para acompanhar sistematicamente o esforço de implementação 

das metas e estratégias do plano como mostra o Art. 10, Paragrafo Único - O Sistema de Avaliação referente aos indicadores será 

realizado a cada 02 anos, (os indicadores de rendimentos escolares, através, dos exames nacionais de avaliação) e municipais (como a 

avaliação da Ed. Infantil, no qual, abrange o perfil do alunado, dos profissionais da educação, infraestrutura das escolas, recursos 

pedagógicos etc.), assim, o município através do Art. 6º § 2º do nosso PME, cumpre mais uma etapa com a II Conferência Municipal de 

Educação – PME, que se realizarão com o intervalo de 04 (quatro) anos, com o objetivo de avaliar a execução deste Plano Municipal de 

Educação - PME e subsidiar a elaboração do plano para o decênio subsequente.  
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O presente relatório trata do período compreendido entre fevereiro de 2019 ao mês de setembro do ano corrente; e, do ponto 

de vista metodológico, observou os procedimentos contidos no “Caderno de Orientações para Monitoramento e Avaliação dos Planos 

Municipais de Educação” (disponível http://pne.mec.gov.br/images/pdf/publicacoes/pne_pme_caderno_de_orientacoes_final.PDF). 

1. COMPORTAMENTO DAS METAS E ESTRATÉGIAS NO PERÍODO 

 

Segue, abaixo, reprodução da Parte “B” 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. 

Quanto às estratégias, opta-se por relacionar apenas aquelas que foram objeto de ações durante o período, ficando o registro 

das demais limitado ao inteiro teor da Ficha de Monitoramento e Avaliação do PME.  

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional)  

1 Universalizar, até 2016, a educação infantil na 

pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 

(cinco) anos de idade e ampliar a oferta de 

educação infantil em creches de forma a 

atender, no mínimo, 50% (cinquenta por 

cento) das crianças de até 3 (três) anos até o 

final da vigência deste PME. 

2016 Suas estratégias foram bem executadas, porém, a 

dificuldade maior é em obter informações que 

cheguem aos dados mais próximos dos oficiais. 

Embora, algumas estratégias não tenham sido 

executadas por completo tiveram algumas inciativas 

e ações que contemplam em parte as mesmas. Foi 

feito uma Busca Ativa apenas nesse sitio. 

 

 

http://pne.mec.gov.br/images/pdf/publicacoes/pne_pme_caderno_de_orientacoes_final.PDF
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2016/2025 http://www.foradaescolanaopode.org.br/downloads/, 

no qual, aparecem 18 crianças de 4 a 5 anos fora da 

escola de um número matriculados somando 282, 

chegando à porcentagem de 93,8%, porém, não 

foram encontrada nenhuma criança fora da escola. 
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INDICADOR Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro 

indicadores e, em cada um, pode-se registrar a) a meta prevista de acordo com o ano, b) o dado oficial 

(fornecido por órgãos estatísticos oficiais, como o INEP, IBGE, etc.), e c) o dado extraoficial (levantado pelo 

próprio município). Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente. 

INDICADOR 

1A 

Percentual da população de 4 a 5 anos que frequentam a escola/creche 

(Taxa de atendimento escolar). 

Prazo: 2016/2025 Alcançou 

indicador? 

Não 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista     100 100  100   100 100  100   100 100  100 100 
  

Meta 

executada no 

período (dado 

oficial) 

     96,6  93,8 93,8              

 

Meta 

executada no 

período (dado 

extraoficial) 

      100 100 100                

INDICADOR 

1B 

Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a 

escola/creche (Taxa de atendimento escolar). 

Prazo: 2016/2025 Alcançou 

indicador? 

Não 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista     50 50   50 50   50 50   50 50   50 50    

Meta 

executada no 

período (dado 

oficial) 

     23,5   35,6  35,6             

  

Meta 

executada no 

período (dado 

extraoficial) 

     30,9 

  

35,6  35,6                
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Meta 1 Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 

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

de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 

(três) anos até o final da vigência deste PME. 

• Objetivo 1: Matricular todas as crianças de 4 a 5 anos na Pré-Escola até 2016. Resultado parcial: Em 2018, 93,8% das 

crianças nessa faixa estavam na escola.  

Desafios: Os 6,2% restantes representam crianças em situações de vulnerabilidade social.  

• Objetivo 2: Atendimento de 50% dos menores de 3 anos e 11 meses na Creche até 2024 Resultado parcial: 35,6% das 

crianças dessa faixa etária eram atendidas em Creches em 2018.  

Desafios: Como não é uma etapa obrigatória, soma-se o desafio de levantar dados mais precisos, como a demanda real, para que o 

município possa planejar detalhadamente a expansão do atendimento. Além disso, precisam-se enfrentar as desigualdades, sejam elas, 

de renda e de raça/cor. Também não podemos perder de vista a necessidade de garantir a qualidade do ensino para todas as crianças 

da Educação Infantil. Mas, vale salientar também que, a maioria das comunidades rurais do nosso município não existe unidades de 

creches, portando, as crianças dessa faixa etária não são matriculadas. 
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Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Previsões 

Orçamentária

s 

Status Alcanç

ou 

Estraté

gia? 

Observações 

1.1 Realizar, periodicamente, em regime 

de colaboração, o levantamento da 

demanda por creche para a população de 

até 03 (três) anos, como forma de 

planejar a oferta e verificar o 

atendimento da demanda manifesta. 

2019 LOA/2016  

LEI Nº 

616/2015 

 

Outro  Parcial

mente  

Foi reprogramado o 

levantamento da demanda por 

creche para a população de até 

03 anos para o próximo ano.  

Antes, era feito um 

acompanhamento através   do 

SASE, no qual, foi extinto pelo 

Governo Federal, de modo que,   

tínhamos o levantamento dessa 

demanda.                                  

No ano de 2019, no mês de 

setembro, através do Sistema de 

Avaliação da Educação Básica 

(Saeb), foram respondido pelos 

os gestores e professores da 

Educação Infantil, um 

questionário eletrônico 

selecionado como amostra para 

o acompanhamento da demanda. 
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1.2 Manter e ampliar, em regime de 

colaboração e respeitadas às 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; 

2015 a 

2025 

  

   Em 

desenvolvi

mento  

 Sim    As escolas possuem  adequação 

arquitetônica como rampas na 

entrada das escolas, banheiros 

acessíveis para cadeirantes ou 

com mobilidades reduzidas, 

também, contamos com uma 

Creche Modelo de porte médio 

na zona urbana que atende as 

normas de acessibilidade. Para 

construção e reestruturação 

contamos com parcerias e 

programas nacionais como: 

Brasil carinhoso, Secretaria 

Municipal de Infraestrutura, 

PDDE Estrutura e PDDE 

Acessibilidade e outros. 

Como também, foram 

adquiridos equipamentos para as 

escolas.  

1.3 Implantar, até o segundo ano de 

vigência deste PME, avaliação da 

educação infantil, a ser realizada a cada 

02 (dois) anos, com base em parâmetros 

nacionais de qualidade, a fim de aferir a 

infraestrutura física o quadro de pessoal, 

2017 

/2019 

 Em 

desenvolvi

mento 

Parcial

mente   

A primeira Avaliação da 

Educação Infantil foi realizada 

no dia 25 de novembro de 2017, 

realizada com os segmentos de 

pais, mães, conselheiros 

(escolar, tutelar e de educação), 



 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER 
 

12 

as condições de gestão, os recursos 

pedagógicos, a situação de 

acessibilidade, e entre outros indicadores 

relevantes. 

professores, demais 

profissionais, supervisores e 

coordenadores pedagógicos 

comissão coordenadora, equipe 

técnica e outras pessoas da 

comunidade. E a segunda será 

em novembro de 2019, data a ser 

definida. 

1.4 Estabelecer, no primeiro ano de 

vigência do PME, normas, 

procedimentos e prazos para definição 

de mecanismos de consulta pública da 

demanda das famílias por creches; 

2016  Concluído Sim  Comissão e equipe técnica do 

PME 

1.5 Promover e incentivar a formação 

inicial e continuada dos (as) 

profissionais da educação infantil, 

garantindo, progressivamente, o 

atendimento por profissionais com 

formação superior; 

2016 a 

2025 

 Em 

andamento  

Sim  Formação Inicial e Continuada 

para Profissionais da Educação 

Infantil com o tema: O Desafio 

de Ensinar e Aprender. Educar, 

Cuidar e Brincar na Educação 

Infantil realizado no ano de 

2016. Nos outros anos seguintes, 

estão acontecendo de forma 

mais abrangentes sem 

determinar a modalidade de 
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ensino.  

1.6 Fomentar o atendimento das 

populações do campo na educação 

infantil nas respectivas comunidades, 

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 dessas 

comunidades, garantido consulta prévia 

e informada; 

2018/2

019 

 Em 

desenvolvi

mento  

Sim Polo Paraná – Funciona a 

Educação Infantil (pré-escola) 

nas respectivas  escolas das Vilas 

que compõem o Polo, onde 

contamos  com 02 (duas)  

Creches, uma na Escola 

Municipal  Vila São Paulo e a  

outra na Escola Municipal Vila 

Guanabara; 

Polo Goiás – A Educação 

Infantil (pré-escola) também 

funciona nas escolas da 

comunidade, e conta com 01 

creche na Vila Espírito Santo; 

Polo Paraíba – Funciona a 

Educação Infantil (pré-escola) na 

Vila Ceará, Vila Amazonas e 

Vila Piauí que funciona uma 

Creche em prédio próprio;  

Polo Bahia – A Educação 

Infantil (pré-escola) funciona na 

Escola Municipal Vila 

Pernambuco, na Escola 
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Municipal Vila Sergipe, na 

Escola Municipal Vila Alagoas e 

na Escola Municipal Vila Bahia 

que também, funciona uma turma 

de Creche;  

Unidade Educação Infantil – 

UEI – porte médio que atendem 

08 (oito) turmas de Educação 

Infantil nos turnos matutino e 08 

(oito) turmas no turno vespertino. 

OBSERVAÇÃO: Alguns  dos 

motivos das creches estarem 

funcionando nas escolas são os 

espaços físicos cedidos e/ou 

estão precisando de  reformas e 

reparos. 

1.7 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, 

2019  Em 

desenvolvi

mento  

Sim  Para fortalecer o atendimento e o 

monitoramento das crianças 

benificiários de programas de 

baixa renda, são expedidos 

documentos  no ato da matrícula 

como: CPF da criança e 

responsável,   Nº do NIS, cartão 

de vacina, comprovante de 
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saúde e proteção à infância; residência e outros. E também, 

são acompanhados através da 

frequência escolar.  

1.8 Estimular o acesso à educação 

infantil em tempo integral, para 50% das 

crianças de 0 (zero) a 05 (cinco) anos, 

conforme estabelecido nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil, até o final da vigência deste 

PME; 

2025  Outro  Parcial

mente  

Embora essa estratégia fale em 

tempo integral e sua conclusão 

seja até o final da vigência, o 

nosso município atende crianças 

a partir dos 02 anos de idade em 

05 (cinco) creches na zona rural 

e uma Creche modelo na zona 

urbana. As demais crianças 

dessa faixa etária não são 

matriculas nas suas comunidades 

por falta da oferta de creches ou 

seja, o espaço físico. 

1.9 Implantar, até o segundo ano de 

vigência do PME, programas que 

estimule a participação de profissionais 

de educação em formação, em regime de 

colaboração nas escolas públicas. 

2017 a 

2025 

 Concluído  Sim  LEI Nº 665, de 31 de Maio de 

2017, autoriza celebrar 

Convênio entre a Universidade 

Estadual Vale do Acaraú através 

do Instituto Brasil de Pesquisa e 

Ensino Superior - IBRAPES e a 

Prefeitura Municipal de Serra do 

Mel/RN, por Intermédio da 

Secretaria Municipal de 
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Educação, Cultura, Esporte e 

Lazer para a realização de 

Estágio Curricular e não 

obrigatório, e dá outras 

providências, assim sendo, esses 

estagiários auxiliam as salas de 

aula, onde há crianças com 

necessidades especiais. 

 

 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional)  

2 Universalizar o ensino fundamental de 9 

(nove) anos para toda a população de 6 (seis) 

a (14) anos e garantir que pelo menos 90% 

(noventa por cento) dos alunos concluam 

essa etapa na idade recomendada, ate o 

ultimo ano de vigência deste PME. 

2016 Foi feito uma Nota Técnica referente à porcentagem da 

Meta. 

A meta 2 determina a garantia que pelo menos 90% 

(noventa por cento) dos alunos concluam o Ensino 

Fundamental na idade recomendada de 9 (nove) anos 

para a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos. 

Entretanto o Plano Nacional de Educação – PNE na 

meta 2, determina o percentual de pelo menos 95% dos 

alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o 

último ano de vigência do PNE. 

 

 

2016 a 

2025 
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INDICADOR Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro 

indicadores e, em cada um, pode-se registrar a) a meta prevista de acordo com o ano, b) o dado oficial 

(fornecido por órgãos estatísticos oficiais, como o INEP, IBGE, etc.), e c) o dado extraoficial (levantado pelo 

próprio município). Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente. 

INDICADOR 

2A 

Percentual de pessoas de 6 a 14 anos que frequentam ou que já 

concluíram o ensino fundamental (taxa de escolarização líquida 

ajustada) 

Prazo: 2016/2025 Alcançou 

indicador? 

Sim  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista 95 95  95  95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

Meta 

executada no 

período (dado 

oficial) 

     78,70 99.5  99.5               

 

Meta 

executada no 

período (dado 

extraoficial) 

      98,70  99.5  99.5               
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INDICADOR 

2B 

Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o Ensino 

Fundamental concluído. 

Prazo: 2016/2025 Alcançou 

indicador? 

Não 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista 95 95  95  95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

Meta 

executada no 

período (dado 

oficial) 

     48                 

  

Meta 

executada no 

período (dado 

extraoficial) 

     -                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A busca foi feita pelo site Fora da Escola Não Pode (http://www.foradaescolanaopode.org.br/downloads/), onde mostra que 

quase não temos crianças de 6 a 10 anos fora da escola, pois, consta que 1.074 estão na escola, chegando um percentual de 

99.5%, porém, as crianças entre 11 a 14 anos, 35  estão  fora da escola, sendo que  751 estão frequentando a escola chegando a 

uma porcentagem de  95,4%. 

OBSERVAÇÕES: 

No ano de 2018, foi feito a Adesão do Programa Busca Ativa. Dia 11 de Setembro do ano corrente, houve um Seminário de 

Implementação da Plataforma Busca Ativa Escolar – UNICEF em Natal e uma Formação em Mossoró. 

 Em 2019, houve uma Formação em Assú, contamos com a presença da secretaria de saúde, CRAS e a secretaria de educação, 

tudo isso, para facilitar o acompanhamento e inserir essas crianças no âmbito escolar.  
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Meta 2 Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a (14) 

anos e garantir que pelo menos 90% (noventa por cento) dos alunos concluam essa etapa na 

idade recomendada, ate o ultimo ano de vigência deste PME.  

Estratégias (da meta acima 

indicada) 

Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcanç

ou 

Estraté

gia? 

Observações 

2.1 Criar mecanismos para o 

acompanhamento individualizado dos 

(as) alunos (as) do ensino 

fundamental; promover 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.   

2019 LOA/2016  

LEI Nº 616/2015 

 

Outro  Sim  Contamos com duas 

psicopedagogas para fazerem 

esses acompanhamentos 

individualizados das crianças com 

necessidades de aprendizagens. 

E para promover a busca ativa o 

município fez adesão Fora da 

Escola Não Pode  

(http://www.foradaescolanaopode.

org.br/downloads/). 

Houve Formação, tudo para 

http://www.foradaescolanaopode.org.br/downloads/
http://www.foradaescolanaopode.org.br/downloads/
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resgatar essas crianças questão em 

situação vulnerável. 

2.2 Desenvolver 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 e das comunidades indígenas e 

quilombolas e oferecer atividades 

extracurriculares de incentivo aos (às) 

estudantes e de estímulo a 

habilidades, inclusive mediante 

certames e concursos nacionais.  

2019 

  

   Em 

desenvolvi

mento  

 Sim  Nessa estratégia foi feito uma 

Nota Técnica para adequação do 

texto, pois, não consiste com a 

realidade local, quando menciona 

as peculiaridades das 

comunidades indígenas e 

quilombolas. Contudo, podemos 

citar que as escolas do campo 

desenvolvem projetos que condiz 

com sua realidade como: Projeto 

Água e Renda, Apicultura, Cordel 

na escola, Cine Sertão de 

Mossoró, oficinas de pinturas, 

sobre a energia a eólica, oficina de 

sabão caseiro, arte com reciclagem 

e outros. Também houve, 

Formação Contextualizada 

Cisternas na Escola. Sistema 

integrado de avicultura; Sistema 

integrado de criação de peixes e 

Sistema hortas orgânicas. Esses 
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trabalhos foram realizados nas 

Escolas do Campo, em parceria 

Secretaria de Educação e a 

COOPERVIDA. Participaram 

dessa formação supervisores, 

coordenadores, professores, 

merendeiras, cidadãos da 

comunidade.                                 

Em 2019 - Cinema Itinerante – 

Circuito Cinesolar, movido à 

energia solar, oferece sessões 

gratuitas a comunidades do RN. A 

Secretaria de Educação, em 

parceria com a Voltália levou as 

Vilas Ceará, Paraíba, Acre e 

Maranhão a Van do Projeto como 

Oficinema e o Cinesolar - Estação 

Móvel de Arte, Sustentabilidade, 

Cinema e Cultura de Paz. O 

Automóvel é todo equipado com 

placas solares e sistemas especiais 

para permitir a exibição dos 

filmes.                 

INTERCÂMBIO – 2019            

A Coopervida e a ASA potiguar 
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realizaram um intercâmbio com os 

participantes das Regiões Oeste, 

Sertão Central, Seridó e 

Assú/Mossoró. Foram 

desenvolvidos várias atividades 

como: trocas de experiências, 

visitas agroecológica, debates 

(UFERSA – LEDOC),  atividade a 

CPT Mossoró e o Centro Terra 

Viva, projeto cisternas nas escolas 

e implementações da tecnologia 

social alterando o programa de 

ensino e outros.                    

Tivemos um aluno da Educação 

de Jovens e Adulto (EJA) da 

Escola Municipal Vila Rio Grande 

do Norte que ficou em primeiro 

lugar na categoria Poema a nível 

estadual, onde mais de seis mil 

alunos participaram do concurso. 

A nível municipal temos o  Aluno 

Nota Dez! Já estamos na sétima 

edição. Em parceria com o 

COMDICA. 
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2.3 Criar espaços físicos adequados 

para que seja promovidas atividades 

de desenvolvimento e estimulo a 

habilidades esportivas nas escolas 

interligadas a um espaço de 

disseminação do desporto 

educacional e de desenvolvimento 

esportivo nacional.  

2025  Outro  Parcial

mente 

Embora as quadras de esportes 

construídas em quase todas as 

agrovilas sejam descobertas é uma 

das alternativas de se trabalhar, 

estimular as habilidades 

esportivas das escolas, Existem 

também, dois Ginásios 

poliesportivo na zona urbana um 

na Escola Estadual Padre José de 

Anchieta (precisa ser concluído) e 

outro próximo ao mercado 

público que está em andamento. 

2.4 Estimular o acesso ao ensino 

fundamental I e II para toda 

população de 6 a 14 anos em tempo 

integral, até o final da vigência deste 

plano. 

 

  

2018 a 

2025 

 Em 

andamento  

Parcial

mente  

Escola Municipal Vila Rio Grande 

do Norte foi a única liberada os 

recursos para executar o programa 

Novo Mais Educação em tempo 

integral, cujo, as atividades 

elencadas são: Acompanhamento 

Pedagógico - Língua Portuguesa e 

Matemática; iniciação música, 

banda e coral; atletismo e  

recreação (brinquedoteca e jogos). 

Na Rede Estadual funcionam 05 
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turmas:      Acompanhamento 

Pedagógico - Língua Portuguesa e 

Matemática; outras modalidades 

como: futsal, teatro e música. 

 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional)  



 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER 
 

25 

 

 

 

 

 

 

3 Fomentar o 

atendimento em 80% 

da população entre 15 

a 17 anos no ensino 

médio na escola. 

2025 Fazer Nota Técnica para adequar o texto da Meta 2, constante do Plano 

Municipal de Educação do Município de Serra do Mel/RN, conforme a Lei 

Municipal Nº 556/2015, referente a determinação do percentual o Plano 

Nacional de Educação – PNE na meta 2. 

Para o melhor atendimento e qualidade do Ensino Médio, a Escola Padre José 

de Anchieta, conta com o Programa Jovem de Futuro, desde 2017, que tem 

como base a premissa de uma gestão de qualidade, eficiente, participativa e 

orientada para resultados com equidade, proporcionando impacto significativo 

no aprendizado dos estudantes. Em Parceria com o Instituto Unibanco e a 

Secretaria Estadual de Educação, no qual, oferece suporte ao trabalho da 

gestão, assessoria técnica, formações, análise de dados e dar apoio ao sistema 

tecnológico desenvolvido para ele. Também, estimula trocas de experiências 

entre os gestores, contribuindo e fortalecendo os conhecimentos dos 

envolvidos.    

 

 

INDICADOR Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro 

indicadores e, em cada um, pode-se registrar a) a meta prevista de acordo com o ano, b) o dado oficial 

(fornecido por órgãos estatísticos oficiais, como o INEP, IBGE, etc.), e c) o dado extraoficial (levantado 

pelo próprio município). Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente. 
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INDICADOR 

3A 

Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola 

ou já concluiu a educação. 

Prazo: 2016/2025 Alcançou 

indicador? 

Não  

20

14 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista      100  100   100 100  100   100 100  100 100 
  

Meta executada 

no período 

(dado oficial) 

     79                 

 

Meta executada 

no período 

(dado 

extraoficial) 

      -                   

INDICADOR 

3B 

Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta o ensino 

médio ou possui educação básica completa. 

Prazo: 2016/2025 Alcançou 

indicador? 

Não 

20

14 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista      85              
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Meta executada 

no período 

(dado oficial) 

     32,1                 

  

Meta executada 

no período 

(dado 

extraoficial) 

     49,3                  

Meta 3 Fomentar o atendimento em 80% da população entre 15 a 17 anos no ensino médio na escola.  

Estratégias (da meta acima 

indicada) 

Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcanç

ou 

Estrat

égia? 

Observações 

3.1 Garantir a fruição de bens e 

espaços culturais, de forma regular, 

bem como a ampliação da prática 

desportiva, integrada ao currículo 

escolar; trabalhar com aluno 

extraclasse e realizar atividades 

socioeducativas com famílias na 

2025 LOA/2016  

LEI Nº 616/2015 

 

Em 

desenvolvi

mento  

Parcial

mente  

Ainda é carente a fomentação e o 

atendimento de qualidade do 

Ensino Médio, mesmo assim, a 

escola vem tendo avanço através de 

programas, projetos como PROJETO 

DE INOVAÇÃO PEDAGÓGICA – PIP - 

2017 - 2018, onde foram realizadas  
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escola com temas transversais.  atividades como: robótica, jornal 

impresso e rádio, incluindo 

palestras e oficinas e concluindo 

com uma aula passeio com o tema 

"Viajando e Aprendendo os 

Aspectos Socioculturais do RN."  

Para culminância dos projetos de 

rádio e jornal a escola promoveu 

um evento com todos os 

envolvidos, onde houve 

apresentações culturais: com 

cântico, peça teatral, declamação 

de poemas e poesias pelos 

estudantes.  

Já a prática esportiva é bem 

incentivada pela escola, inclusive 

está sempre em destaque nos 

JERNS,  tornou tradição Copa de 

Futsal Talentos da Serra, torneio 

interclasse de futsal, Também são 

trabalhados projetos com temas 

transversais, Feira de Ciências,  

gincanas culturais, palestras em 

parcerias com o Programa Saúde na 

Escola (PSE), junto com as equipes 
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do Programa Saúde da Família 

(PSF), do Núcleo Ampliado de 

Saúde da Família (NASF), CRAS,  

onde as famílias são convidadas 

para assistir. 

3.2 Manter e ampliar programas e 

ações de correção de fluxo do ensino 

fundamental, por meio do 

acompanhamento individualizado do 

(a) aluno (a) com rendimento escolar 

defasado e pela adoção de práticas 

como aulas de reforço no turno 

complementar, estudos de 

recuperação e progressão parcial, de 

forma a reposicioná-lo no ciclo 

escolar de maneira compatível com 

sua idade.  

2025 

  

   Não 

iniciada  

 Não  Não existem programas ou ações de 

correções de fluxo do ensino 

fundamental, que venham 

acompanhar aqueles alunos que tem 

o rendimento escolar baixo, de 

forma que os mesmos possam 

reposicionar no ciclo escolar 

compatível a sua idade.  

3.3 Estimular a participação dos 

adolescentes nos cursos das áreas 

tecnológicas e cientificas.  

 

2017 a 

2019 

 Em 

andamento 

Sim  

 

A Escola Estadual Padre José de 

Anchieta trabalha com três turmas 

de Ensino Médio Técnico de 

Informática. No ano de 2018, cerca 

de 25 alunos concluíram o Pronatec 

na UFERSA em Mossoró/RN, e a 
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Secretaria de Municipal de 

Educação é responsável  pelo 

translado dos estudantes.                 

A escola  realiza a Feira de Ciências 

anualmente, onde os projetos são 

avaliados por professores da 

UFERSA e escolhidos os melhores 

projetos para serem apresentados na 

Feira de Ciências da 12ª DIREC e 

da Feira Ciências Para Todos 

realizados pela UFERSA. 

3.4 Promover a busca ativa da 

população de 15 (quinze) a 17 

(dezessete) anos fora da escola, em 

articulação com os serviços de 

assistência social, saúde e proteção à 

adolescência e à juventude; 

2018 - 

2019 

 Outro  Parcial

mente  

Foi feito uma Busca Ativa apenas 

nesse sitio. 

http://www.foradaescolanaopode.or

g.br/downloads/,  no qual, aparecem 

121 jovens entre 15 e 17 anos fora 

da escola. 

http://www.foradaescolanaopode.org.br/downloads/
http://www.foradaescolanaopode.org.br/downloads/
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3.5 Fomentar programas de educação 

e de cultura para a população urbana 

e do campo de jovens, na faixa etária 

de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, 

e de adultos, com qualificação social 

e profissional para aqueles que 

estejam fora da escola e com 

defasagem no fluxo escolar.  

2025  Não 

iniciada  

Não   

3.6 Redimensionar a oferta de ensino 

médio nos turnos diurno e noturno, 

bem como a distribuição territorial 

das escolas de ensino médio, de 

forma a atender a toda a demanda, de 

acordo com as necessidades 

específicas dos (as) alunos (as). 

2018 

a 

2025 

 Concluído Sim 

 

A Escola Estadual Padre José de 

Anchieta, atende a oferta de Ensino 

Médio nos turnos diurno e noturno. 
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Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional)  

4 Universalizar, para a população de 4 a 17 

anos com deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, o acesso à educação básica e 

ao atendimento educacional, 

preferencialmente na rede regular de ensino, 

com a garantia do sistema educacional 

inclusivo, de salas de recursos 

multifuncionais, classes, escolas ou serviços 

especializados, públicos ou conveniados. 

2016 Temos em média 35 crianças com necessidades especiais com 

laudo e com nomenclaturas que existem no sistema. 

 

Foi feito uma nota técnica nessa  meta, pois, a mesma, consistem 

em duas estratégias iguais, por essa razão, a necessidade de 

suprir a 4.5 que está igual a 4.3 que tem apenas um complemento 

no final do texto, tornando assim, o pensamento mais completo. 

 

 

2025  

 

INDICADOR Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro 

indicadores e, em cada um, pode-se registrar a) a meta prevista de acordo com o ano, b) o dado oficial (fornecido por 

órgãos estatísticos oficiais, como o INEP, IBGE, etc.), e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município). 

Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente. 

INDICADOR 

4A 

Percentual da população de 4 a 17 anos de idade com deficiência que 

frequenta a escola 

Prazo: 2016/2025 Alcançou 

indicador? 

Não  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
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Meta prevista      100  100   100 100  100   100 100  100 100 
  

Meta 

executada no 

período (dado 

oficial) 

     86,10                 

 

Meta 

executada no 

período (dado 

extraoficial) 

      -                   

INDICADOR 

4B 

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

deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação que estudam em 

classes comuns da educação básica. 

Prazo: 2016/2025 Alcançou 

indicador? 

Não 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista      100  100   100 100  100   100 100  100 100  

Meta 

executada no 

período (dado 

oficial) 

     100                 
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Meta 

executada no 

período (dado 

extraoficial) 

     100 100  100               

 

 

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

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

atendimento educacional, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia do 

sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou 

serviços especializados, públicos ou conveniados. 

Estratégias (da meta acima 

indicada) 

Prazo Previsões 

Orçamentária

s 

Status Alcanç

ou 

Estraté

gia? 

Observações 

4.1 Garantir atendimento 

educacional especializado em salas 

de recursos multifuncionais, classes, 

escolas ou serviços especializados, 

públicos ou conveniados, nas 

formas complementar e 

suplementar, a todos (as) alunos (as) 

com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas 

2016 LOA/2016  

LEI Nº 

616/2015 

 

Em 

desenvolvi

mento  

Parcial

mente  

O município garante a matrícula na 

escola, temos a sala de Atendimentos 

Educacional Especializado – AEE, porém, 

não temos os profissionais. Mesmo assim, 

o município em parcerias com algumas 

instituições como: CREE-MOS, CAPES 

e CAS do município de Mossoró/RN, 

recebe um número pequeno de crianças 

mediante avaliação e laudo médico. 
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habilidades ou superdotação, 

matriculados na rede pública de 

educação básica, conforme 

necessidade identificada por meio 

de avaliação, ouvidos a família e o 

aluno; 

Também, contamos com especialistas no 

nosso município que atendem essa 

clientela como:  psicopedagogas, 

psicóloga, psiquiátrico e fonoaudiólogas  

4.2 Apoiar a ampliação das equipes 

de profissionais da educação para 

atender à demanda do processo de 

escolarização dos (das) estudantes 

com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação,   

garantindo a oferta de professores 

(as) do atendimento educacional 

especializado, profissionais de apoio 

ou auxiliares, tradutores (as) e 

intérpretes de Libras, guias-

intérpretes para surdos-cegos, 

professores de Libras, 

prioritariamente surdos, e 

professores bilíngues;  

2019 

  

  Em 

desenvolvi

mento 

Parcial

mente 

Existe uma parceria com a Universidade 

Estadual Vale do Acaraú – UVA, pela Lei 

Municipal 665/2017, que garante a oferta 

aos estudantes como auxiliares aos 

profissionais de educação, nas salas que 

tem crianças especiais. Como também, 

para outras Universidades. 

Por causa da demanda de alunos surdos o 

nosso município, no ano corrente, fez um 

processo seletivo para intérprete de 

LIBRAS e já está garantido para próximo 

concurso vagas nesta área. 

Diante da realidade, e da necessidade de 

se aperfeiçoar na área de LIBRAS, alguns 

interessados formaram uma turma em 

parceria com a Associação de Surdos de 

Mossoró – ASMO e a Escola Municipal 
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Vila Rio Grande do Norte. O Curso 

Básico deu-se inicio  em  setembro de 

2019. 

4.3 Promover parcerias com 

instituições comunitárias, 

confessionais ou filantrópicas sem 

fins lucrativos, conveniadas com o 

poder público, visando a ampliar a 

oferta de formação continuada e a 

produção de material didático 

acessível, assim como, os serviços 

de acessibilidade necessários ao 

pleno acesso, participação e 

aprendizagem dos estudantes com 

deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação matriculados na 

rede pública de ensino, favorecendo 

a família e a sociedade na 

construção do sistema educacional 

inclusivo; 

 

 

2018/20

19 

 Em 

andamento 

Sim  

 

I Encontro Municipal de Inclusão Social: 

Os Desafios da Inclusão, aconteceu no dia 

24 de Maio do ano corrente, na Câmara 

Municipal com o público-alvo: 

professores das redes (Municipal/Estadual 

e Particular), alunos, equipe pedagógica, 

gestores escolares, Vereador Thiago 

Freitas, Grupo Inclusão em Foco, CRAS,  

Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (UERN), Diretoria de Políticas e 

Ações Inclusivas (DAIN) e outros.  No 

dia 25 de junho do mesmo ano, houve a 

Formação Continuada Conceitos e 

Práticas em Educação Especial e Inclusão. 

Participantes:  professores das redes 

(Municipal/Estadual), alunos especiais, 

equipe pedagógica, gestores escolares, 

Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte (UERN), Diretoria de Políticas e 

Ações Inclusivas (DAIN), Secretaria de 

Educação Esporte Cultura e Lazer,  
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Vereador Thiago Freitas, Grupo Inclusão 

em Foco,  e outros.  

Em 2019, tivemos oficinas e palestras  

I OFICINA PSICOPEDAGÓGICA 

TEMA: Construindo Possibilidades de 

Aprendizagem para as Pessoas com 

Deficiência – Grupo de Mães – Juntos 

Somos Mais                                             

Palestras com o Tema: Estimulação no 

Ambiente Familiar - Grupo de Mães – 

Juntos Somos Mais                                                                                                                                                            

4.4 Manter e ampliar programas 

suplementares que promovam a 

acessibilidade nas instituições 

públicas, para garantir o acesso e a 

permanência dos (as) alunos (as) 

com deficiência por meio da 

adequação arquitetônica, da oferta 

de transporte acessível e da 

disponibilização de material 

didático próprio e de recursos de 

tecnologia assistiva, assegurando, 

ainda, no contexto escolar, em todas 

2017 a 

2019 

 Em 

desenvolvi

mento  

Parcial

mente  

Através de recursos próprios e do PAR e 

de outros programas suplementares tais 

como: PDDE Estrutural, Escola Acessiva, 

Caminho da Escola. Esses programas que 

ajuda no desenvolvimento do município 

na adequação das estruturas arquitetônicas 

das instituições públicas, bem como oferta 

de transportes escolares acessivos. 
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as etapas, níveis e modalidades de 

ensino, a identificação dos (as) 

alunos (as) com altas habilidades ou 

superdotação;  

 
 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional)  

5 Alfabetizar todas as crianças no máximo até 

o final do 3º ano do ensino fundamental 

2016 O Município aderiu o Programa Mais Alfabetização, no qual, 

foi feito um Processo Seletivo Simplificado para Assistente de 

Alfabetização de acordo com o Edital Nº 001/2018. 

Está sendo executado apenas na plataforma, foi realizada a 

avaliação diagnóstica e lançados os resultados no sistema, 

porém, as escolas do Município devido pendências não 

receberam os recursos do FNDE, por essa razão, não está 

havendo a atuação dos assistentes em sala de aula. Segundo a 

Secretária de Educação a pendência foi resolvida. 

 

 

2019  

2025  

 

INDICADOR Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro 

indicadores e, em cada um, pode-se registrar a) a meta prevista de acordo com o ano, b) o dado oficial (fornecido 

por órgãos estatísticos oficiais, como o INEP, IBGE, etc.), e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio 

município). Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente. 
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INDICADOR 

5A 

Estudantes com proficiência insuficiente em Leitura (nível 1 da escala de 

proficiência). 

Prazo: 2016/2025 Alcançou 

indicador? 

Não  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista 0,00   0,00   0,00    0,00    0,00  0,00  
  

Meta 

executada no 

período (dado 

oficial) 

40,40    50,66                  

 

Meta 

executada no 

período (dado 

extraoficial) 

                         

INDICADOR 

5B 

Estudantes com proficiência insuficiente em Escrita (níveis 1, 2 e 3 da 

escala de proficiência). 

Prazo: 2016/2025 Alcançou 

indicador? 

Não 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista 0,00   0,00   0,00    0,00    0,00  0,00   
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Meta 

executada no 

período (dado 

oficial) 

65,40    32,90                  

  

Meta 

executada no 

período (dado 

extraoficial) 

                       

Meta 

executada no 

período (dado 

extraoficial) 

             

 

INDICADOR 

5C 

Estudantes com proficiência insuficiente em Matemática (níveis 1 e 2 da 

escala de proficiência).        

Prazo: 2016/2025 Alcançou 

indicador? 

Não 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista 0,00   0,00   0,00    0,00    0,00  0,00   

Meta executada 

no período 

(dado oficial) 

79,20    15,49                  
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Meta executada 

no período 

(dado 

extraoficial) 

                       

Meta executada 

no período 

(dado 

extraoficial) 
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Meta 5 Alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental  

Estratégias (da meta acima 

indicada) 

Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcanço

u 

Estraté

gia? 

Observações 

5.1 Fomentar o desenvolvimento de 

tecnologias educacionais e de práticas 

pedagógicas inovadoras que 

assegurem a alfabetização e favoreçam 

a melhoria do fluxo escolar e a 

aprendizagem dos (as) alunos (as), 

consideradas as diversas abordagens 

metodológicas e sua efetividade; 

2018/ 

2019 

LOA/2016  

LEI Nº 616/2015 

 

Outro  Sim  Antes com o Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa – 

PNAIC, o propósito era apoiar todos 

os professores que atuaram no ciclo de 

alfabetização.  Agora, com o 

Programa Mais Alfabetização, deve-

se fortalecer e apoiar as unidades 

escolares no processo de alfabetização 

dos estudantes regularmente 

matriculados no 1º ano e no 2º ano do 

ensino fundamental (anos iniciais), 

com isso, espera-se que melhore o 

fluxo escolar e a aprendizagem dos 

alunos do ciclo de alfabetização com 

foco na Leitura, Escrita e 

Matemática. 

5.2 Dar continuação aos programas da 2018  Concluído  Sim  A formação inicial e continuada do  
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formação continuada de professores de 

alfabetização de crianças, com o 

conhecimento de novas tecnologias 

educacionais e práticas pedagógicas 

inovadoras, estimulando a articulação 

entre programas de pós-graduação 

stricto sensu e ações de formação 

continuada de professores (as) para a 

alfabetização;  

Programa do PNAIC foi dividido em 

duas Modalidades uma para a 

Educação Infantil e a do ciclo de 

Alfabetização do 1º ao 3º ano do 

Ensino Fundamental. 

5.3 Dar condições de expandir para 

demais escolas do município a 

instituição de instrumentos de 

avaliação nacional periódicos e 

específicos para aferir a alfabetização 

das crianças aplicada 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 alunos ate o final do terceiro 

ano do ensino fundamental; 

2016 a 

2025 

 Outro  Parcial

mente  

Antes as avaliações nacionais eram 

aplicadas para 2º ano A provinha 

Brasil no e a ANA para o 3º ano. Já 

em nível de Município fica na 

responsabilidade da Equipe 

Pedagógica das escolas para realizar 

as avaliações diagnósticas, 

processuais e finais para medir o nível 

de aprendizagem dos alunos do ciclo.   
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5.4 Selecionar, certificar e divulgar 

tecnologias educacionais 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; 

2019  Outro  Sim  Os resultados das avaliações a nível 

nacional são divulgados no próprio 

sistema e das avaliações internas são 

divulgados nas comunidades 

escolares.    

5.5 Capacitação da equipe escolar para 

os diversos tipos de necessidades 

educativas especiais, principalmente o 

de atendimento educacional 

especializado.  

 

2018/2

019 

 Concluído  Sim  No dia 25 de junho de 2018, houve 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

CONCEITOS E PRÁTICAS EM 

EDUCAÇÃO ESPECIAL E 

INCLUSÃO, nas quais foram 

trabalhados vários temas divididos em 

oficinas. Oficina 1: Estratégias de 

Identificação de Alunos com Altas 

Habilidades/Superdotação; Oficina 2: 

Atendimento Educacional 

Especializado (AEE): Educação 

Especial na Respectiva da Educação 

Inclusiva; Oficina 3: Adequações 

Curriculares no Cotidiano da Escola 
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Inclusiva; Oficina 4: Deficiência 

Visual: Conceitos e Práticas para 

Inclusão na Escola; Oficina 5: 

Deficiência Auditiva: Português para 

surdos; Oficina 6: Deficiência Física: 

por uma Aprendizagem para a Prática; 

Oficina 7: Brincando de Aprender na 

Perspectiva do Autismo; Oficina 8: 

Políticas Públicas e Pessoas com 

Deficiência e Oficina 9: LIBRAS 

Básico.                                         

Semana Pedagógicas de 2019 – Tema: 

Politica Educacionais: Gestão 

Escolar, Formação Docente e 

Inclusão                                      

Oficinas sobre a inclusão - Tema: 

Construindo Possibilidades de 

Aprendizagem para as Pessoas com 

Deficiência.                                          

 Palestras - Tema: Estimulação no 

Ambiente Familiar. 
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Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional) 

6 Oferecer educação em tempo integral em, no 

mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a 

atender pelo menos, 25% dos alunos da 

Educação Básica. 

2015 Foi feito uma Nota Técnica alterando a porcentagem da 

meta, mediante a realidade do município.  

Também, feito adesão do Programa o Novo Mais 

Educação, oito escolas foram contempladas, porém, 

apenas uma foi liberada para executar o recurso do 

programa, mas, não foram realizadas as modalidades.  

Na rede estadual funcionam 05 turmas as modalidades 

pedagógicas língua portuguesa e matemática e as 

modalidades: futsal, teatro e música. 

2019 

  2025  

 
 

INDICADOR Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro 

indicadores e, em cada um, pode-se registrar a) a meta prevista de acordo com o ano, b) o dado oficial 

(fornecido por órgãos estatísticos oficiais, como o INEP, IBGE, etc.), e c) o dado extraoficial (levantado pelo 

próprio município). Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente. 

INDICADOR 

6ª 

Percentual de alunos da educação básica pública em tempo integral. Prazo: 2016/2025 Alcançou 

indicador? 

Não  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
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Meta prevista    25 25 25 25 25  25  25  25  25 25 
  

Meta 

executada no 

período (dado 

oficial) 

     11,40                 

 

Meta 

executada no 

período (dado 

extraoficial) 

                         

INDICADOR 

6B 

Percentual de escolas públicas com ao menos um aluno que permanece 

no mínimo 7 horas diárias em atividades escolares. 

Prazo: 2016/2025 Alcançou 

indicador? 

Não 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista    50 50 50 50 50 50 50 50 50 50  

Meta 

executada no 

período (dado 

oficial) 

     16,70                 
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Meta 

executada no 

período (dado 

extraoficial) 

                       

Meta 

executada no 

período (dado 

extraoficial) 

             

 

Meta 6 Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a 

atender pelo menos, 25% dos alunos da Educação Básica.  

Estratégias (da meta acima 

indicada) 

Prazo Previsões 

Orçamentária

s 

Status Alcanç

ou 

Estraté

gia? 

Observações 

6.1 Institucionalizar e manter, em 

regime de colaboração, programa 

nacional de ampliação e 

reestruturação das escolas públicas, 

por meio da instalação de quadras 

poliesportivas, laboratórios, inclusive 

de para atividades culturais, 

2018 LOA/2016  

LEI Nº 

616/2015 

 

Em 

desenvolvi

mento 

Parcial

mente  

A Secretaria de Educação mantem em 

regime de colaboração os programas 

nacionais como o Novo Mais 

Educação, ampliação e reestruturação 

das escolas públicas, fornecimento de 

materiais didáticos e formação  de 

recursos humanos para a educação 
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bibliotecas, auditórios, cozinhas, 

refeitórios, banheiros e outros 

equipamentos, bem como da 

produção de material didático e da 

formação de recursos humanos para a 

educação em tempo integral.  

em tempo integral. 

6.2 Garantir a educação em tempo 

integral para pessoas com deficiência, 

transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades 

ou superlotação na faixa etária de 4 

(quatro) a 17 (dezessete) anos, 

assegurando atendimento educacional 

especializado complementar e 

suplementar ofertado em salas de 

recursos multifuncionais da própria 

escola ou em instituições 

especializadas.   

 

2018/2

019 

 Outro  Parcial

mente  

Foi feito adesão do Programa o Novo 

Mais Educação, oito escolas foram 

contempladas, porém, apenas uma foi 

liberada para executar o recurso do 

programa. Também, foi feito um 

Processo Seletivo Simplificado para 

Mediadores de Aprendizagem 

responsáveis pelas Atividades de 

Acompanhamento (Língua 

Portuguesa e Matemática) e 

Facilitadores responsáveis pelas as 

Oficinas escolhidas pela escola: 

futsal, atletismo, dança, Educação 

Ambiental (horta escolar, jardinagem 

e economia solidária). 

Na Rede Estadual funcionam 05 

turmas: Acompanhamento 
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Pedagógico - Língua Portuguesa e 

Matemática; outras modalidades 

como: futsal, teatro e música. 

6.3 Adotar medidas para otimizar o 

tempo de permanência dos alunos na 

escola, direcionando a expansão da 

jornada para o efetivo trabalho 

escolar, combinado com atividades 

recreativas, esportivas e culturais.   

2019  Em 

desenvolvi

mento  

Parcial

mente  

Parcialmente essas as atividades 

recreativas, esportivas e culturais 

estão sendo desenvolvidas nas escolas 

através de projetos pedagógicos, 

apresentados a comunidade nos 

espaços públicos como escola, 

quadras esportivas, praças e 

bibliotecas. Não diretamente com o 

Programa Mais Novo Educação, 

contudo, temos na Rede Estadual a 

execução do Programa.  

6.4 Instituir, em regime de 

colaboração, programa de construção 

de escolas com padrão arquitetônico e 

de mobiliário adequado para 

atendimento em tempo integral, 

prioritariamente em comunidades 

pobres ou com crianças em situação 

de vulnerabilidade social;  

2018/2

019 

 Em 

desenvolvi

mento  

Parcial

mente   

A Secretaria de Educação mantém em 

regime de colaboração os programas 

nacionais como o Novo Mais 

Educação, ampliação e reestruturação 

das escolas públicas, instalações de 

quadras poliesportivas, equipamentos, 

fornecimento de materiais didáticos e 

formação de recursos humanos para a 
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educação em tempo integral. 

Parcialmente algumas escolas foram 

reformadas e ampliadas não para o 

atendimento exclusive do tempo 

integral, mas, pela necessidade da 

nucleação de escolas para melhor 

atendimento dos nossos estudantes. 

Foram construídos salas na Escola 

Municipal Vila Ceará, Escola 

Municipal Vila Goiás, está sendo 

construído na Escola Municipal Vila  

Alagoas.  
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6.5 Fomentar a articulação da escola 

com os diferentes espaços educativos, 

culturais e esportivos (iniciação 

sistematizada de educação física de 

pré-escolares e fundamental I e II por 

núcleo) e com equipamentos 

públicos, como centros comunitários, 

bibliotecas, praças, parques, museus, 

teatros, cinemas e planetários;  

2018/ 

2019 

 Em 

desenvolvi

mento  

Parcial

mente  

Para melhor atender nossas crianças 

no ano corrente, foram nucleadas 

algumas escolas por polo, as quais, 

atendem crianças da Educação 

Infantil ao Fundamental I e II. Suas 

atividades recreativas são feitas nos 

espaços públicos existentes no 

município como escolas, praças, 

quadras esportivas, sindicato e outros.  

 A sistematização de educação física, 

não acontece necessariamente por 

núcleo, mas, em algumas escolas 

podemos contar com profissionais da 

área como a Escola Municipal Vila 

Rio Grande do Norte, Escola 

Municipal Vila Ceará, Escola 

Municipal Vila Paraná e a Escola 

Estadual Padre José de Anchieta e as 

demais com os próprios professores. 

6.6 Possibilitar a criação de salas de 

AEE (atendimento educacional 

especializado) nucleados por polos, 

em no máximo três a anos após a 

2019  Em 

andamento  

Sim  Apesar da vigência da estratégias, não 

foi possível a construção de salas de 

AEE (Atendimento  Educacional 

Especializado) nucleados por polos, 
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vigência deste PME.   mas, temos uma sala pronta na Escola 

Municipal Vila Rio Grande do Norte, 

que em breve, estará funcionando e 

atendendo nossas crianças com 

necessidades especiais.  

  

 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional) 

7 Fomentar a qualidade da Educação 

Básica/IDEB em todas as etapas e 

modalidades, com melhoria do fluxo escolar 

do município e da aprendizagem, de acordo 

com as metas municipais, de modo a atingir 

gradativamente as seguintes médias nacionais 

para o IDEB: 6,0 nos anos iniciais do ensino 

fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino 

fundamental; 5,2 no ensino médio até o ano de 

2021. 

2015  

2017 

  2019-2021  
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INDICADOR Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro 

indicadores e, em cada um, pode-se registrar a) a meta prevista de acordo com o ano, b) o dado oficial 

(fornecido por órgãos estatísticos oficiais, como o INEP, IBGE, etc.), e c) o dado extraoficial (levantado pelo 

próprio município). Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente. 

INDICADOR 

7ª 

Média do Ideb nos anos iniciais do ensino fundamental. Prazo: 2016/2025 Alcançou 

indicador? 

Não  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista  5.1   5.1   5.1   5.1        
  

Meta 

executada no 

período (dado 

oficial) 

 

4.2   4.5   4.8   5.1 

        

 

Meta 

executada no 

período (dado 

extraoficial) 

 

4.2   4.5         

          

INDICADOR 

7B 

Média do Ideb nos anos finais do ensino fundamental. Prazo: 2016/2025 Alcançou 

indicador? 

Não 



 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER 
 

56 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista  5.0   5.0   5.0   5.0      

Meta 

executada no 

período (dado 

oficial) 

 

3.0   3.6   4.7   5.0 

        

  

Meta 

executada no 

período (dado 

extraoficial) 

 

3.0   3.6         

         

 

Meta 7 Fomentar a qualidade da Educação Básica/IDEB em todas as etapas e modalidades, 

com melhoria do fluxo escolar do município e da aprendizagem, de acordo com as 

metas municipais, de modo a atingir gradativamente as seguintes médias nacionais 

para o IDEB: 6,0 nos anos iniciais do ensino fundamental; 5,5 nos anos finais do 

ensino fundamental; 5,2 no ensino médio até o ano de 2021. 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcanç

ou 

Estraté

gia? 

Observações 
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7.1 No último ano de vigência deste PME, 

todos os (as) estudantes do ensino 

fundamental e do ensino médio tenham 

alcançado nível suficiente de aprendizado 

em relação aos direitos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento de seu 

ano de estudo, e 80% (oitenta por cento), 

pelo menos, o nível desejável;  

2025 LOA/2016  

LEI Nº 616/2015 

 

Em 

desenvolvi

mento 

Parcial

mente  

O IDEB do município melhorou 

ficamos com a média prevista 4.5 

nos anos iniciais do ensino 

fundamental I e como estávamos 

com a média 3.0 nos anos finais do 

ensino fundamental II, passamos 

para 3.6, embora a meta projetado 

fosse 4.4 para 2017 

7.2 Induzir processo contínuo de auto 

avaliação 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 

(as) profissionais da educação e o 

aprimoramento da gestão democrática;   

2019  Em 

desenvolvi

mento   

Sim   Algumas ações encontradas nessa 

estratégia estão em andamento 

como: planejamento estratégico, 

atividades de intervenções, 

simulados, formação continuada 

para professores e profissionais e o 

aprimoramento da gestão 

democrática. 

7.3 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 

2019  Em 

desenvolvi

mento  

Parcial

mente  

Através do Plano de Ações 

Articuladas – PAR, que é possível 

executar e o cumprir ações 

estabelecidas para a educação 

pública de qualidade. Algumas 
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melhoria da gestão educacional, à formação 

de professores e professoras 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;  

ações encontradas nessa estratégia 

estão em andamento como: 

formação continuada para 

professores e melhoria e expansão 

da infraestrutura física da rede 

escolar.  

7.4 Associar a prestação de assistência 

técnica financeira à fixação de metas 

intermediárias, nos termos estabelecidos 

conforme pactuação voluntária entre os 

entes, priorizando sistemas e redes de 

ensino com IDEB abaixo da média 

nacional;  

 

2018/

2019 

 Em 

desenvolvi

mento  

Sim  A secretaria de educação está 

prestando assistência às escolas 

através de adesão de programas e 

de monitoramentos como: (Mais 

Alfabetização, Novo Mais 

Educação, BNCC no 

SIGEDUC), formação continuada, 

auxiliares nas salas onde temos 

crianças com necessidades 

especiais, nucleando escolas, para 

que a nossa rede de ensino possa 

chegar a média desejada no 

município, que por sinal, foi 

alcançada nos anos iniciais e 

também teve um aumento 

significativo nos anos finais. 
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7.5 Orientar as políticas das redes e 

sistemas de ensino, de forma a buscar 

atingir as metas do Ideb, diminuindo a 

diferença entre as escolas com os menores 

índices e a média nacional, garantindo 

equidade da aprendizagem e reduzindo pela 

metade, até o último ano de vigência deste 

PME, as diferenças entre as médias dos 

índices dos Estados, inclusive do Distrito 

Federal, e dos Municípios;  

2019/

2025 

 Em 

desenvolvi

mento  

Parcial

mente  

Parcialmente, pois, adotamos a 

legislação do Estado por não ter 

um sistema próprio de ensino. 

Mas, estamos implementando o 

nosso Currículo Municipal 

alinhado a Base Nacional 

Comum Curricular – BNCC do 

Rio Grande do Norte, 

reorganizando e atualizando os 

Projetos Político Pedagógicos – 

PPP.  Para isso, contamos com o 

apoio da Secretaria Municipal de 

Educação, através das formações 

continuadas dentro e fora do 

município, assessorada pela 

empresa do NDS e com a 

participação da equipe pedagógica, 

gestores, professores, para garantir 

a equidade na aprendizagem dos 

alunos até o último ano de 

vigência deste PME (2025). 
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7.6 Fixar, acompanhar e divulgar 

bienalmente os resultados pedagógicos dos 

indicadores do sistema nacional de 

avaliação da educação básica e do Ideb, 

relativos às escolas, às redes públicas de 

educação básica e aos sistemas de ensino da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, assegurando a 

contextualização desses resultados, com 

relação a indicadores sociais relevantes, 

como os de nível socioeconômico das 

famílias dos (as) alunos (as) do município.  

2019  Em 

desenvolvi

mento   

Sim 

 

São fixado, acompanhado e 

divulgado os resultados dos 

indicadores do sistema de 

avaliação da educação básica e do 

IDEB, inclusive foi muito 

satisfatório, embora o do ensino 

fundamental II não tenha atingido 

a meta projetada. 

 

7.7 Incentivar o desenvolvimento, 

selecionar, certificar e divulgar tecnologias 

educacionais para a educação infantil, o 

ensino fundamental e o ensino médio e 

incentivar práticas pedagógicas inovadoras 

que assegurem a melhoria do fluxo escolar 

e a aprendizagem, assegurada a diversidade 

de métodos e propostas pedagógicas, com 

preferência para softwares livres e recursos 

educacionais abertos, bem como o 

acompanhamento dos resultados nos 

2018  Em 

desenvolvi

mento   

Parcial

mente  

 

Esse incentivo destaca-se na 

EEPJA no Ensino Médio, pois, a 

escola conta com três turmas de 

Ensino Médio Técnico de 

Informática, Projetos  Jovens de 

Futuro, Projeto de Inovação 

Pedagógica – PIP, robótica, 

jornal impresso e rádio, 

incluindo palestras e oficinas e 

concluindo com uma aula passeio 

com o tema "Viajando e 

Aprendendo os Aspectos 
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sistemas de ensino em que forem aplicadas;  Socioculturais do RN." tudo 

acompanhado e monitorado por 

plataforma. 

7.8 Garantir transporte gratuito para todos 

(as) os (as) estudantes da educação do 

campo na faixa etária da educação escolar 

obrigatória, mediante renovação e 

padronização integral da frota de veículos, 

de acordo com especificações definidas 

pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia - INMETRO, e 

financiamento compartilhado, com 

participação da União proporcional às 

necessidades dos entes federados, visando a 

reduzir a evasão escolar e o tempo médio 

de deslocamento a partir de cada situação 

local;  

2018  Em 

desenvolvi

mento  

Parcial

mente  

 

É garantido o transporte escolar 

para todos os estudantes do 

município de acordo com o 

INMETRO e em parceria com 

entes federados.  
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7.9 Universalizar, até o quinto ano de 

vigência deste PME, o acesso à rede 

mundial de computadores em banda larga 

de alta velocidade e triplicar, até o final da 

década, a relação computador/aluno (a) nas 

escolas da rede pública de educação básica, 

promovendo a utilização pedagógica das 

tecnologias da informação e da 

comunicação;  

2020/

2025 

 Em 

andamento  

Parcial

mente 

 

Apesar, da vigência dessa 

estratégia ser para o quinto ano 

(2020) de vigência deste PME, a 

Secretaria de Educação está 

colocando internet nas escolas, as 

escolas e as secretaria receberam 

computadores de mesa, 

impressoras, Datashow, 

computadores  para utilização 

pedagógica das tecnologias da 

informação e da comunicação. 

7.10 Assegurar a todas as escolas públicas 

de educação básica o acesso a energia 

elétrica, abastecimento de água tratada, 

esgotamento sanitário e manejo dos 

resíduos sólidos, garantir o acesso dos 

alunos a espaços para a prática esportiva, a 

bens culturais e artísticos e a equipamentos 

e laboratórios de ciências e, em cada 

edifício escolar, garantir a acessibilidade às 

pessoas com deficiência;  

Institucionalizar e manter, em regime de 

colaboração, programa nacional de 

reestruturação e aquisição de equipamentos 

2019  Em 

desenvolvi

mento  

Parcial

mente  

 

É assegurado a todas as escolas 

públicas do município o acesso a 

energia elétrica, abastecimento 

de água, atividades esportivas, 

culturais e artísticas, como 

também, garante a acessibilidade 

às pessoas com deficiências nas 

escolas, mantendo em regime de 

colaboração com os programas 

nacionais: PAR, PDDE 

ESTRUTURA, PDDE, PDDE 

QUALIDADE,  para 

reestruturação e aquisição de 
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para escolas públicas, visando à 

equalização regional das oportunidades 

educacionais;  

equipamentos. 

7.11 Institucionalizar e manter, em regime 

de colaboração, programa nacional de 

reestruturação e aquisição de equipamentos 

para escolas públicas, visando à 

equalização regional das oportunidades 

educacionais;  

2019  Em 

desenvolvi

mento  

Sim  Mantendo em regime de 

colaboração os programas 

nacionais como: PAR, PDDE 

ESTRUTURA, PDDE, PDDE 

QUALIDADE  

7.12 Prover equipamentos e recursos 

tecnológicos digitais para a utilização 

pedagógica no ambiente escolar a todas as 

escolas públicas da educação básica, 

criando, inclusive, mecanismos para 

implementação das condições necessárias 

para a universalização das bibliotecas nas 

instituições educacionais, com acesso a 

redes digitais de computadores, inclusive a 

internet;  

2019/

2025 

 Em 

andamento 

Sim  Em 2019, foi colocado ponto de 

internet nas escolas, comprado 

computadores, teve contratação de 

software para informatização 

digital dos dados das escolas 

municipais. 
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7.13 Informatizar integralmente a gestão 

das escolas públicas e das secretarias de 

educação do município, bem como manter 

programa nacional de formação inicial e 

continuada, em colaboração entre os entes, 

para o pessoal técnico das secretarias de 

educação;  

2019/

2025 

 Em 

andamento  

Sim  Este ano, formação inicial e 

continuada do pessoal técnico das 

secretarias de educação, equipe 

pedagógica e professores. 

7.14 Garantir políticas de combate à 

violência na escola, em parceria com 

setores da Assistência Social e Saúde, 

inclusive pelo desenvolvimento de ações 

destinadas à capacitação de educadores 

para detecção dos sinais de suas causas, 

como a violência doméstica e sexual, 

favorecendo a adoção das providências 

adequadas para promover a construção da 

cultura de paz e um ambiente escolar 

dotado de segurança para a comunidade;  

2018/

2019 

 Em 

desenvolvi

mento  

Sim 

  

São realizadas palestras em 

parcerias com a Assistência Social 

e Saúde - NASF, tratando temas 

relacionados à saúde do professor, 

violência doméstica e sexual e 

outros. Também são trabalhados a 

politicas de combate à violência e 

drogas, através do Programa 

Educacional de Resistência às 

Drogas - PROERD, nas turmas de 

5º e 6º ano nas  Escolas da Rede  

Municipal quanto na Estadual 

7.15 Mobilizar as famílias e setores da 

sociedade civil, articulando a educação 

formal com experiências de educação 

popular e cidadã, com os propósitos de que 

2019  Em 

desenvolvi

mento 

Sim  Geralmente, essas mobilizações e 

articulações acontecem quando 

precisa-se tomar decisões 

importantes e cumprir politicas 
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a educação seja assumida como 

responsabilidade de todos e de ampliar o 

controle social sobre o cumprimento das 

políticas públicas educacionais;  

públicas educacionais, através do 

controle social (Conselhos 

Escolares, CAE, CME, 

COMDICA, FUNDEB) com 

propósito de que a educação seja 

cumprida com responsabilidade. 

7.16 Promover a articulação dos programas 

da área da educação, de âmbito local e 

nacional, com os de outras áreas, como 

saúde, trabalho e emprego, assistência 

social, esporte e cultura, possibilitando a 

criação de rede de apoio integral às 

famílias, como condição para a melhoria da 

qualidade educacional. 

2019  Em 

desenvolvi

mento  

Sim  Ações da Prefeitura nas Vilas, no 

qual, abrange a educação, cultura, 

esporte e lazer, saúde, sec. de 

trabalho, assistência social, 

criando uma rede de apoio às 

famílias. 

 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional) 
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INDICADOR Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro 

indicadores e, em cada um, pode-se registrar a) a meta prevista de acordo com o ano, b) o dado oficial 

(fornecido por órgãos estatísticos oficiais, como o INEP, IBGE, etc.), e c) o dado extraoficial (levantado pelo 

próprio município). Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente. 

INDICADOR 8A Percentual da População de 18 e 29 anos com menos de 12 anos de 

escolaridade. 

Prazo: 2016/2025 Alcançou 

indicador? 

Não  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista              
  

Meta executada 

no período (dado 

oficial) 

 
   69,60 69,60     

        

 

8 Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 

anos de modo a alcançar doze anos de estudo no 

último ano na vigência desse plano para a população 

do campo e urbano, levando em consideração os 

aspectos socioeconômico e culturais do município. 

2025  
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Meta executada 

no período (dado 

extraoficial) 

 

            

          

INDICADOR 8B Percentual da População de 18 e 29 anos residente no campo com 

menos de 12 anos de escolaridade. 

Prazo: 2016/2025 Alcançou 

indicador? 

Não 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista               

Meta executada 

no período (dado 

oficial) 

 
   74,10 74,10     

        

  
     

INDICADOR 

8C 

Percentual da População de 18 e 29 anos entre os 25% mais pobres com 

menos de 12 anos de escolaridade. 

Prazo: 2016/2025 Alcançou 

indicador? 

Não 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista               
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Meta executada 

no período (dado 

oficial) 

 
   79 79     

        

  

Meta executada 

no período (dado 

extraoficial) 

 
            

         

 

 

 
 

INDICADOR 

8D 

Percentual da População negra entre 18 e 29 anos com menos de 12 anos 

de escolaridade. 

Prazo: 2016/2025 Alcançou 

indicador? 

Não 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista               

Meta 

executada no 

período (dado 

oficial) 

 

   

71,40 71,40 

    

        

  

Meta 

executada no 

período (dado 
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extraoficial) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta 8 Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos de modo a alcançar doze anos de estudo no 

último ano na vigência desse plano para a população do campo e urbano, levando em consideração os 

aspectos socioeconômico e culturais do município.  

Estratégias (da meta acima 

indicada) 

Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcanç

ou 

Estraté

gia? 

Observações 
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8.1 Institucionalizar programas 

e desenvolver tecnologias para 

correção de fluxo, para 

acompanhamento pedagógico 

individualizado e para 

recuperação e progressão 

parcial, bem como priorizar 

estudantes com rendimento 

escolar defasado, considerando 

as especificidades dos 

segmentos populacionais 

considerados;  

2025 LOA/2016  

LEI Nº 616/2015 

 

Não 

iniciada 

Não   

8.2 Implementar programas de 

educação de jovens e adultos 

para os segmentos 

populacionais considerados, 

que estejam fora da escola e 

com defasagem idade-série, 

associados a outras estratégias 

que garantam a continuidade da 

escolarização, após a 

alfabetização inicial; 

2019  Em 

desenvolvi

mento 

Sim 

 

Temos na Rede Municipal o EJA IV e V 

período Fundamental II. Já na Rede Estadual 

atendem Fundamental II e Ensino Médio. 
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  8.3 Promover busca ativa de 

jovens fora da escola 

pertencentes aos segmentos 

populacionais considerados, em 

parceria com as áreas de 

assistência social, saúde e 

proteção à juventude; 

2019  Em 

desenvolvi

mento  

 

Parcial

mente 

 

A busca foi feita no sítio   

http://www.foradaescolanaopode.org.br/downl

oads/, no qual,  só foram revelados os dados  

de jovens entre 15 e 17 anos totalizando 131 

fora da escola, e não de 18 a 29 anos como 

menciona a meta.   

8.4 Promover em parceria com 

as áreas de saúde e assistência 

social, o acompanhamento e o 

monitoramento do acesso à 

escola, específicos para os 

segmentos populacionais 

considerados, identificar 

motivos de absenteísmo e em 

regime de colaboração dos 

entes federados, para a garantia 

de frequência e apoio à 

aprendizagem, de maneira a 

estimular a ampliação do 

atendimento desses (as) 

estudantes na rede pública 

regular de ensino. 

2019  Outro  

 

 

Parcial

mente 

 

Temos casos de famílias no nosso município 

em que são acompanhadas pela assistência 

social, conselho tutelar e a promotoria, de 

maneira que assegure o atendimento desses 

estudantes na rede pública regular de ensino. 

Porém, não contamos com regime de 

colaboração e apoio de entes federados para 

descobrir o porquê desse alunos faltarem 

tanto, a ponto de se ter um índice tão alto de 

desistência nessa modalidade. 
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Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional) 

9 Elevar a taxa de alfabetização da população 

com 15 anos ou mais para 80% a partir 2016 

e até a vigência deste PME. Erradicar o 

analfabetismo absoluto e reduzir em 35% a 

taxa de analfabetismo funcional 

2016 Adequar o texto da Meta 9, constante do Plano Municipal de 

Educação do Município de Serra do Mel/RN, conforme a Lei 

Municipal Nº 556/2015,  Para cumprir o estabelecido no PNE, a 

inconsistência necessita ser corrigida, recomenda-se a adequação 

do texto da meta 9 do Plano Municipal de Educação - PME, seja, 

substituir pelo o percentual de 80% (oitenta por cento) para 

93,5% (noventa e três virgula cinco por cento), como também, 

35% (trinta e cinco por cento) por 50% (cinquenta por cento). 

INDICADOR Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro 

indicadores e, em cada um, pode-se registrar a) a meta prevista de acordo com o ano, b) o dado oficial (fornecido 

por órgãos estatísticos oficiais, como o INEP, IBGE, etc.), e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio 

município). Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente. 

INDICADOR 

9A 

Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade Prazo: 2016/2025 Alcançou 

indicador? 

Não  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista     93,50 93,50 93,50 93,50 93,50 93,50 93,50 93,50 93,50 
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Meta 

executada no 

período (dado 

oficial) 

 

 

   
74,90 

 
      

        

 

Meta 

executada no 

período (dado 

extraoficial) 

 

       

    

 

 Taxa de analfabetismo funcional de pessoas de 15 anos ou mais de idade Prazo: 2016/2025 Alcançou 

indicador? 

Não 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista 

 

    50 50 50 50 50 50 50 50 50  

Meta 

executada no 

período (dado 

oficial) 

 

   
39,60 
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Meta 9 Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 80% a partir 2016 e até a 

vigência deste PME. Erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 35% a taxa de analfabetismo 

funcional.   

Estratégias (da meta acima 

indicada) 

Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcanç

ou 

Estraté

gia? 

Observações 

9.1 Apoiar técnica e 

financeiramente projetos 

inovadores na educação de jovens 

e adultos que visem ao 

desenvolvimento de modelos 

adequados às necessidades 

específicas desses (as) alunos (as);  

2025 LOA/2016  

LEI Nº 616/2015 

 

Outro Não   

9.2 Implementar programas de 

capacitação tecnológica da 

2025  Não 

iniciada 

Não 

 

 

Meta 

executada no 

período (dado 

extraoficial) 
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população jovem e adulta, 

direcionados para os segmentos 

com baixos níveis de escolarização 

formal e para os (as) alunos (as) 

com deficiência, articulando os 

sistemas de ensino, a Rede Federal 

de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, as 

universidades, as cooperativas e as 

associações, por meio de ações de 

extensão desenvolvidas em centros 

vocacionais tecnológicos, com 

tecnologias assistivas, que 

favoreçam a efetiva inclusão social 

e produtiva dessa população; 9.2 

Implementar programas de 

capacitação tecnológica da 

população jovem e adulta, 

direcionados para os segmentos 

com baixos níveis de escolarização 

formal e para os (as) alunos (as) 

com deficiência, articulando os 

sistemas de ensino, a Rede Federal 

de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, as 
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universidades, as cooperativas e as 

associações, por meio de ações de 

extensão desenvolvidas em centros 

vocacionais tecnológicos, com 

tecnologias assistivas, que 

favoreçam a efetiva inclusão social 

e produtiva dessa população; 

9.3 Implementar ações de 

alfabetização de jovens e adultos 

com garantia de continuidade da 

escolarização básica; 

 

 

 

2025  

Outro Não  

Antes do PME, o município tinha 

programas de alfabetização que garantia a 

continuidade da escolarização básica de 

jovens e adultos como o Brasil 

Alfabetizado, RN Caminhando, porém, 

precisamos implementar esses programas 

novamente para poder alcançar a meta 

prevista do plano. 
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9.4 Realizar diagnóstico dos 

jovens e adultos com ensino 

fundamental e médio incompletos, 

para identificar a demanda ativa 

por vagas na educação de jovens e 

adultos;   

 

 

2019  Em 

desenvolv

imento 

 

 

 

 

Parcial

mente 

 

 

 

 

Através da procura que se faz a 

identificação ativa por vagas na educação 

de jovens e adultos, matriculando os nas 

redes de ensino existentes no município, no 

qual, o Estado é quem atendem o maior 

número de estudantes nessa modalidade 

que vai desde Ensino Fundamental II ao 

Ensino Médio. 

9.5 Executar ações de atendimento 

ao (à) estudante da educação de 

jovens e adultos por meio de 

programas suplementares de 

transporte, alimentação e saúde, 

inclusive atendimento 

oftalmológico e fornecimento 

gratuito de óculos, em articulação 

com a área da saúde;  

2019  Em 

desenvolv

imento 

 

 

 

 

Parcial

mente 

 

 

 

 

 

O município oferece o ensino de jovens e 

adultos – EJA e garante aos estudantes por 

meio dos programas suplementares o 

transporte escolar e alimentação. 

9.6 Considerar, nas políticas 

públicas de jovens e adultos, as 

necessidades dos idosos, com 

2025  Não 

iniciada  

Não   
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vistas à promoção de políticas de 

erradicação do analfabetismo, ao 

acesso a tecnologias educacionais 

e atividades recreativas, culturais e 

esportivas, à implementação de 

programas de valorização e 

compartilhamento dos 

conhecimentos e experiência dos 

idosos e à inclusão dos temas do 

envelhecimento e da velhice nas 

escolas.  

 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional) 

10 Possibilitar o atendimento no mínimo, 25% 

(vinte e cinco por cento) das matriculas de 

educação de jovens e adultos, no ensino 

fundamental e médio na forma integrada á 

educação profissional.  

 

2025 

 

O município não contempla essa modalidade de ensino 

EJA - Integrada à Educação Profissional. Visto  que, não 

contempla esses programas nacionais como: Mulheres Mil 

e o Programa Nacional de Acesso do Ensino Técnico e ao 

Emprego - PRONATECEJA 
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INDICADOR Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro 

indicadores e, em cada um, pode-se registrar a) a meta prevista de acordo com o ano, b) o dado oficial 

(fornecido por órgãos estatísticos oficiais, como o INEP, IBGE, etc.), e c) o dado extraoficial (levantado pelo 

próprio município). Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente. 

INDICADOR 

10A 

Percentual de matrículas da educação de jovens e adultos na forma 

integrada à educação profissional 

Prazo: 2016/2025 Alcançou 

indicador? 

Não  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista     25 25 25 25 25 25 25 25 25 
  

Meta executada 

no período 

(dado oficial) 

 
   6,90       

        

 

Meta executada 

no período 

(dado 

extraoficial) 
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Meta 10 Possibilitar o atendimento no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matriculas de educação de 

jovens e adultos, no ensino fundamental e médio na forma integrada á educação profissional.  

Estratégias (da meta acima 

indicada) 

Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 

10.1 Manter o programa nacional de 

educação de jovens e adultos no 

Ensino Fundamental I e II até a 

conclusão do Ensino Médio, levando 

em consideração a formação 

profissional de forma a estimular à 

conclusão da educação básica.  

2025 

 

 

 

 

LOA/2016  

LEI Nº 616/2015 

 

Não 

iniciada 

Não  O município não contempla essa 

modalidade de ensino EJA - 

Integrada à Educação Profissional. 

Visto  que, não contempla esses 

programas nacionais como: Mulheres 

Mil e o Programa Nacional de Acesso 

do Ensino Técnico e ao Emprego - 

PRONATECEJA 

10.2 Implantar programa nacional de 

reestruturação e aquisição de 

equipamentos voltados à expansão e à 

melhoria da rede física de escolas 

públicas que atuam na educação de 

jovens e adultos integrada à educação 

profissional, garantindo 

acessibilidade à pessoa com 

deficiência.  

2025 

 Não 

iniciada 

Não   
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10.3 Fomentar a produção de material 

didático, o desenvolvimento de 

currículos e metodologias específicas, 

os instrumentos de avaliação, o 

acesso a equipamentos e laboratórios 

e a formação continuada de docentes 

das redes públicas que atuam na 

educação de jovens e adultos 

articulada à educação profissional;  

2025 

 Não 

iniciada 

Não   

10.4 Ampliar as oportunidades 

profissionais dos jovens e adultos 

com deficiência e baixo nível de 

escolaridade, por meio do acesso à 

educação de jovens e adultos 

articulada à educação profissional;  

2025 

 Não 

iniciada 

Não   

10.5 Fomentar a oferta pública de 

formação inicial e continuada para 

trabalhadores e trabalhadoras 

articulada à educação de jovens e 

adultos, em regime de colaboração e 

com apoio de entidades privadas de 

formação profissional vinculadas ao 

2025 

 Não 

iniciada 

Não   
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sistema sindical e de entidades sem 

fins lucrativos de atendimento à 

pessoa com deficiência, com atuação 

exclusiva na modalidade;  

10.6 Institucionalizar programa 

nacional de assistência ao estudante, 

compreendendo 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 

articulada à educação profissional. 

2025  Não 

iniciada 

Não   
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Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional) 

11 Triplicar as matrículas da educação 

profissional técnica de nível médio, 

assegurando a qualidade da oferta e pelo 

menos 50% (cinquenta por cento) da 

expansão no segmento público. 

2017 

Número absoluto de matrículas em EPT de nível médio na 

rede pública é ofertado, apenas, na Rede Estadual de Ensino, 

pela Escola Estadual Padre José de Anchieta,  no qual, 

contamos com três  turmas do Ensino de Técnico de 

Informática (TI, TII e TII). Inicialmente, a oferta de vagas e 

a matrícula chegaram a 100%. Vale salientar que, não foram 

encontrados nenhum indicador e nenhum diagnóstico para 

essa meta, porém, através da busca ativa extraoficial, 

obtemos essas informações de suma importância. 2019 

  
2025 
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INDICADOR Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro 

indicadores e, em cada um, pode-se registrar a) a meta prevista de acordo com o ano, b) o dado oficial 

(fornecido por órgãos estatísticos oficiais, como o INEP, IBGE, etc.), e c) o dado extraoficial (levantado pelo 

próprio município). Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente. 

INDICADOR 

11A 

Número absoluto de matrículas em EPT de nível médio Prazo: 2016/2025 Alcançou 

indicador? 

Sim  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista     50 50 50 50 50 50 50 50 50 
  

Meta 

executada no 

período (dado 

oficial) 

 

         

        

 

Meta 

executada no 

período (dado 

extraoficial) 

 

   100 100  100     

          

INDICADOR 

11B 

Número absoluto de matrículas em EPT de nível médio 

na rede pública. 

Prazo: 2016/2025 Alcançou 

indicador? 

Sim  
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista     50 50 50 50 50 50 50 50 50  

Meta 

executada no 

período (dado 

oficial) 

 

         

        

  

Meta 

executada no 

período (dado 

extraoficial) 

 

   100 100 100      

         

 

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

qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento 

público.  

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcanç

ou 

Estraté

gia? 

Observações 
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11.1 Expandir as matrículas de educação 

profissional técnica de nível médio na Rede 

Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, levando em 

consideração a responsabilidade dos 

Institutos na ordenação territorial, sua 

vinculação com arranjos produtivos, sociais 

e culturais locais e regionais, bem como a 

interiorização da educação profissional;  

2019 LOA/2016  

LEI Nº 

616/2015 

Em 

desenvolvi

mento 

 

Sim 

 

Esse ano a Escola Estadual 

Padre José de Anchieta, 

expandiu matrículas em 

educação profissional técnico 

de nível médio para mais uma 

turma no Curso Técnico de 

Informática. 

11.2 Fomentar a expansão da oferta de 

educação profissional técnica de nível 

médio nas redes públicas estaduais de 

ensino; 

2019  Em 

desenvolvi

mento 

Sim  Essa oferta é oferecida pela 

Escola Estadual Padre José de 

Anchieta, contemplada com 

três  turmas do Curso Técnico 

de Informática. 

11.3 Criar a oferta de financiamento 

estudantil à educação profissional técnica 

de nível médio oferecida em instituições 

privadas de educação superior; 

2025 

 

 Não 

iniciada 

 

Não 

 

 

11.4 Estimular a expansão do estágio na 

educação profissional técnica de nível 

médio e do ensino médio regular, 

2019  Outro Parcial

mente 

É oferecido estágio na 

educação do ensino médio 

regular presencial sem 
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preservando-se seu caráter pedagógico 

integrado ao itinerário formativo do aluno, 

visando à formação de qualificações 

próprias da atividade profissional, à 

contextualização curricular e ao 

desenvolvimento da juventude; 

remuneração.  

11.5 Institucionalizar sistema de avaliação 

da qualidade da educação profissional 

técnica de nível médio das redes escolares 

públicas e privadas; 

2025  Não 

iniciada 

Não  

11.6 Criar a oferta de educação profissional 

técnica de nível médio para as pessoas com 

deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação; 

2025  Não 

iniciada 

Não  

 

11.7 Fomentar programas de educação e 

cultura para a população urbana e do campo 

para jovens na faixa etária de 5 a 17 anos e 

adultos, visando a qualificação social e 

profissional. 

2025  Não 

iniciada 

Não Foi feito uma Nota Técnica a 

respeito dessa estratégia, pois, 

fala de programas de educação 

e cultura para a população 

urbana e do campo para 

Jovens e adultos na faixa 
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etária de 5 a 17 anos, visando 

a qualificação social e 

profissional. No entanto, fica 

claro que foi um erro de 

digitação, em vez de 15 

colocaram 5. Então, a uma 

necessidade de adequação no 

texto, conforme a Lei 

Municipal Nº 556/2015. 

 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional) 

12 Elevar a taxa bruta de matrícula da educação 

superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa 

liquida para 33% (trinta e três por cento) da 

população de 18 a 24 anos, assegurando a 

qualidade da oferta e a expansão para pelo 

menos, o atendimento da demanda em 40% 

(quarenta por cento)  com novas matrículas. 

2025 Não foi feito busca ativa e nem minicenso para 

que se obtivesse o resultado dos indicadores 12A 

e 12 B em 2017 a 2019. 
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INDICADOR Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro 

indicadores e, em cada um, pode-se registrar a) a meta prevista de acordo com o ano, b) o dado oficial 

(fornecido por órgãos estatísticos oficiais, como o INEP, IBGE, etc.), e c) o dado extraoficial (levantado pelo 

próprio município). Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente. 

INDICADOR 

12A 

Taxa bruta de matrículas na graduação (TBM) Prazo: 2016/2025 Alcançou 

indicador? 

Não  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista   50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
  

Meta 

executada no 

período (dado 

oficial) 

 

    
14,20 

  
    

        

 

Meta 

executada no 

período (dado 

extraoficial) 

 

            

          

INDICADOR 

12B 

Taxa líquida de escolarização na graduação (TLE) Prazo: 2016/2025 Alcançou 

indicador? 

Não 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista   33 33 33 33 33 33 33 33 33 33  

Meta 

executada no 

período (dado 

oficial) 

 

   
6,60 

 
      

        

  

Meta 

executada no 

período (dado 

extraoficial) 

 

            

         

 

Meta 12 Elevar a taxa bruta de matrícula da educação superior para 50% (cinquenta por cento) e 

a taxa liquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 a 24 anos, 

assegurando a qualidade da oferta e a expansão para pelo menos, o atendimento da 

demanda em 40% (quarenta por cento)  com novas matrículas. 

Estratégias (da meta acima 

indicada) 

Prazo Previsões 

Orçamentá

rias 

Status Alcanç

ou 

Estraté

gia? 

Observações 
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12.1 Otimizar a capacidade instalada 

da estrutura física e de recursos 

humanos das instituições públicas de 

educação superior, mediante ações 

planejadas e coordenadas, de forma a 

ampliar e interiorizar o acesso à 

graduação; 

2025 

LOA/2016  

LEI Nº 

616/2015 

 

Não 

iniciada 

Não   

12.2 Fomentar a oferta de ensino 

superior público e gratuito, 

prioritariamente para a formação de 

professores para a educação pública 

nas áreas de ciências e matemática, 

bem como para atender o déficit de 

profissional em áreas específicas; 

2019 

 

Outro 
Parcial

mente 

São utilizados redes sociais para 

incentivar a população a ingressar nos 

cursos superiores  gratuito. Para atender 

a necessidade do município é feito 

processo seletivo com no mínimo 

graduação em Pedagogia e/ou áreas 

específicas em Ciências e Matemática.   

12.3 Ampliar as políticas de inclusão 

e de assistência estudantil dirigidas 

aos estudantes de instituições 

públicas, bolsistas de instituições 

privadas de educação superior e 

beneficiários do Fundo de 

Financiamento Estudantil - FIES, de 

que trata a Lei no 10.260, de 12 de 

julho de 2001, na educação superior, 

2025 

 Não 

iniciada 

Não   
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de modo a reduzir as desigualdades 

étnico-raciais e ampliar as taxas de 

acesso e permanência na educação 

superior de estudantes egressos da 

escola pública, afrodescendentes e de 

estudantes com deficiência, 

transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação, de forma a apoiar 

seu sucesso acadêmico; 

12.4 Possibilitar oferta de estágio 

como parte da formação na educação 

superior, por meio de convênios com 

as instituições que atuam no 

município; 

2019  

Concluída Sim 

São ofertadas vagas de estágio para os 

estudantes em formação superior, por 

meio de convênios com as instituições 

que atuam no município, de acordo com, 

a Lei Nº 665/2017. 

12.5 Mapear a demanda e fomentar a 

oferta de formação de pessoal de 

nível superior, destacadamente a que 

se refere à formação nas áreas de 

ciências e matemática, considerando 

as necessidades do desenvolvimento 

do País, a inovação tecnológica e a 

melhoria da qualidade da educação 

2025  Não 

iniciada 

Não   
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básica;  

12.6 Estimular a expansão e 

reestruturação das instituições de 

educação superior estaduais e 

municipais cujo ensino seja gratuito, 

por meio de apoio técnico e 

financeiro do Governo Federal, 

mediante termo de adesão a programa 

de reestruturação, na forma de 

regulamento, que considere a sua 

contribuição para a ampliação de 

vagas, a capacidade fiscal e as 

necessidades dos sistemas de ensino 

dos entes mantenedores na oferta e 

qualidade da educação básica;  

2025  Não 

iniciada 

Não   

12.7 Buscar parcerias e/ou convênios 

com as universidades públicas e 

privadas criando um núcleo 

universitário para atender a demanda 

dos jovens do município. 

2019 

 

 

 

 

 

Outro Parcial

mente 

 

Existe parcerias e convênios com 

Universidades públicas e privadas no 

município, porém, não temos um núcleo 

universitário para atender a demanda de 

jovens do município. 
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Meta 13 Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do 

corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75% 

(setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) 

doutores. 

Estratégias (da meta acima 

indicada) 

Prazo Previsões 

Orçamentá

rias 

Status Alcanç

ou 

Estraté

gia? 

Observações 

13.1 Criar estratégias e incentivos para 2019 LOA/2016  Em  Sim  Na rede municipal contamos com 100% dos 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional) 

13 Elevar a qualidade da educação superior e 

ampliar a proporção de mestres e doutores do 

corpo docente em efetivo exercício no conjunto 

do sistema de educação superior para 75% 

(setenta e cinco por cento), sendo, do total, no 

mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) 

doutores. 

2025 

 

 



 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO MEL 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER 
 

95 

uma formação continuada direcionadas 

aos profissionais que exercem no setor 

educacional do município, na sua área 

de atuação;  

 LEI Nº 

616/2015 

 

desenvo

lviment

o 

 

professores graduados. Também, a Secretaria 

Municipal de Educação está sempre 

incentivando nas formações continuada 

direcionadas aos profissionais na sua área. 

13.2 Priorizar mecanismos de incentivo 

à ingressão/inserção dos profissionais 

graduados do município em 

Universidades Públicas nos cursos de 

mestrado e doutorado;  

 

2025  Outro  Parcial

mente  

A Secretaria Municipal de Educação está 

sempre incentivando os profissionais 

graduados do município a inserir em Cursos 

de mestrado e doutorado pelas Universidades 

Públicas repassando links e editais através das 

redes sociais. 

13.3 Fomentar a formação de 

consórcios entre instituições públicas 

de educação superior, com vistas a 

potencializar a atuação regional, 

inclusive por meio de plano de 

desenvolvimento institucional 

integrado, assegurando maior 

visibilidade regional e nacional às 

atividades de ensino, pesquisa e 

extensão. 

2025  Não 

iniciada  

Não   
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Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional) 

14 Elevar gradualmente o número de matrículas na 

pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a 

titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres 

e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores.   

2025  Foi feito uma nota Técnica para substituir a palavra 

elevar por incentivar e retirar o quantitativo de 

titulação anual do texto da meta 14 do Plano 

Municipal de Educação – PME, instituído na Lei 

Municipal Nº 556/2015. 

 

 

Meta 14 Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a 

titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores.   

Estratégias (da meta acima 

indicada) 

Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcanç

ou 

Estraté

gia? 

Observações 

14.1 Buscar o financiamento 

estudantil, em convênio com os 

entes federados, por meio do Fies 

e  pós-graduação stricto sensu;  

2025 LOA/2016  

LEI Nº 616/2015 

 

Não 

iniciada 

Não   
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14.2 Buscar a oferta de cursos de 

pós-graduação stricto sensu, em 

convênio com entes federados, 

utilizando inclusive 

metodologias, recursos e 

tecnologias de educação a 

distância;  

2025  Outro   Parcial

mente  

  

Na rede municipal contamos com 80% 

dos professores com pós-graduação. A 

Secretaria Municipal de Educação está 

sempre incentivando aos profissionais 

para participarem de formação e cursos 

através de plataformas. 

14.3 Fomentar convênios e 

parcerias com universidades 

públicas e particulares, visando 

promover o acesso dos 

profissionais do município aos 

cursos de graduação e pós-

graduação nas referidas 

instituições.  

2025  Não 

iniciada  

Não   
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Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional) 

15 Garantir, em regime de colaboração entre a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, no prazo de quatro 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, assegurando 

que todos os professores  e as professoras da 

educação básica possuam formação específica de 

nível superior, obtida em curso de licenciatura na 

área de conhecimento em que atuam. 

2016 Em 2001, o município de Serra do Mel/RN, firmou um 

compromisso com a Universidade Estadual do Rio 

Grande do Norte – UERN, na qual, todos os professores 

efetivos que tinham Magistério, foram incentivados a 

fazer o Curso de Pedagogia – Licenciatura Plena – 

Programa Especial de Formação Profissional para a 

Educação Básica – PROFORMAÇÂO, por meio de 

ofertas de vagas oferecida pela Universidade. Depois 

disso, todos os outros concursos e processos seletivos 

ofertado pelo município, o candidato só poderá participar 

se tiver no mínimo o Ensino Superior. Informação 

extraoficial, segunda as fontes: SINDIMEL – Sindicato 

dos Servidores Municipais da Serra do Mel, SME – 

Secretaria Municipal de Educação e a EEPJA – Escola 

Estadual Padre José de Anchieta. 

2019 
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INDICADOR Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro 

indicadores e, em cada um, pode-se registrar a) a meta prevista de acordo com o ano, b) o dado oficial 

(fornecido por órgãos estatísticos oficiais, como o INEP, IBGE, etc.), e c) o dado extraoficial (levantado 

pelo próprio município). Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente. 

INDICADOR 

15A 

Proporção de docências com professores que possuem formação 

superior compatível com a área de conhecimento em que lecionam na 

educação básic 

Prazo

: 

2016/2025 Alcançou 

indicador? 

Sim   

201

4 

201

5 

201

6 

2017 201

8 

201

9 

2020 2021 202

2 

2023 2024 2025 202

6 

Meta prevista   100 100 100 100 100 100 100  100 100 100 
  

Meta 

executada no 

período (dado 

oficial) 

 

   30,30 30,30     

        

 

Meta 

executada no 

período (dado 

extraoficial) 

 

   100 100 100      
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Meta 15 Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, no prazo de quatro 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, assegurando que todos os 

professores  e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível 

superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 

Estratégias (da meta acima 

indicada) 

Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 

15.1 Promover a formação dos 

professores e professoras na área do 

saber de didática especifica 

incorporando as modernas tecnologias 

de informação e comunicação.  

 

2016/ 

2019 

 

LOA/2016  

LEI Nº 616/2015 

 

Em 

desenvolvi

mento  

Sim  São promovidas formações 

continuada para os professores 

de forma geral com temas 

transversais e outros na rede 

municipal. No entanto, não se 

trabalha na área do saber 

didático específica 

incorporando as modernas 

Tecnologias de Informação e 

Comunicação - TICs. Já na rede 

estadual devido  Ensino 

Técnico Médio, há formação 

como Pedagogo + bachareu em 

Ciência da Computação, 

Projeto de Intervenção 
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Pedagógica - PIP, Projetos 

desenvolvidos em sala de aula 

do Curso Técnico de 

Informática (BIOCAJU, 

APLICATIVO MICRO ESAY, 

CADEIRA INTELIGENTE, 

CIMENTO - PRODUÇÃO DE 

CONCRETO RECICLADO) 

15.2 Implementar em regime de 

colaboração entre os Estados e o 

município cursos de formação 

especificas na educação superior nas 

respectivas áreas de atuação para 

professores em efetivo exercício.   

2016 

/2019 

 

 Concluído   Sim 

  

Diante da nossa realidade local, 

não temos professores que 

lecionam nas redes públicas 

sem ensino superior.  

 

15.3 Viabilizar alternativas de 

formação docente para a educação 

profissional que valorize a experiência 

prática, por meio da oferta, na rede 

municipal de educação profissional, de 

cursos voltados à complementação e 

certificação didático-pedagógica.  

 

2016 

/2019 

 

 Concluído   Sim 

  

Desde 2001, o município de 

Serra do Mel/RN, firmou um 

compromisso com a 

Universidade Estadual do Rio 

Grande do Norte – UERN, na 

qual, todos os professores 

efetivos que tinham Magistério, 

foram incentivados a fazer o 

Curso de Pedagogia – 
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Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional) 

16 Formar, em nível de pós-graduação 100% (cem por 

cento), dos    professores da educação básica, até o 

último ano de vigência deste PME, e garantir a 

todos(as) os(as) profissionais da educação na sua 

área de atuação, considerando as necessidades, as 

demandas e contextualizações dos sistemas de 

ensino.   

2025 

 

O nosso município conta com um percentual de 80% 

dos professores da educação básica com pós-graduação 

lato sensu ou stricto sensu. Um percentual, que 

ultrapassa o desejado do PNE, que é de 50%. Segundo 

as fontes extraoficial (Sindicato dos Servidores 

Municipais da Serra do Mel - SINDIMEL e Secretaria 

de Educação Cultura Esporte  e Lazer - SECEL) 

Licenciatura Plena – Programa 

Especial de Formação 

Profissional para a Educação 

Básica – PROFORMAÇÂO, 

por meio de ofertas de vagas 

oferecida pela Universidade. 

Depois disso, todos os outros 

concursos e processos seletivos 

ofertado pelo município, o 

candidato só poderá participar 

se tiver no mínimo o Ensino 

Superior. 
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Meta 16 Formar, em nível de pós-graduação 100% (cem por cento), dos    professores da educação 

básica, até o último ano de vigência deste PME, e garantir a todos(as) os(as) profissionais da 

educação na sua área de atuação, considerando as necessidades, as demandas e 

contextualizações dos sistemas de ensino.   

Estratégias (da meta acima 

indicada) 

Prazo Previsões 

Orçamentári

as 

Status Alcanç

ou 

Estraté

gia? 

Observações 

16.1 Consolidar política nacional de 

formação de professores e 

professoras da educação básica, 

implementando as diretrizes 

nacionais nas áreas prioritárias: 

instituições formadoras e processos 

de certificação das atividades 

formativas;   

2019 LOA/2016  

LEI Nº 

616/2015 

 

Em 

desenvolvim

ento 

Sim  A Secretaria de Educação procura 

cumprir seu papel com muito êxodo, 

pois, está sempre incentivando e 

promovendo formações continuada para 

os docentes, bem como,  mantendo, 

implementando e aderindo programas 

que venham beneficiar a educação do 

município. 

16.2 Fortalecer a formação dos 

professores e das professoras das 

escolas públicas de educação básica, 

por meio da implementação das 

ações do Plano Nacional do Livro e 

Leitura e da instituição de programa 

2018/ 

2019 

 Andamento    Sim 

  

Estamos tendo a oportunidade de adquirir 

muitas informações, formações e 

implementações a respeito da educação 

pública. Iniciamos com a Base Nacional 

Comum Curricular - BNCC, no qual, 

pela primeira vez, todos os municípios do 
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nacional de disponibilização de 

recursos para acesso a bens culturais 

pelo magistério público; 

 

Rio Grande do Norte e as redes de ensino 

tiveram a oportunidade de contribuir com 

a consulta pública, visando uma 

educação mais próxima com a realidade.   

Na oportunidade houve formação, 

estudos, acompanhamento pedagógico, 

participação e concretização do trabalho. 

Estamos tendo Formação Continuada 

presencial e AED para a implementação 

e Atualização dos Projetos Político 

Pedagógicos – PPP, fazendo as 

contribuições e atividades por meio da 

plataforma moodle. Ainda, tivemos a 

escolha do livro didático já atualizado 

com a base e pela primeira vez a 

Educação Infantil teve a oportunidade de 

escolher seu livro. 

16.3 Implementar programa de 

composição de acervo de obras 

didáticas, paradidáticas, de literatura 

e de dicionários, e programa 

específico de acesso a bens 

culturais, incluindo obras e 

materiais produzidos em Libras e 

2018/ 

2019 

 Em 

desenvolvi

mento  

Parcial

mente  

O Plano de Articulação - PAR, abriu para 

aquisição de acervos de obras 

paradidáticas, literatura, dicionário e 

outros. O PDDE Interativo 2018 abriu 

para adesão  e escolha do livro didático 

através do Programa Nacional do Livro 

Didático -  PNLD. Tudo isso, para 
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em Braille, sem prejuízo de outros, 

a serem disponibilizados para os 

professores e as professoras da rede 

pública de educação básica, 

favorecendo a construção do 

conhecimento e a valorização da 

cultura e da investigação;  

favorecer a construção do conhecimento 

e a valorização da cultura e da 

investigação. 

16.4 Realizar, em regime de 

colaboração, o planejamento 

estratégico para dimensionamento 

da demanda por formação 

continuada e fomentar a respectiva 

oferta por parte das instituições 

públicas de educação superior, de 

forma orgânica e articulada às 

políticas de formação dos Estados, e 

dos Municípios. 

2018/ 

2019 

 Em 

andamento  

Sim  I Encontro Municipal de Inclusão Social: 

Os Desafios da Inclusão, aconteceu na 

Câmara Municipal com o público-alvo: 

professores das redes 

(Municipal/Estadual e Particular), alunos, 

equipe pedagógica, gestores escolares, 

Vereador Thiago Freitas, Grupo Inclusão 

em Foco, CRAS,  Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 

Diretoria de Políticas e Ações Inclusivas 

(DAIN) e outros.                                            

Também, houve a Formação Continuada 

Conceitos e Práticas em Educação 

Especial e Inclusão. Participantes:  

professores das redes 

(Municipal/Estadual), alunos especiais, 

equipe pedagógica, gestores escolares, 
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Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte (UERN), Diretoria de Políticas 

e Ações Inclusivas (DAIN), Secretaria de 

Educação Esporte Cultura e Lazer,  

Vereador Thiago Freitas, Grupo Inclusão 

em Foco,  e outros.                                

Na Semana Pedagógicas - 2019 Tema: 

Politica Educacionais:  Gestão Escolar, 

Formação Docente e Inclusão – UERN 

DAIN                                            

Oficinas sobre a inclusão -  Tema: 

Construindo Possibilidades de 

Aprendizagem para as Pessoas com 

Deficiência - Grupo de Mães – Juntos 

Somos Mais                                      

Palestras - Tema: Estimulação no 

Ambiente Familiar. Grupo de Mães – 

Juntos Somos Mais 
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Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional) 

17 Promover a valorização dos profissionais do 

magistério das redes públicas de educação básica 

de modo a equiparar seu rendimento médio aos 

demais profissionais com escolaridade equivalente, 

até o final da vigência deste PME, estabelecendo o 

cumprimento da Lei do piso salarial dos 

professores. 

2025 

 

Os salários do Município de Serra do Mel/RN, são 

baseados no Piso Nacional e de acordo com o Plano 

de Cargos e Carreira do Município, no qual, existem 

as progressões entre os níveis de escolaridades (I, II, 

III), mudança de letras, onde, se inicia com 06 anos e 

passa a mudar a cada 03 anos, também, se tem 

quinquênio a cada 05 anos valorizando assim, o 

professor e os demais profissionais da educação.   

Meta 17 Promover a valorização dos profissionais do magistério das redes públicas de educação 

básica de modo a equiparar seu rendimento médio aos demais profissionais com escolaridade 

equivalente, até o final da vigência deste PME, estabelecendo o cumprimento da Lei do piso 

salarial dos professores. 

Estratégias (da meta acima 

indicada) 

Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 

17.1 Constituir, por iniciativa da 

Secretaria Municipal de 

2016 LOA/2016  Concluído  Parcialmente  Foi constituído na 

implementação do Plano 
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Educação, até o final do 

primeiro ano de vigência deste 

PME, fórum permanente, com 

representação dos diversos 

seguimentos da educação 

Municipal para o 

acompanhamento da atualização 

progressiva do valor do piso 

salarial nacional para os 

profissionais do magistério 

público da educação básica;  

 

LEI Nº 616/2015 

 

Municipal de Educação - PME, 

atuação de representantes  em 

diversos seguimentos como: 

Professores das Redes Municipal, 

Estadual e Particular, 

representantes de Estudantes do 

Ensino Superior, bem como 

integrantes do Conselho 

Municipal de Educação, da 

Secretaria Municipal de 

Educação Cultura e Desporto, 

Câmara de Vereadores, Conselho 

Tutelar, Sindicatos, Assistência 

Social, pais e alunos. 

Respectivamente, com o objetivo 

de monitorar e avaliar o PME, 

visando garantir o cumprimento 

das metas e o andamento das 

estratégias a serem realizadas no 

decorrer da vigência do referido 

plano. No entanto, nosso plano, 

não institui de um fórum 

permanente para realizar esse 

trabalho. 
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17.2 Revisar sempre que 

necessário o Plano de Carreira 

dos professores de acordo com 

as necessidades locais e 

legislação federal, no âmbito do 

município com a participação 

efetiva do Sindicato dos 

Professores e Sindicato dos 

Servidores Municipais de Serra 

do Mel;  

2019  Outro  Parcialmente  

  

Visto que,  há uma necessidade 

de atualização do Plano de 

Carreira do professores, a 

secretaria de Educação, propôs 

uma revisão do Plano, 

juntamente com o Sindicato dos 

Servidores a atualização do 

Documento de acordo com a 

realidade local.  

17.3 Aderir a criação de um 

sítio na rede mundial de 

computadores – internet - das 

atividades e documentos 

gerados pelo Fórum Permanente 

de Avaliação onde todos 

tenham acesso, respeitando a 

transparência.   

2018/ 

2019 

 Concluído  Sim  Foi criado sítio eletrônico do 

município para melhor 

acompanhar o desenvolvimento 

do plano. Esse sítio é acessado 

através do link: 

http://serradomel.rn.gov.br/relato

rio-anual-de-monitoramento-do-

plano-municipal-de-educacao.   

Relatório de 2017 e 2018, como 

também, o Fórum dos 

Conselhos Escolares, se encontra 

no site. 

http://serradomel.rn.gov.br/relatorio-anual-de-monitoramento-do-plano-municipal-de-educacao
http://serradomel.rn.gov.br/relatorio-anual-de-monitoramento-do-plano-municipal-de-educacao
http://serradomel.rn.gov.br/relatorio-anual-de-monitoramento-do-plano-municipal-de-educacao
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Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional) 

18 Assegurar a reformulação do Plano Municipal de 

Cargos, Carreiras e salários, até o final de 2016, 

tomando como referência o piso salarial definido 

em Lei federal, nos termos do inciso VIII, do Art. 

206 da Constituição Federal. 

2016 

 

O Município de Serra do Mel/RN, possui plano de 

cargos e remuneração, assegurado pela Lei 355/2009, 

que rege o Plano de Carreira e Remuneração do 

Magistério. 

 

Meta 18 Assegurar a reformulação do Plano Municipal de Cargos, Carreiras e salários, até o final de 

2016, tomando como referência o piso salarial definido em Lei federal, nos termos do inciso 

VIII, do Art. 206 da Constituição Federal. 

Estratégias (da meta acima 

indicada) 

Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcanç

ou 

Estraté

gia? 

Observações 

18.1 Criar e estimular a existência 

de comissões permanentes de 

profissionais da educação, para 

subsidiar os órgãos competentes no 

acompanhamento e avaliação dos 

planos de Carreira; 

2018/ 

2025 

LOA/2016  

LEI Nº 616/2015 

 

Outro  Parcial

mente  

  

Existe desde 2004, uma determinação 

legal no Município para criação da 

comissão permanente de profissionais 

da educação, no qual, subsidiará os 

órgãos competentes o 

acompanhamento e avaliação dos 
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Planos de Carreira. Foram nomeados 

os membros para Comissão 

Coordenadora de Atualização do 

Plano de Carreiras do Magistério e 

Profissionais de Educação Básica, 

podendo está contribuindo para um 

prejuízo financeiro e outros no 

município. 

18.2 Atualizar de acordo com as 

necessidades locais e a legislação 

vigente, no âmbito do Município, 

Planos de Carreira para os (as) 

profissionais do magistério das 

redes públicas de Educação Básica, 

observados os critérios 

estabelecidos na Lei no 11.738, de 

16 de julho de 2008, com a 

participação efetiva dos 

respectivos sindicatos;   

2025  Outro  Parcial

mente  

  

Visto que, haja uma necessidade de 

atualização do Plano de Carreira do 

Professores, a Secretaria de 

Educação, propôs uma revisão do 

Plano, juntamente com o Sindicato 

dos Servidores a atualização do 

Documento de acordo com a 

realidade local.   

18.3 Criar, a partir do quinto ano 

da vigência deste Plano, programa 

de qualidade de vida para os 

professores da rede pública 

2020  Em 

desenvolvi

mento 

Sim  Apesar do prazo, já houve  palestras 

sobre saúde do professor com 

especialistas como psicóloga e 

fonoaudióloga. Em parceria com a 
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municipal, como forma de prevenir 

problemas de saúde, ocasionados 

pela rotina do trabalho em sala de 

aula.   

 

NASF - (Fonoaudiólogo, 

Fisioterapeuta, Educador Físico), 

algumas escolas foram realizados 

palestras sobre Saúde do Trabalhador 

da Escola: Intervenção, saúde da Voz; 

Postura, Exercícios Práticos 

Corporais para Evitar Lesões entre 

outros.  

 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional) 

19 Manter condições necessárias, no prazo máximo 

de dois anos, para a efetivação democrática da 

educação, associada a critérios técnicos de mérito 

e desempenho e a consulta pública a comunidade 

escolar, no âmbito das escolas públicas 

municipais. 

2017  
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Meta 19 Manter condições necessárias, no prazo máximo de dois anos, para a efetivação democrática da 

educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública a comunidade 

escolar, no âmbito das escolas públicas municipais. 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Previsões 

Orçamentá

rias 

Status Alcanç

ou 

Estraté

gia? 

Observações 

19.1 Implementar programas de apoio e 

formação para os conselhos de 

acompanhamento e controle social, 

garantindo recursos financeiros e 

equipamentos, espaço físico e meio de 

transporte, para operacionalização das 

atividades, como visitas às escolas, 

encontros e outros;   

2018/ 

2019 

LOA/2016  

LEI Nº 

616/2015 

 

Em 

desenv

olvime

nto  

Sim   O município dar condições e apoio aos 

conselhos municipais, garantindo equipamentos, 

espaço público, meio de transporte para 

operacionalização das atividades, como visitas 

às escolas, encontros e outros.                                           

Em 2019, houve Formação para os Conselhos 

Escolares com carga horária de 8h.   I Fórum 

dos Conselhos: Fortalecer a Gestão 

Democrática e também, haverá um Seminário 

em novembro como proposta de um 

Experiência Exitosa.  

19.2 Criar e estimular, em todas as 

redes de educação básica, a constituição 

e o fortalecimento de grêmios estudantis 

(Ensino Fundamental II e Ensino 

  Não 

iniciada  

Não   
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Médio) e associações de pais, 

assegurando-lhes, inclusive, espaços 

adequados e condições de 

funcionamento nas escolas e 

fomentando a sua articulação orgânica 

com os conselhos escolares, por meio 

das respectivas representações; 

19.3 Promover cursos de formação 

continuada de gestores escolares, a fim 

de subsidiar o fortalecimento da gestão 

democrática; 

2019  Em 

andame

nto  

Parcial

mente  

  

Está havendo formação continuada para 

gestores escolares distribuídos em 06 (seis) 

módulos. Os encontros estão acontecendo duas 

vezes no mês. Sua   carga horária será de 40h, a 

fim de subsidia a autonomia e o fortalecimento 

democrático. 

19.4 Estimular a constituição e o 

fortalecimento de conselhos escolares e 

conselhos municipais de educação, 

como instrumentos de participação e 

fiscalização na gestão escolar e 

educacional, inclusive por meio de 

programas de formação de conselheiros, 

assegurando-se condições de 

funcionamento autônomo. 

2018/ 

2019 

 Em 

desenv

olvime

nto  

Parcial

mente  

A Secretária de Educação reuniu-se com os 

conselhos escolares e municipais de educação 

para informar a Recomendação Nº 002/2018/4ª 

PJM, no qual, seja adotado medidas de 

fortalecimento e acompanhamento dos 

conselhos escolares, implementando ainda a 

criação de um Grupo Articulador dos Conselhos 

Escolares nos moldes preconizados pelo 

PNFCE, de modo a garantir que todos os atos 

sejam devidamente documentados. Em 2019, 
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Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional) 

20 Garantir o percentual mínimo previsto 

constitucionalmente, de 25% em investimento 

público na educação pública do município.  

2025 

 

 

 

      

Meta 20 Garantir o percentual mínimo previsto constitucionalmente, de 25% em investimento público 

na educação pública do município. 

Estratégias (da meta acima 

indicada) 

Prazo Previ

sões 

Orça

ment

árias 

Status Alcan

çou 

Estra

tégia? 

Observações 

 houve Formação para os Conselhos Escolares 

com carga horária de 8h.   I Fórum dos 

Conselhos: Fortalecer a Gestão Democrática 

e  haverá também, um Seminário em novembro 

como proposta de um Experiência Exitosa. 

Também foi renovado o Conselho Municipal de 

Educação para o biênio. 
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20.1 Garantir fontes de financiamento 

permanentes e sustentáveis para todos 

os níveis, etapas e modalidades da 

educação básica, observando-se as 

políticas de colaboração entre os 

entes federados, em especial as 

decorrentes do art. 60 do Ato das 

Disposições Constitucionais 

Transitórias e do § 1o do art. 75 da 

Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que tratam da capacidade de 

atendimento e do esforço fiscal de 

cada ente federado, com vistas a 

atender suas demandas educacionais à 

luz do padrão de qualidade nacional;  

2025 LOA/2

016  

LEI Nº 

616/20

15 

 

Concluí

da  

Sim  Nosso município garante o percentual bem maior que o 

mínimo previsto constitucionalmente, de 25% na 

manutenção e desenvolvimento do Ensino, conforme o 

Art. 212 da Constituição da República Federativa do 

Brasil, em investimento público na Educação pública do 

município. 

 

20.2 Implementar o Custo Aluno 

Qualidade - CAQ como parâmetro 

para o financiamento da educação de 

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 

2025  Em 

desenv

olvime

nto  

Parcia

lment

e  

Nosso município garante o percentual bem maior que o 

mínimo previsto constitucionalmente, de 25% na 

manutenção e desenvolvimento do Ensino, conforme o 

Art. 212 da Constituição da República Federativa do 

Brasil, em investimento público na Educação pública do 

município. 
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dos demais profissionais da educação 

pública, em aquisição, manutenção, 

construção e conservação de 

instalações e equipamentos 

necessários ao ensino e em aquisição 

de material didático-escolar, 

alimentação e transporte escolar;   

20.3 Regulamentar o parágrafo único 

do art. 23 e o art. 211 da Constituição 

Federal, no prazo de 2 (dois) anos, 

por lei complementar, de forma a 

estabelecer as normas de cooperação 

entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, em matéria 

educacional, e a articulação do 

sistema nacional de educação em 

regime de colaboração, com 

equilíbrio na repartição das 

responsabilidades e dos recursos e 

efetivo cumprimento das funções 

redistributiva e supletiva da União no 

combate às desigualdades 

educacionais regionais, com especial 

2017  Concluí

da  

Sim   
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atenção às regiões Norte e Nordeste; 

20.4 Fomentar o financiamento e 

aquisição de transportes direcionados 

ao atendimento da política 

educacional, levando em 

consideração o perfil rural e a 

territorialidade do município. 

2018/  

2019  

 Outro  Sim  Alguns transportes que atendem a política educacional 

no município foram comprados, adquiridos através de 

programas nacionais e outros são contratos para melhor 

atender as especificidades territorial do município. 
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1. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES  

 

 

O Plano Municipal de Educação é um documento é de suma importância para o desenvolvimento e crescimento do nosso 

município, de acordo com a Lei de Nº 556/2015.   

Por essa razão, foram consolidados discursões e estudos sobre a realidade educacional do município, através de reuniões e 

encontros promovidos pela equipe técnica e comissão coordenadora, de forma democrática e participativa, com a intenção de avaliar e 
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reorganizar as informações obtidas no PME na II Conferência Municipal de Educação: Consolidando Metas e Estratégias para uma 

Educação de Qualidade ocorrido no ano corrente conforme o Art. 6º § 2º. 

Diante do exposto, é notável, o avanço das ações que já foram realizadas no período, como também, as ações que já estão em 

andamento mesmo aquelas com longo prazo. Esse sucesso todo significa o comprometimento com a educação de qualidade do nosso 

município.  

Espera-se que, o Plano Municipal de Educação – PME possa atingir suas metas no período vigente para todas as modalidades 

de ensino e que transcendam os limites da rede municipal, configurando-se como proposta coletiva de interesse de todos os setores da 

sociedade civil, visando beneficiar as gerações futuras. 

Recomenda-se que, esse compromisso continue com todos envolvidos com a educação municipal, e que, os responsáveis pela 

elaboração da Lei Nº499/2013 – Plano Plurianual – PPA – 2013/2017; Lei Nº 557/2015 – LDO –  de Diretrizes Orçamentárias – 2016; Lei 

Nº 616/1015 – Lei Orçamentária Anual –  LOA, tenha a preocupação de destinar os recursos do PME, de forma detalhada contemplando as 

metas e as estratégias de forma clara, sem prejuízo nas informações e nem nos recursos financeiros.  

Visto que, o estudo constatou-se que os recursos são especificados de forma geral por modalidades de ensino, contemplando as 

formações continuada, manutenção, ampliação e reformas de unidades de ensino, assegurando os programas federais e entre outros, porém, 

sem especificar as metas e estratégias que contempla o Plano Municipal de Educação – PME. 
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2. ANEXO  
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Equipe Técnica e Comissão Coordenadora 

 

Parceiros da Busca Ativa        Formação  
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Estrutura e Aquisição de Equipamentos    I Avaliação da Ed. Infantil     Formação Inicial e Continuada 

 

 

Cinema Itinerante – Circuito Cinesolar – 2019               Oficina sobre Apicultura      Oficina de Pintura  
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Concurso Nível Estadual      Concurso Nível Municipal – Aluno Nota Dez!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Espaços Físicos para Atividades Esportivas       Mais Novo Educação da EEPJA 
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  IV Gincana Cultural Folclórica – 2019 

 

 

ACESSIBILIDADE NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS, ADEQUAÇÃO  ARQUITETÔNICA, OFERTA DE 

TRANSPORTE ACESSIVEL, DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PRÓPRIO E DE RECURSOS DE 

TECNOLOGIA ASSISTIVA 

Inclusão 
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Acessibilidade, Transporte Acessível, Material Didático e de Tecnologia Assistiva                 Formações  Diversas 

 

 II Conferência do Plano Municipal de Educação 


