
   
 

AVALIAÇÃO PRELIMINAR DO PLANO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 2015/2017 

I. O PROCESSO DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO:  

O Plano Municipal de Educação (PME) foi concebido a partir do amplo debate 

ocorrido nas diversas etapas de elaboração de seu documento-base e na tramitação do 

projeto de lei na Câmara Municipal, sendo sancionado pelo então Prefeito Municipal 

Reginaldo Moura Batista, com a Lei nº 118, de 24 de junho de 2015.  

Em cumprimento às determinações legais, São Pedro dos Ferros iniciou em agosto 

de 2014, o trabalho de construção do seu Plano Decenal, que se desenvolveu até junho 

de 2015, com a participação de Equipe Técnica e a Comissão representativa da 

Sociedade, constituídas por representantes de diferentes segmentos da sociedade. 

 A Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o MEC e a 

Superintendência Regional de Ensino, assumiu a coordenação dos trabalhos norteando 

os caminhos e orientando a tomada de decisões. Resultante de um processo democrático 

de construção, O PLANO DECENAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PEDRO DOS 

FERROS, é o documento orientador de todas as políticas de educação no município, 

criando-se um amplo e novo espaço de discussão e decisão de compromissos e ações 

necessários ao desenvolvimento da educação no município, com a participação da 

comunidade, entendendo que a educação é direito de todos e dever do estado e da 

família, promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. 

 

II. RESPONSÁVEIS: Equipe Técnica do PME. 

 

III. METODOLOGIA DO MONITORAMENTO:  

A Comissão Coordenadora do PDME e Equipe Técnica reuniram-se para realizar 

uma releitura das metas e estratégias do PDME. Foram feitos estudos e debate, mas não 

foi possível fazer o levantamento de dados atualizados para identificar a evolução das 

metas propostas devido à mudança, da gestão educacional e da equipe técnica, que 

ocorreu no final desse ciclo de avaliação do PME. Devido essa inviabilidade de coleta de 

dados por causa do prazo reduzido, os dados informados nessa Avaliação do PME, foram 

retirados do PAR (Plano de Ações Articuladas) que tem como fonte: Estado, região e 

Brasil PNAD – 2015 e IBGE/ Censo populacional - 2010. 

 

IV. METAS DO PME DE SÃO PEDRO DOS FERROS: 

 

META 1: Atender 100 % das crianças de 4 a 5 anos até 2017 ou seja 13,6%. Atender 50% 

das de crianças de até 3 anos de idade até o final da vigência deste Plano.
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META 2: Manter e melhorar o atendimento. 

META 3: Atender 85% da demanda até o final do período de vigência deste PNE. 

META 4: Atender 100% das crianças com necessidades especiais de 4 a 17 anos do 

município. 

META 5:  Alfabetizar todas as crianças do Ensino Fundamental até o 3º Ano. 

META 6: Oferecer  tempo integral em 4 escolas para atender a 25% dos alunos 

matriculados. 

META 7: Elevar a Média do IDEB da rede Pública Municipal para 6.0 até 2025. 

META 8: Ampliar em 50% o atendimento da população rural com idade de 18 anos ou 

mais até o final de vigência deste PME. 

META 9: Elevar  o atendimento a 94% da demanda. 

META 10: Oferecer Matrícula para 20 alunos da EJA (25%) na forma integrada à 

Educação Profissional. 

META 11: Oferecer Educação Profissional de nível médio para 50% da expansão no 

segmento público. 

META 12, 13 e 14: Elevar a qualidade da Educação superior e ampliar a proporção de 

mestres para atender à Educação Básica, durante o tempo de vigência do PMDE. 

META 15: Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, a partir do primeiro ano de vigência deste PNE, formação de 

Professores  em cursos superiores e áreas específicas em que atuam. 

META 16: Formar em nível de Pós Graduação 30% dos profissionais que ainda não 

possuem a formação em Pós Graduação para atingirmos a meta nacional até o fim de 

vigência deste Plano. 

META 17 e 18: Consolidar o enquadramento dos vencimentos dos profissionais do 

ensino, no prazo de 2 anos a partir da vigência do PMDE. 

META 19: Promover a gestão democrática no prazo de 2 anos a partir da vigência deste 

Plano. 

META 20: Melhorar a qualidade de Ensino e investir em formação de Professores e 

ampliar a matrícula em 40% da Educação Básica. 
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V – METAS E ESTRATÉGIAS PREVISTAS PARA O PERÍODO 2015/2025 E OS 

RESULTADOS OBSERVADOS: 

 

A – META 1: PNE - 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 PNE. PME-  

Atender 100 % das crianças de 4 a 5 anos até 2017 ou seja 13,6% - o atendimento 

atual é de 82,8% da população da faixa etária mencionada. Devido à inviabilidade de 

coleta de dados por causa do prazo reduzido, os dados informados foram retirados do 

PAR (Plano de Ações Articuladas) que tem como fonte: Estado, região e Brasil PNAD 

– 2015 e IBGE/ Censo populacional - 2010. 

 

 

 

B – META 2: PNE -Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a 

população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% 

(noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade 

recomendada, até o último ano de vigência deste PNE. PME - Manter e melhorar 
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o atendimento. O percentual de pessoas de 6 a 14 anos que frequentam ou que já 

concluíram o ensino fundamental (taxa de escolarização líquida ajustada) é de 97,4% 

e o percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o Ensino Fundamental 

concluído é de 49,6%. Devido à inviabilidade de coleta de dados por causa do prazo 

reduzido, os dados informados foram retirados do PAR (Plano de Ações Articuladas) 

que tem como fonte: Estado, região e Brasil PNAD – 2015 e IBGE/ Censo 

populacional - 2010. 

 

 

 

C –META 3: PNE - Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a 

população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos. PME - Atender 85% da demanda 

até o final do período de vigência deste PNE – O atendimento atual é de 88,2% da 

população da faixa etária mencionada. Devido à inviabilidade de coleta de dados por 

causa do prazo reduzido, os dados informados foram retirados do PAR (Plano de 

Ações Articuladas) que tem como fonte: Estado, região e Brasil PNAD – 2015 e IBGE/ 

Censo populacional - 2010. 
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D – META 4: PNE - Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) 

anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento 

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

garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos 

multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou 

conveniados – PME - Atender 100% das crianças com necessidades especiais 

de 4 a 17 anos do município. O Percentual da população de 4 a 17 anos de idade 

com deficiência que frequenta a escola é de 83,9% e o 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 é de 82,1%. 

Devido à inviabilidade de coleta de dados por causa do prazo reduzido, os dados 

informados foram retirados do PAR (Plano de Ações Articuladas) que tem como fonte: 

Estado, região e Brasil PNAD – 2015 e IBGE/ Censo populacional - 2010. 
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E – META 5: PNE -  Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º 

(terceiro) ano do ensino fundamental- PME - Alfabetizar todas as crianças do 

Ensino Fundamental até o 3º Ano. O índice dos estudantes com proficiência 

insuficiente em Leitura (nível 1 da escala de proficiência) é de 10,6%, estudantes com 

proficiência insuficiente em Escrita (níveis 1, 2 e 3 da escala de proficiência) é de 

23,4% e estudantes com proficiência insuficiente em Matemática (níveis 1 e 2 da 

escala de proficiência) é de 39,1%. Devido à inviabilidade de coleta de dados por 

causa do prazo reduzido, os dados informados foram retirados do PAR (Plano de 

Ações Articuladas) que tem como fonte: Estado, região e Brasil PNAD – 2015 e IBGE/ 

Censo populacional - 2010. 
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F- META 6: PNE -Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 

25% (vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as) da educação básica. PME - 

Oferecer tempo integral em 4 escolas para atender a 25% dos alunos 

matriculados. O percentual de alunos da educação básica pública em tempo integral 

é de 11,7% e o percentual de escolas públicas com ao menos um aluno que 

permanece no mínimo 7 horas diárias em atividades escolares é de 71,4%. Devido à 

inviabilidade de coleta de dados por causa do prazo reduzido, os dados informados 

foram retirados do PAR (Plano de Ações Articuladas) que tem como fonte: Estado, 

região e Brasil PNAD – 2015 e IBGE/ Censo populacional - 2010. 
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G – META 7: PNE - Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 

modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a 

atingir as seguintes médias 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. PME - Elevar a Média do IDEB da rede Pública Municipal para 6.0 até 

2025. A média do Ideb nos anos iniciais do ensino fundamental da rede municipal de 

educação é 5,2% e a Média do Ideb nos anos finais do ensino fundamental é 4,4%. 

Devido à inviabilidade de coleta de dados por causa do prazo reduzido, os dados 

informados foram retirados do PAR (Plano de Ações Articuladas) que tem como fonte: 

Estado, região e Brasil PNAD – 2015 e IBGE/ Censo populacional - 2010. 
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H – META 8: PNE - Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 

(vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo 

no último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, da região 

de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, 

e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE- PME - Ampliar 

em 50% o atendimento da população rural com idade de 18 anos ou mais até o 

final de vigência deste PME. O percentual da População de 18 e 29 anos com 

menos de 12 anos de escolaridade é de 58,0%, o percentual da População de 18 e 29 

anos residente no campo com menos de 12 anos de escolaridade é de 69,6%, 

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

de 12 anos de escolaridade é de 76,0% e o percentual da População negra entre 18 e 

29 anos com menos de 12 anos de escolaridade é de 61,9%. Devido à inviabilidade 

de coleta de dados por causa do prazo reduzido, os dados informados foram retirados 

do PAR (Plano de Ações Articuladas) que tem como fonte: Estado, região e Brasil 

PNAD – 2015 e IBGE/ Censo populacional - 2010. 
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I - META 9: PNE - Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos 

ou mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 

e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir 

em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. PME - Elevar o 

atendimento a 94% da demanda. A taxa de alfabetização da população de 15 anos 

ou mais de idade do município é 84,6% e a taxa de analfabetismo funcional de 

pessoas de 15 anos ou mais de idade é de 38,8%. Devido à inviabilidade de coleta de 

dados por causa do prazo reduzido, os dados informados foram retirados do PAR 

(Plano de Ações Articuladas) que tem como fonte: Estado, região e Brasil PNAD – 

2015 e IBGE/ Censo populacional - 2010. 
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J – META 12: PNE - Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% 

(cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da 

população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da 

oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas 

matrículas, no segmento público. PME 12, 13 e 14- Elevar a qualidade da 

Educação superior e ampliar a proporção de mestres para atender à Educação 

Básica, durante o tempo de vigência do PMDE. A Taxa bruta de matrículas na 

graduação (TBM) é de 17,2 e a taxa líquida de escolarização na graduação (TLE) é 

de 9,5%. Devido à inviabilidade de coleta de dados por causa do prazo reduzido, os 

dados informados foram retirados do PAR (Plano de Ações Articuladas) que tem 

como fonte: Estado, região e Brasil PNAD – 2015 e IBGE/ Censo populacional - 2010. 

 

K – META 15: PNE - Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste 

PNE, política nacional de formação dos profissionais da educação de que 

tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, assegurado que todos os professores e as professoras da educação 

básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de 

licenciatura na área de conhecimento em que atuam. PME - Garantir, em regime 
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de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a 

partir do primeiro ano de vigência deste PNE, formação de Professores em 

cursos superiores e áreas específicas em que atuam. A proporção de docências 

com professores que possuem formação superior compatível com a área de 

conhecimento em que lecionam na educação básica é de 58,0%. Devido à 

inviabilidade de coleta de dados por causa do prazo reduzido, os dados informados 

foram retirados do PAR (Plano de Ações Articuladas) que tem como fonte: Estado, 

região e Brasil PNAD – 2015 e IBGE/ Censo populacional - 2010. 

 

 

L – META 16: PNE -  Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) 

dos professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e 

garantir a todos(as) os(as) profissionais da educação básica formação 

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

e contextualizações dos sistemas de ensino- PME –  Formar em nível de Pós 

Graduação 30% dos profissionais que ainda não possuem a formação em Pós 

Graduação para atingirmos a meta nacional até o fim de vigência deste Plano. O 

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

stricto sensu é de 25,7%. Devido à inviabilidade de coleta de dados por causa do 

prazo reduzido, os dados informados foram retirados do PAR (Plano de Ações 

Articuladas) que tem como fonte: Estado, região e Brasil PNAD – 2015 e IBGE/ Censo 

populacional - 2010. 
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OBSERVAÇÃO: Não foi encontrado informações na base de dados da plataforma do 

PAR (Plano de Ações Articuladas) das METAS 10, 11,13,14,17,18,19 e 20.  

 

VI – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES: 

Durante o estudo do Plano Municipal de Educação (PME) foi possível verificar que 

grande parte dos indicadores utilizados para o acompanhamento do PME necessitam de 

dados atualizados. Os dados oficiais disponíveis no momento são do PAR (Plano de 

Ações Articuladas) que tem como fonte : Estado, região e Brasil PNAD – 2015 e IBGE/ 

Censo populacional - 2010. Tais dados encontram-se defasados o que impossibilita 

identificar com precisão a evolução das metas proposta no PME para esse ciclo de 

avaliação. Algumas notas técnicas foram elaboradas pela Equipe Técnica devido às 

inconsistências encontradas durante a etapa de monitoramento do PME.   

Analisando as recomendações da Avaliadora Educacional (AE) do PME (Plano 

Municipal de Educação) do município de São Pedro dos Ferros observou-se a exigência 

de relatórios anuais para aferir a evolução no cumprimento das metas estabelecidas no 

referido PME. Diante de tais exigências constatou-se que no ano de 2016 não foi 

realizado o relatório anual conforme estipulado no Plano Municipal de Educação, 

sancionado pela Lei nº 118, de 24 de junho de 2015, do município de São Pedro dos 

Ferros. 

Verificou-se ainda a definição anual da periodicidade de monitoramento e avaliação 

do PME. Nos termos da Lei do Plano Nacional de Educação nº 13005/2014 no art. 5º 

parágrafo 2º, a periodicidade de monitoramento e avaliação do PNE é definida 

bienalmente. No referido artigo encontra-se explícito que cabe o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, publicar a cada 2 (dois) anos 

estudos para aferir a evolução no cumprimento das metas estabelecidas na Lei Nacional 

do PNE. Diante da divergência constatada a equipe técnica, registrou a recomendação 

por meio de uma nota técnica, para a alteração da periodicidade de monitoramento e 
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avaliação do PME para que, conforme estabelece a Lei do Plano Nacional de Educação 

nº 13005/2014, seja realizado bienalmente. 

Durante os estudos e análises do PME a Equipe Técnica constatou que a meta 2, 

3, 8 e 9 do referido Plano traz uma abordagem superficial e/ou incompleta da mesma 

meta do PNE (Plano Nacional de Educação). A meta 2 do Plano Nacional de Educação 

(PNE), sancionado pela lei nº13005/2014, visa universalizar o ensino fundamental de 9 

anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos 

concluam essa etapa na idade recomendada até o último ano de vigência deste PNE, o 

que não esta definido no PME já que seu texto define como meta 2 manter e melhorar o 

atendimento, demonstrando um delineamento genérico da meta do PNE. Diante da 

supressão de delineamento constatada na meta 2 do Plano Municipal de Educação, a 

Equipe Técnica  recomenda, por meio de nota técnica, que seja alterado o texto da 

referida meta para que a mesma contemple as partes específicas da meta 2 do Plano 

Nacional de Educação. 

 A meta 3 do PNE visa universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a 

população de 15 a 17 anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa 

líquida de matrículas no Ensino Médio para 85%, o que  esta definido parcialmente no 

PME já que seu texto define como meta 3 atender 85% da demanda até o final do período 

de vigência deste PNE, demonstrando um delineamento incompleto da meta do PNE. A 

meta 9 do Plano Nacional de Educação (PNE), visa elevar a taxa de alfabetização da 

população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e, até o final da vigência deste 

PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo 

funcional, o que  esta definido parcialmente no PME já que seu texto define como meta 9 

elevar  o atendimento a 94% da demanda. A meta 8 do Plano Nacional de Educação 

(PNE), sancionado pela lei nº13005/2014, visa elevar a escolaridade média da população 

de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano de 

vigência deste Plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no 

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

declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o que  esta 

definido parcialmente no PME já que seu texto define como meta 8 Ampliar em 50% o 

atendimento da população rural com idade de 18 anos ou mais até o final de vigência 

deste PME, demonstrando um delineamento incompleto da meta do PNE. 

Diante de tais delineamentos incompletos, constatado na meta 3, 8 e 9 do Plano 

Municipal de Educação, a Equipe Técnica recomenda, por meio de nota técnica, que seja 

alterado o texto das referidas metas para que as mesmas contemple as partes específicas 

das metas 3, 8 e 9 do Plano Nacional de Educação. 


