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APRESENTAÇÃO 

 

Em consonância com o Plano Nacional de Educação (PNE, Lei Federal nº 

13.005/2014) e com a minuta do o Plano Estadual de Educação, a lei nº 908 de 29 de junho 

de 2015 que aprovou o “Plano Municipal de Educação de  Mesquita, com vigência entre 

2015 e 2025, ressalta 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. Ambas as Leis também preveem a divulgação dos resultados do monitoramento e 

das avaliações realizadas, visando análise e proposição de políticas públicas para o alcance 

das metas. 

O presente relatório trata do período compreendido entre julho de 2015 a dezembro 

de 2018; e, do ponto de vista metodológico e observou os procedimentos contidos no 

“Caderno de Orientações para Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de 

Educação
1
”.  

Este documento foi produzido pela Equipe Técnica e Comissão Coordenadora a 

partir do estudo e análise do “Plano Municipal de Educação - PME – 2015- 2025”, dos 

indicadores oficiais e de algumas estimativas. Contará com futuras inserções das 

proposições enviadas pelas instâncias educacionais públicas e privadas, Terceiro Setor, 

Sociedade Civil organizada e instâncias ligadas à Área Educacional. 

 

1 - ORGANIZAÇÃO E METODOLOGIA DO MONITORAMENTO 

O “Plano Municipal de Educação – PME” para a década 2015 a 2025 foi definido em 

Mesquita através da Lei número 908 de junho de 2015 (DO de 30 de junho de 2015). Ao 

todo são 20 metas e centenas de estratégias municipais que deverão nortear a educação no 

período citado.  

                                                           
1
 Disponível em: 

<http://pne.mec.gov.br/images/pdf/publicacoes/pne_pme_caderno_de_orientacoes_final.PDF>. 

http://pne.mec.gov.br/images/pdf/publicacoes/pne_pme_caderno_de_orientacoes_final.PDF
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Em março de 2017 iniciou-se o diagnóstico sobre as  etapas de monitoramento e 

avaliação do “Plano Municipal de Educação – PME” 2015 – 2025 no Município. Cabe 

ressaltar que nenhum registro de monitoramento foi encontrado. Somente os documentos 

referente à Publicação da Lei e  seu anexo. 

Seguindo a metodologia de monitoramento e avaliação dos Planos Municipais, sugerida 

pelo Ministério da Educação – MEC, a Secretaria Municipal de Educação em 2017 criou o 

seguinte plano de ação: 

1- Elaborou de uma nova agenda e cronograma de trabalho; 

2- Instituiu nova portaria com os membros da Equipe Técnica e as instâncias que iriam 

compor a Comissão Coordenadora;  

3- Ministrou a primeira reunião com os membros da Equipe Técnica. 

Esta primeira etapa visou reorganizar o trabalho já que nenhum registro de 

monitoramento dos anos anteriores foi encontrado. 

 

1.1 -  Organização do Trabalho 

A metodologia citada possui quatro etapas: “Organização do Trabalho, Estudo do Plano, 

Monitoramento Contínuo das Metas e Avaliação Periódica do Plano.” 

Na etapa denominada “Organização do Trabalho” foram realizadas reuniões com os 

membros da Equipe Técnica, da Comissão Coordenadora e da Equipe da Secretaria 

Municipal de Educação – SEMED para a apresentação da metodologia de monitoramento e 

avaliação do PME. Na ocasião foi distribuído CD informativo com as Leis (Nacional e 

Municipal) e material para estudo e consulta. Em seguida foram selecionados os 

colaboradores internos que auxiliaram na conferência e coleta de dados. Foram realizadas 

reuniões os membros da Equipe Técnica visando o entendimento do plano de trabalho e a 

distribuição de tarefas. Cada membro da Equipe Técnica ficou responsável (membro 

referência) por duas e/ou três metas. 

As etapas seguintes “Estudo do Plano” e “Monitoramento Contínuo das Metas e 

Estratégias”, teve como principais ações dos membros da Equipe Técnica e Colaboradores a  

leitura ou releitura do “Plano Municipal de Educação – PME” – 2015-2025, conferência se 

as metas e estratégias estão em consonância com as do “Plano Nacional de Educação – PNE 
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”,  atualização do diagnóstico, verificação de possíveis inconsistências no documento e a 

elaboração de Notas Técnicas, elaboração de relatórios e preenchimento das fichas de 

monitoramento enviadas pela Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino – SASE 

– MEC. Verificaram-se grandes desafios para execução das ações citadas. A ausência de 

registros de monitoramento dos anos anteriores, indicadores oficiais desatualizados ou 

inexistentes, ausência de parcerias com as outras instâncias educacionais, grande demanda 

de trabalho dos membros da Secretaria Municipal de Educação, ausência do Plano Estadual 

de Educação e do Plano Municipal de Educação  e a  dificuldade no levantamento  dos 

dados municipais  foram os principais empecilhos que dificultaram a execução das etapas  

citadas.  As fichas de monitoramento enviadas pela Secretaria de Articulação com os 

Sistemas de Ensino – SASE - MEC assim como os documentos exigidos nas etapas citadas 

foram preenchidos e enviados. 

Ações inovadoras foram inseridas na metodologia como a articulação com a 

Comissão Coordenadora logo no início do trabalho e em outubro de 2017 foi feita a 

proposta para instâncias ligadas à Área Educacional para o  estudo do Plano e inserção de 

proposições para serem inseridas no “Relatório de Avaliação – versão preliminar” . 

A proposta foi enviada por e-mail às Unidades Educacionais Municipais Públicas e 

Privadas, para a Coordenadoria Regional Metropolitana I, Sindicato Estadual  dos 

Profissionais de Educação do Rio de Janeiro – SEPE ,  Sindicato dos Profissionais da 

Baixada – SINPRO – Baixada, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia  Rio de 

Janeiro  - IFRJ, unidades que representam o Terceiro Setor e ligadas à Área Educacional. 

Recebemos a devolutiva de 32 (trinta e duas) Unidades Escolares da Rede Pública de 

Mesquita enquanto que as outras instâncias não apresentaram nenhuma resposta. 

A devolutiva das Unidades Escolares foi formatada pela Equipe Técnica e será 

analisada e votada no primeiro dia da “Conferência Municipal de Educação – 2019”. 

Na etapa “Avaliação Periódica do Plano” será realizada a “Conferência Municipal 

de Educação – 2019” em dois dias. O primeiro será dedicado à aprovação do Regimento 

Interno e análise e votação das proposições; O segundo análise e votação das Notas 

Técnicas e validação do documento final. 
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2 – DIAGNÓSTICOS E STATUS DAS METAS E ESTRATÉGIAS NO PERÍODO 

2.1- META 1  

Diagnóstico 

 A rede municipal de respondeu por 70% das matrículas na Creche em 2017. O número 

total de matrículas teve evolução de 76% no período de 2012 a 2017. 

 

https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/estudos-socioeconomicos1; 

Na Pré-escola, a rede do município foi responsável por 47% das matrículas em 2017, 

conforme quadro abaixo. 

 

https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/estudos-socioeconomicos1; 

Houve uma variação de 21% na quantidade de alunos matriculados na Pré-escola entre 

2012 e 2017.  

A demanda reprimida por matrículas na creche, no ano de 2018, foi de  721 crianças 

sendo:  45 crianças no Berçário I,  255 crianças no Berçário II,  223 crianças no Infantil 2,   

198 crianças no Infantil 3. O atendimento de no mínimo 40% das crianças de até 3 anos 

ainda não foi alcançado e deverá ser revisto de forma a igualar com  a meta nacional em 

prazos e índices.  

https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/estudos-socioeconomicos1;
https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/estudos-socioeconomicos1;
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A universalização do atendimento das crianças de 4 e 5 anos foi alcançado.  Mesmo 

diante do atual quadro de restrição orçamentária e o aprimoramento das políticas públicas o 

município expandiu a oferta de vagas mediante a articulação entre os entes federados, com 

a construção de creches e / ou ampliação das unidades já existentes. Cabe ressaltar que há 

um estudo para a ampliação das vagas visando às possíveis demandas existentes. 

É de fundamental que sejam considerados indicadores quantitativos e qualitativos, 

afirmando as especificidades  da Educação Infantil enfatizando a unidade entre a creche e a 

pré-escola, a estrutura física, materiais das instituições, qualificação profissional, 

valorização dos quadros profissionais, implementação de propostas pedagógicas  que 

favoreçam o desenvolvimento integral das crianças. 

  Fatores como melhorias estruturais nas unidades que já estão em funcionamento, 

ampliação dos prédios existentes, aquisição de novas áreas adequadas para a construção, 

complementação  dos  quadro de  profissionais de educação  através de concurso público, 

realização da busca ativa, aquisição de brinquedos,  livros,  material de papelaria, são 

grandes desafios para o cumprimento da meta 1.   

 

 

 

 

 

 

Status  

 

 
http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php 

 

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
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http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php 

 

 
METAS  E ESTRATÉGIAS HOUVE CUMPRIMENTO  NÃO HOUVE CUMPRIMENTO  

Meta 1: Universalizar, até o segundo ano de 

vigência deste PME, 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, 40% (quarenta por 

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

final da vigência deste PME. 

PARCIAL 

O atendimento na Pré – Escola 

foi universalizado ( 2016 ), há 

vagas disponíveis no município. 

 

O atendimento de 0 a 3 anos  - 

30% 

 

 

 

 

 

 

1.1) Definir, em regime de colaboração com a 

União,  Estado e o Município, metas de 

expansão da rede pública de educação 

infantil segundo padrão nacional de 

qualidade, considerando as peculiaridades 

locais; 

 

 

Não iniciada 

Não garantia de ampliação do 

investimento 

 

1.2) Garantir que, ao final da vigência deste 

PME, seja inferior a 50% (cinquenta por 

cento) a diferença entre as taxas de 

frequência à educação infantil das crianças 

de até 3 (três) anos oriundas do quinto de 

renda familiar per capita mais elevado e as 

do quinto de renda familiar per capita mais 

baixo;  

 

 

Concluída 

 

1.3) O Município, com a colaboração da 

União realizará, a cada ano, levantamento da 

demanda manifesta por educação para a 

população de zero a três anos (creche) e de 4 

e 5 anos (pré-escola), como forma de planejar 

e verificar o atendimento, utilizando, 

inclusive, consultas públicas, traçando perfil 

de instituições (não credenciadas) e alunos 

que frequentam escola, porém não constam 

no censo escolar, em parceria com a 

Secretaria de Fazenda, Defesa Civil e outros;  

 

Iniciada 

Implantação do Projeto 

Municipal  Mesquita Mais Um. 

 

1.4) Manter e ampliar, em regime de 

colaboração com União, Estado e Município, 

respeitadas às normas de acessibilidade, 

Iniciada 

Através de repasses de 

 

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php


11 
 

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; 

Programas Federais  

1.5)Articular a oferta de matrículas gratuitas 

em creches certificadas como entidades 

beneficentes de assistência social na área de 

educação com a expansão da oferta na rede 

escolar pública monitorando e norteando as 

ações pedagógicas dentro dessas entidades 

realizando diagnósticos periódicos por órgãos 

competentes; 

 

 

Não iniciada 

O município não possui esta 

articulação. 

 

1.6) Promover a formação continuada dos 

(as) profissionais da educação infantil, 

garantindo, progressivamente, o atendimento 

por profissionais com formação superior, 

através do regime de colaboração com Estado 

e União;  

Iniciada 

Anualmente o município investe 

na formação continuada dos 

profissionais. 

Incentivo ao ingresso dos 

profissionais na Plataforma 

Freire. 

Busca de parcerias no setor 

privado para formação 

superior. 

 

1.7) Estimular a articulação entre pós-

graduação, núcleos de pesquisa e cursos de 

formação para profissionais da educação, de 

modo a contribuir para a compreensão do 

currículo e proposta pedagógica que 

incorporem os avanços de pesquisas ligadas 

ao processo de ensino-aprendizagem e às 

teorias educacionais no atendimento da 

população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos; 

 

Iniciada 

Através de parcerias com as 

universidades  (formação 

continuada, seminários, 

palestras, conversas...) 

 

1.8) Priorizar o acesso à educação infantil e 

ofertar do atendimento educacional 

especializado complementar e suplementar 

aos (às) alunos (as) com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação, assegurar 

a educação bilíngue para crianças surdas no 

pré-escolar e a transversalidade da educação 

especial nessa etapa da educação básica;  

Concluída 

Prioridade no atendimento - 

Todos os alunos com deficiência 

foram contemplados, após 

análise da equipe ( se eram o 

público alvo da Educação 

Especial)  

 

1.9) Preservar as especificidades da educação 

infantil na organização das redes escolares, 

garantindo o atendimento da criança de 0 

(zero) a 5 (cinco) anos em estabelecimentos 

que atendam a parâmetros nacionais de 

qualidade. Além da articulação com a etapa 

escolar seguinte, visando ao ingresso do (a) 

aluno (a) de 6 (seis) anos de idade no ensino 

fundamental; 

Iniciada 

Há um estudo em andamento a 

fim de buscar novos espaços de 

atendimento na Educação 

Infantil e reestruturar os 

existentes com base nos 

parâmetros nacionais de 

qualidade. 

 

Em relação à articulação o 

município vem desenvolvendo 
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ações para tal atendimento.  

 

1.10) Fortalecer o acompanhamento e o 

monitoramento do acesso e da permanência 

das crianças na educação infantil, em especial 

dos beneficiários de programas de 

transferência de renda, em colaboração com 

as famílias e com os órgãos públicos de 

assistência social, saúde e proteção à infância; 

 

Iniciada 

Através dos Programas “Bolsa 

Família” e do “Projeto 

Mesquita Mais Um” 

 

 

1.11) Promover a busca ativa de crianças em 

idade correspondente à educação infantil, em 

parceria com órgãos públicos de assistência 

social, saúde e proteção à infância, 

preservando o direito de opção da família em 

relação às crianças de até 3 (três) anos; 

 

Iniciada 

Através do Projeto Mesquita 

Mais Um” 

  

 

1.12) Viabilizar o acesso à educação infantil, 

preferencialmente em tempo integral, para 

todas as crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos 

adequando os espaços das instituições de 

educação infantil em relação aos aspectos 

físicos, com mobiliário próprio, profissionais 

capacitados e quantitativo adequados, a fim 

de atender a demanda de crianças por turma, 

respeitando assim as especificidades da 

idade; 

 

 

Iniciada 

Ampliação do atendimento.  

 

2.2- META 2 

 Diagnóstico  

Embora tenhamos melhorado o acesso, ainda temos muitos desafios em relação ao 

fluxo e correção que  ainda não estão resolvidos.  

É notório que as questões relativas ao acesso possuem ter uma relação direta com 

políticas concretas de construção de novas escolas, contratação de professoras e 

professores, enquanto as questões relativas ao fluxo e à correção parecem estar mais 

relacionadas com políticas que interferem no interior da escola, que alteram a organização 

da escolaridade das crianças e jovens, que redefinem as escolhas metodológicas e propõem 

programas de formação de professores. 

O aceite do município ao PNAIC caracteriza-se também como uma estratégia na 

busca de corrigir a distorção idade/série. Ainda assim consideramos que deva haver algo 

mais efetivo neste sentido. 
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Adesão ao PMALFA desde 2018 para as turmas de 1º e 2º anos com o objetivo de 

fortalecer a alfabetização na idade certa.  

A formação continuada para os profissionais da Rede contribuiu de forma 

significativa para alavancar o cumprimento da meta e algumas de suas estratégias, “A 

Formação em Rede”,“ A Formação dos  Gestores”,  a  criação do Grupo de Estudo, 

Pesquisa, Extensão e Formação (GEPEF) e  as “ As Formações Setoriais e intersetoriais” 

reuniram os profissionais para  refletirem sobre as práticas pedagógicas e buscarem 

alternativas para a qualificação da educação no município.  

O cumprimento da meta exigirá mudanças estruturais na organização dos tempos e 

espaços escolares, bem como a adequação do currículo à BNCC, a didática e avaliação, 

sobretudo nos Anos Finais, segmento em que ainda muito poucas mudanças aconteceram 

nessa direção. Além de criar vagas, é necessário garantir um ensino de qualidade com 

aprendizagem dos estudantes. 

Outro aspecto a ser refletido é a política de avaliação externa da educação básica e 

seus impactos na criação e reformulação de políticas públicas, determinação de alocação de 

financiamento; definição de currículos; orientação de propostas de formação tanto dos 

alunos como de professores. 

  O Monitoramento da aprendizagem é realizado através de ações municipais: 

ANADE (Análise de desempenho) e  Avaliação Diagnóstica. 

A realização da busca ativa é uma das estratégias previstas para se atingir a meta. A 

Secretária Municipal de Educação possui um setor que realiza este trabalho, no entanto, 

demanda um esforço intersetorial que nem sempre é simples de se concretizar. Cabe 

ressaltar que se encontra em fase de implementação o “Projeto Mesquita Mais Um” que é 

uma ação que envolve várias Secretarias e a comunidade.  

Alem disso, outras questões previstas no Plano como educação inclusiva, formação 

dos profissionais e plano de carreira de professores/profissionais da educação, alfabetização 

na idade certa e financiamento influem diretamente no êxito da meta 2.  

  É preciso uma articulação de políticas envolvendo os governos e Secretarias, em 

seus diferentes níveis, visando que dialoguem e executem ações conjuntas para a superação 

dos desafios. O ensino fundamental pode ser tarefa do município ou do estado, dependendo 

da estrutura local. No entanto, a responsabilidade deve ser compartilhada e a sociedade 

deve ficar atenta no monitoramento para que o poder público cumpra suas obrigações. 

 

Status 
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http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php 

 

 

 
http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php 

 

 

METAS  E ESTRATÉGIAS 

 

HOUVE CUMPRIMENTO 

 

NÃO HOUVE CUMPRIMENTO 

 

Meta 2 – Universalizar o ensino fundamental 

de 9 (nove) anos para toda população de 6 a 

14 anos,  aumentando em 2,1% (dois vírgula 

um por cento) o atendimento e ampliar o 

percentual para 75% de pessoas de 16 anos 

com pelo menos o ensino fundamental 

concluído até o último ano de vigência deste 

PME. 

 

 

Iniciada 

 

 

  

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
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2.1) Universalizar o atendimento de alunos 

nos anos iniciais do ensino fundamental na 

rede pública municipal e privada, segundo 

padrão nacional de qualidade, considerando 

as peculiaridades locais; 

 

Iniciada 

 

 

 

2.2) Definir em regime de colaboração entre a 

União, Estado e Município, nos anos finais do 

ensino fundamental metas de universalização 

dos anos finais do ensino fundamental, 

segundo padrão nacional de qualidade, 

considerando as peculiaridades locais; 

Concluída  

2.3) Garantir que ao final da vigência deste 

PME, seja inferior a 25% (vinte e cinco por 

cento) a distorção idade/série, considerando 

os 16 anos da idade limite para término do 

ensino fundamental; 

 

Concluída  

 

 

2.4) Criar práticas curriculares que envolvam 

professores do 6º ao 9º ano no sentido de 

garantir a efetiva aprendizagem, 

considerando o resultado das avaliações 

internas e externas e o desempenho e o 

rendimento dos alunos; 

 

Iniciada 

Através de encontros 

mensais do  Grupo de 

Estudos e Pesquisas do 

Ensino Fundamental - 

GEPEFs” – Anos Finais. 

 

 

2.5) Prosseguir com a adesão dos municípios 

ao sistema de avaliação interna e externa, 

para o acompanhamento do desempenho 

individualizado dos alunos do ensino 

fundamental; 

 

Iniciada 

Ampliação das Avaliações 

internas – aplicação de 

simulados semestrais - Anos 

iniciais – 4º e 5º e ano Finais 

6º  ao 9º ano. 

 

 

2.6) Estimular 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; 

 

Iniciada 

Implantação do “Projeto 

Mesquita Mais Um”. 

 

 

2.7) Garantir a responsabilidade pedagógica 

até a vigência do final do PME, assegurando 

que todo professor que atue no ensino 

fundamental seja responsável pela 

continuidade do processo de alfabetização 

dos alunos; 

 

 

Não iniciada 

 

2.8) Estimular o desenvolvimento de 

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; 

 

Iniciada 

Educação Especial - 

Parcerias com o Instituto 

Elaborando e Instituto 
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Rodrigo  Mendes. 

2.9) Buscar formas para diminuir a distorção 

série/idade, através de ações de articulação 

com o governo federal, centros de pesquisa e 

universidades com programas específicos 

para tal; 

Iniciada 

Anos Iniciais Implantação 

do Projeto Piloto Avança 

Mesquita ( Iniciativa 

municipal – sem parceiras 

até o momento) 

Anos Finais 

Elaboração do “Projeto 

Reforço Escolar” destinado 

ao 6º ano. 

 

 

2.10) Ampliar a educação em tempo integral 

no município, utilizando várias estratégias; 

 Não iniciada 

Não garantia de ampliação do 

investimento 

 

2.11) Incentivar a participação dos pais ou 

responsáveis no acompanhamento das 

atividades escolares dos filhos por meio do 

estreitamento das relações entre as escolas e 

as famílias; 

 

Iniciada 

Ações específicas em cada 

Unidade Escolar. 

 

 

 

2.12) Implementar currículo de acordo com 

questões que abordem o desenvolvimento 

local e contribuam para o global; 

 

Iniciada 

Adequação do Currículo à  

BNCC. 

 

 

2.13) Otimizar a quantidade de vagas 

oferecidas por região, realizando estudos 

para verificar em que área da cidade há 

necessidade criação de novas turmas ou 

escolas; 

Iniciada 

 

 

 

2.14) Fomentar o desenvolvimento das 

questões culturais, literárias através da 

implantação de centros culturais, festivais 

literários, museu, etc. 

Iniciada 

Existe o Centro Cultural  

Mister Watkins que está sob 

a responsabilidade da 

Secretaria de Cultura . 

Há a promoção de 

atividades culturais no 

município através da 

“Trupe Balaio Literária”, 

grupo teatral composto por 

professores que atua no 

incentivo à leitura. 

Está em fase de 
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desenvolvimento o Projeto 

para a implementação da 

primeira biblioteca 

municipal que também está 

sob a responsabilidade da 

Secretaria de Cultura.  

 

2.3 – META 3  

Diagnóstico 

O principal avanço na meta do PME  2015 - 2025 para o Ensino Médio se refere à 

ampliação do acesso ao estabelecer que 80 % dos jovens entre 15 e 17 anos devem estar 

matriculados na última etapa da educação básica até 2025, mas uma análise da situação 

educacional dos adolescentes de 15 a 17 anos  revela uma realidade ainda desafiadora para 

o município na medida em que as matrículas no Ensino Médio evidencia decréscimo. 

 

https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/estudos-socioeconomicos1; 

O número de matrículas oscilou em 12% no período de 2012 a 2017, contra  

aumento no quadro dos docentes, influenciando proporcionalmente no rateio de alunos por 

professor.  

Especificamente da rede estadual, com 90% do volume de matrículas em 2017, 

conforme quadro abaixo:  

https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/estudos-socioeconomicos1;
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https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/estudos-socioeconomicos1; 

Houve variação de 13% na quantidade de alunos matriculados no período. 

Fatores como a distorção idade-série e a evasão escolar são grandes obstáculos a 

serem enfrentados/superados. Um empenho que, certamente, chama à corresponsabilização 

as diversas esferas da sociedade. É notório que grande parte dos alunos não frequentam o 

ano escolar adequado e a outra parte está retida no segundo ciclo do ensino fundamental. A 

desmotivação se concretiza como um dos principais entraves para a continuidade dos 

estudos. 

Precisamos nos atentar para tornar o Ensino Médio mais atrativo, com a 

diversificação do currículo, e termos atenção para garantir melhor qualidade à Base 

Nacional Comum Curricular. 

Cabe ressaltar que as políticas públicas sejam bem estruturadas e implementadas para que 

tragam resultados positivos para a garantia do direito dos jovens à Educação de qualidade. 

Além disso, há a necessidade de um rearranjo educacional voltado para Formação 

Profissional, com eixos como cidadania e mercado de trabalho e uma Política para  

Educação Integral que viabilize um suporte social.  

 

Status  

 

 
 

https://www.tce.rj.gov.br/web/guest/estudos-socioeconomicos1;
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http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php 

 

 
 

 
http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php 

 

 

 
 

 

METAS  E ESTRATÉGIAS 

 

HOUVE CUMPRIMENTO 

 

NÃO HOUVE CUMPRIMENTO 

Meta 3 – Universalizar o atendimento escolar 

para toda a população de 15 (quinze) a 17 

(dezessete) anos e ampliar a taxa líquida de 

matrículas no ensino médio para 80%, até o 

final do período de vigência deste PME. 

  

(Compete ao Estado - não temos maiores 

informações) 

 

 

 

 

 

3.1) Incentivar práticas pedagógicas 

inovadoras no ensino médio, com programas 

que rompem com os currículos tradicionais e 

trabalham concomitantemente aspectos 

cognitivos e sócio-emocionais da 

 

 

 

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
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aprendizagem através de currículos escolares 

que organizem, de maneira flexível e 

diversificada, conteúdos obrigatórios e 

eletivos articulados em dimensões como 

ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, 

cultura e esporte. Garantindo-se a aquisição 

de equipamentos e laboratórios, a produção 

de material didático específico, a formação 

continuada de professores e a articulação 

com instituições acadêmicas, esportivas e 

culturais; 

3.2) Estabelecer parceria com a União e 

municípios para a implantação da proposta 

de direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento para os alunos de ensino 

médio, a serem atingidos nos tempos e etapas 

de organização deste nível de ensino, com 

vistas a garantir formação básica comum em 

consonância com as orientações do CEE/RJ e 

com a política curricular instituída na rede 

pública estadual; 

 

 

 

3.3) Ampliar, progressivamente, a partir da 

publicação deste plano, a carga horária das 

disciplinas obrigatórias de modo a 

contemplá-las com no mínimo dois tempos 

semanais; 

  

3.4) Garantir o acesso aos bens e espaços 

culturais, de forma regular, bem como a 

ampliação da prática desportiva, integrada 

ao currículo escolar; 

 

 

 

3.5) Implantar, ampliar e assegurar 

programas e ações de correção de fluxo do 

ensino fundamental e médio, 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; 

  

3.6) Avaliar e reformular, se necessário, no 

prazo de 2 (dois) anos, a partir da publicação 

deste plano, políticas públicas para 

regularização do fluxo escolar objetivando 

reduzir em 10% ao ano as taxas de repetência 

e de evasão, por meio de programas que 

possibilitem a efetiva aprendizagem do aluno, 

respeitando as condições necessárias para 

que isso se dê com qualidade; 

  

3.7) Estimular a participação dos alunos 

concluintes do ensino médio no Exame 

Nacional do Ensino Médio - ENEM, 

fundamentado em matriz de referência do 

conteúdo curricular do ensino médio e em 

técnicas estatísticas e psicométricas que 

permitam comparabilidade de resultados, 

articulando-o com o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica - SAEB, e 

promover sua utilização como instrumento de 

avaliação sistêmica, para subsidiar políticas 

públicas para a educação básica, de avaliação 

certificadora, possibilitando aferição de 

conhecimentos e habilidades adquiridos 

dentro e fora da escola, e de avaliação 

classificatória, como critério de acesso à 

educação superior; 
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3.8) Estabelecer estratégias para, 

progressivamente, no prazo de 4 (quatro) 

anos, a contar da publicação deste plano, 

elevar em 10% os índices de desempenho dos 

alunos do ensino médio, tendo como base o 

próprio desempenho da unidade escolar nos 

exames nacionais; 

  

3.9) Estimular a implantação de sistema de 

avaliação nas redes públicas de ensino, 

podendo ocorrer em regime de colaboração 

entre as redes municipais e estaduais, como 

forma de diagnosticar o desempenho dos 

alunos; 

  

3.10) Estimular por meio da realização de 

parcerias, a partir da publicação deste plano, 

o cumprimento pelas empresas públicas e 

privadas da Lei do Aprendiz (lei federal nº 

10.097, de 19 de dezembro de 2000), que 

oportuniza aos adolescentes entre 14 

(quatorze) 18 (dezoito) anos, matriculados em 

unidades de ensino, um contrato de 

aprendizagem condizente com a sua condição 

de aluno em fase de formação para o mundo 

do trabalho, bem como ampliar os programas 

de parceria para oferta de vagas de estágio 

remunerado; 

  

3.11) Fomentar a expansão das matrículas 

gratuitas de Ensino Médio Integrado à 

Educação Profissional, observando-se as 

peculiaridades das populações do campo, das 

comunidades indígenas e quilombolas e das 

pessoas com deficiência; 

  

3.12) Estruturar e fortalecer o 

acompanhamento e o monitoramento do 

acesso e da permanência dos jovens 

beneficiários de programas de transferência 

de renda, no ensino médio, quanto à 

frequência, ao aproveitamento escolar e à 

interação com o coletivo; 

  

3.13) Promover ações de combate e 

prevenção às situações de discriminação, 

preconceitos e violências, práticas irregulares 

de exploração do trabalho, consumo de 

drogas, gravidez precoce, em colaboração 

com as famílias e com órgãos públicos de 

assistência social, saúde e proteção à 

adolescência e juventude; 

  

3.13) Tornar obrigatória, no prazo de 4 

(quatro) anos, a partir da publicação deste 

plano, o preenchimento das funções de 

orientação educacional e coordenação 

pedagógica em todas as unidades escolares, 

com profissionais devidamente habilitados e 

admitidos por meio de concurso público, ou 

mobilidade interna para essas áreas 

específicas; 

  

3.15) 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; 

  

3.16) 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, 
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de acordo com as necessidades específicas dos 

(as) alunos (as); 

3.17) Apoiar e incentivar os grêmios 

estudantis, a partir da publicação deste 

plano, como espaço de participação e 

exercício da cidadania, refletido em um 

currículo centrado na autonomia do 

educando e no protagonismo juvenil, 

orientado para uma sociedade em que se 

relevam questões como empregabilidade, 

ética, conflitos de classes, criminalidade, meio 

ambiente e qualidade de vida, constante 

inovação tecnológica, velocidade de 

informações e reflexão crítica, 

economia/cultura globalizada versus outros 

processos de desenvolvimento econômico e 

cultural; 

  

3.18) Estimular e assegurar que a partir da 

publicação deste plano, todas as escolas 

tenham formulado seus projetos pedagógicos 

e reavaliado a cada 2 (dois) anos com 

observância das diretrizes curriculares para 

o ensino fundamental e para o ensino médio, 

promovendo debates sobre ciclos de 

formação e série, a fim de esclarecer objetivos 

e propostas pedagógicas que valorizem 

saberes sócio-emocionais, estimulando 

padrões duradouros de valores, atitudes e 

emoções; 

  

3.19) Garantir, a partir da publicação deste 

plano, a inclusão na organização curricular 

da educação básica, dos conteúdos e temas 

transversais, objetos de Atos Legislativos, 

assegurando o conhecimento da cultura e da 

história regional local, da cultura e da 

história afro-brasileira, e africana e indígena, 

assim como a educação ambiental, como uma 

prática educativa integrada, contínua e 

permanente, em especial a Lei Federal nº 

9.795, de 27 de abril de 1999, a Lei no 10.639, 

de 9 de janeiro de 2003 e a Lei nº 11.645 de 10 

de março de 2008; 

  

3.20) Assegurar nas escolas de tempo 

integral, no prazo de 3 (três) anos, a partir da 

publicação deste plano, que sejam oferecidas 

quatro refeições diárias, assim como nas de 

tempo parcial, duas refeições diárias, com os 

níveis calóricos e protéicos necessários, de 

acordo com cada faixa etária, com o 

compromisso de adequar a verba destinada à 

alimentação escolar ao quantitativo dos 

alunos e ao horário de permanência dos 

mesmos na escola; 

  

3.21) Desenvolver formas alternativas de 

oferta do ensino médio, garantida a 

qualidade, para atender aos filhos de 

profissionais que se dedicam às atividades de 

caráter itinerante; 

  

3.22) Implementar políticas de prevenção à 

evasão motivada por preconceito ou 

quaisquer formas de discriminação, criando 

rede de proteção contra formas associadas de 

exclusão; 

  

3.23) Estimular a participação dos 

adolescentes nos cursos das áreas 

tecnológicas e científicas; 
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3.24) Garantir o atendimento pedagógico ao 

aluno regularmente matriculado na rede de 

ensino, em situação de permanência em 

ambientes hospitalares e/ou domiciliares, de 

forma a assegurar o acesso à educação básica 

e a atenção as necessidades educacionais 

especiais, que propicia o desenvolvimento e 

contribua para construção do conhecimento 

desses educandos. 

  

 

 

2.4 - META 4 

Diagnóstico 

Apesar dos avanços na inclusão escolar nos últimos anos, ainda não é possível 

precisar quantas crianças e adolescentes com deficiência vivem no Brasil e, principalmente, 

quantas ainda estão fora da escola. Isto porque a fonte de dados disponível para a medição 

da parcela de crianças e jovens entre 4 e 17 anos com deficiência que estão frequentando a 

escola é o Censo Escolar, realizado anualmente pelo MEC, enquanto a fonte disponível para 

a medição do total desse segmento da população é o Censo Demográfico, realizado a cada 

decênio pelo IBGE. As bases de dados não são combináveis. Essas fontes de dados 

inviabilizam comparações pelo fato de adotarem critérios significativamente diferentes para 

a caracterização da deficiência. Além disso, o Censo Demográfico não faz nenhuma 

referência à população com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação.  

Um primeiro passo para solucionar a questão acima seria o investimento em 

instrumentos que viabilizem um monitoramento preciso da meta. Além disso, seria 

imprescindível que o Ministério da Educação (MEC) divulgasse de forma clara e 

transparente as ações que estão sendo desenvolvidas para acelerar a matrícula desses 

estudantes. A criação de novos mecanismos de busca ativa que não estejam vinculados 

estritamente ao Benefício de Prestação Continuada (BPC). É indispensável pontuar a 

necessidade da articulação entre as diferentes metas do Plano Municipal de Educação 

levando em consideração que a Educação Especial é uma modalidade e que possui 

estratégias relacionadas com outras metas. 

Estudos a respeito do atendimento educacional especializado mostram que a 

implantação das salas multifuncionais não acompanha o crescimento das matrículas 

escolares (REBELO, 2012; REBELO, 2016). Relativamente à matrícula na Educação 

Infantil, pesquisas evidenciam o acesso restrito às creches (BUENO; MELETTI, 2011), 

sendo que muitas dessas matrículas ocorrem nas instituições especializadas filantrópicas. 
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  A consideração desses aspectos indica que uma avaliação para aferir a qualidade da 

educação para o público-alvo da Educação Especial poderia se dar com base em indicadores 

de qualidade do acesso a escolarização (distorção idade/série; percentual de matrícula em 

todos os níveis de ensino; percentual de matrícula nas diferentes deficiências; relação de 

matrícula em todos os níveis de escolaridade; relação de equivalência entre as variáveis 

raça/sexo/nível socioeconômico para Educação Especial; número de alunos que frequenta o 

AEE) e indicadores de qualidade em relação à permanência (número famílias que recebem 

apoio; percentual de alfabetização desse público específico; percentual de formação de 

professores na área da EE; movimentação de vagas de AEE; número de atividades de co-

ensino/parcerias ente profissionais implicados no atendimento destes alunos). 

 Em diálogo com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e com 

alguns professores da rede municipal de Mesquita, foi confeccionado um documento que 

descreve o funcionamento da Educação Especial nas unidades escolares no município de 

Mesquita, tendo anteriormente, antes de sua aprovação final, passado por audiência pública, 

realizada com chamada pública a todos os munícipes, em dezembro de 2017. Como fruto 

desta ação, o Conselho Municipal de Educação votou e aprovou a Deliberação 032 de 09 de 

novembro de 2018, que estabelece normas para o atendimento dos alunos público-alvo da 

Educação Especial, que são as pessoas com deficiência, com transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação no sistema municipal de ensino de 

Mesquita (RJ), buscando a eliminação de barreiras que possam obstar o acesso, a 

permanência, a participação e a aprendizagem. 

Considerando que as questões referentes à inclusão da pessoa público-alvo da 

Educação Especial estão para além do ambiente escolar, foram estabelecidas parcerias 

intersetoriais tendo como enfoque o desenvolvimento global do ser humano. E também se 

buscou com a Secretaria de Assistência orientar as famílias sobre os caminhos para o 

alcance dos direitos da pessoa com deficiência 

Também foram realizadas formações com professores da Educação Especial sobre o 

tema Planejamento Educacional Individualizado para o Ensino Regular. Além deste tema, 

estes profissionais tiveram acesso à formações em temas como Atendimento Domiciliar e 

Transição para o Mundo do Trabalho. 

São muitos os desafios para garantir o direito inquestionável, inalienável e 

fundamental das pessoas público alvo da Educação Especial à Educação e o PME tem papel 

importante nesta luta. Precisamos estar atentos para que as estratégias definidas pelo plano 

tenham indicadores mais precisos e quantificáveis passíveis de um monitoramento 
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contínuo. A celebração maior virá somente quando todas as metas forem cumpridas e o 

direito à Educação de qualidade assegurado para todos e cada um. 

Status 

 

 
 

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php 

 

 

 

 
http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php 

 

 
 

 

METAS  E ESTRATÉGIAS 

 

HOUVE CUMPRIMENTO 

 

NÃO HOUVE CUMPRIMENTO 

META 4 - Universalizar, durante o prazo de 

vigência deste plano, para a população de 4 

(quatro) a 17 (dezessete) anos com 

Iniciada 

Aumento de matrículas nas 

 

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
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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. 

unidades escolares a partir 

das Creches. 

4.1) Garantir 100% de matrícula anualmente 

para pessoas com deficiência apontadas no 

relatório do BPC (Benefício Prestação 

Continuada) dentro da idade de 0 a 17 anos; 

Iniciada 

Aumento no quantitativo  

de matrículas nas unidades 

escolares a partir das 

Creches. 

 

4.2) Elevar de 60% para 80% a frequência 

dos alunos incluídos nas escolas municipais 

ao Atendimento Educacional Especializado 

no contra turno até o final do PME; 

Iniciada 

Conscientizar os 

profissionais e famílias 

sobre este atendimento 

tendo amparo na 

Deliberação 001/2019 do 

CME. 

 

4.3) Implementar o Atendimento Educacional 

Especializado/ Estimulação Essencial em 

50% para alunos com deficiência das creches 

da Rede Municipal aumentando após 5 anos 

a cada 2 anos mais 10 %, totalizando ao final 

da década o mínimo de 70 %; 

Iniciada 

Aumento no quantitativo  

de matrículas nas unidades 

escolares a partir das 

Creches. 

Prioridade no atendimento 

- Todos os alunos com 

deficiência foram 

contemplados, após análise 

da equipe (se eram o 

público-alvo da Educação 

Especial) 

  

4.4) Acompanhar anualmente os indicadores 

com proposta de inserção nas classes comuns 

de alunos com deficiências visando a política 

de inclusão em todas as redes: municipal, 

estadual e privada, em regime de colaboração 

de colaboração entre a União e o Estado; 

Iniciada 

Através do CENSO escolar 

o atendimento tem sido 

monitorado. 

 

4.5) Garantir 50 % de atendimento pela 

equipe multifuncional especializada através 

de avaliação, acompanhamento, orientação e 

encaminhamentos pedagógicos aos alunos 

com deficiência da rede municipal de acordo 

com suas necessidades específicas nas áreas 

de fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e 

psicopedagogia, em parceria com a Secretaria 

de Saúde; 

Iniciada 

Através da legislação, 

realização de discussões a 

respeito do assunto, mas 

não iniciada as ações. 

  

4.6) Ofertar formação continuada na 

perspectiva da educação inclusiva em todas 

as deficiências a 100% (cem por cento) dos 

professores do Atendimento Educacional 

Especializado em horário de trabalho, 

quando oferecido pelo município e em regime 

de colaboração com União, Estado e 

universidades e centros de pesquisas, sem 

Concluída  
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alteração da grade de horário das mesmas; 

4.7) Ofertar formação continuada na 

perspectiva da educação inclusiva para os 

professores municipais nas modalidades da 

educação infantil, anos iniciais, anos finais e 

EJA em horário de trabalho quando ofertado 

pelo município e em regime de colaboração 

com União, Estado e universidades e centro 

de pesquisas, sem alteração da grade das 

mesmas; 

Alínea A: ofertar orientação e /ou 

capacitação na perspectiva da educação 

inclusiva aos profissionais de apoio da 

educação; 

Concluída  

4.8) Promover parcerias com as 

universidades públicas nas esferas estadual e 

federal visando formação de 100% (cem por 

cento) do efetivo docente com cursos de 

extensão dentro da área de educação especial; 

Iniciada 

Parceria com a 

Universidade Rural do Rio 

de janeiro e diálogos com a 

Universidade Estadual do 

Rio de Janeiro. 

 

4.9) Contabilizar, para fins do repasse do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação - FUNDEB, as 

matrículas dos (as) estudantes da educação 

regular da rede pública que recebam 

atendimento educacional especializado 

complementar e suplementar, sem prejuízo 

do cômputo dessas matrículas na educação 

básica regular e as matrículas efetivadas, 

conforme o censo escolar mais atualizado, na 

educação especial oferecida em instituições 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas 

sem fins lucrativos, conveniadas com o poder 

público e com atuação exclusiva na 

modalidade, nos termos da Lei no 11.494, de 

20 de junho de 2007; 

Iniciada 

Através de diálogo com a 

APAE, sem continuidade. 

 

 

 

 

4.10) Promover, no prazo de vigência deste 

PME, a universalização do atendimento 

escolar à demanda manifesta pelas famílias 

de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos com 

deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, observado o que 

dispõe a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional; 

Iniciada 

Aumento no quantitativo  

de matrículas nas unidades 

escolares a partir das 

Creches. 

 

 

4.11) Oferecer de acordo com a necessidade,  

sempre que possível,  a manutenção e a 

produção de materiais pedagógicos voltados 

para pessoas com deficiência com apoio do 

profissional do AEE para cada modalidade 

de ensino contemplando suas especificidades 

em parceria com centros de pesquisa e 

universidades; 

Iniciada 

Parcerias com o Instituto 

Elaborando e Instituto 

Rodrigo Mendes. Foram 

construídos materiais 

pedagógicos acessíveis. 

 

 

4.12) Garantir em regime de colaboração 

com a União, atendimento educacional 

especializado em salas de recursos 

multifuncionais, classes, escolas ou serviços 

especializados, públicos ou conveniados, nas 

formas complementar e suplementar, a todos 

Iniciada 

Atualmente o município 

possui 21 salas de recurso. 
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educandos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, matriculados na 

rede pública de educação básica, conforme 

necessidade identificada por meio de 

avaliação pedagógica, quando possível, 

ouvidos a família e o aluno; 

 

 

4.13) Estimular a criação de centros 

multidisciplinares de apoio, pesquisa e 

assessoria, articulados com instituições 

acadêmicas e integrados por profissionais das 

áreas de Saúde, Assistência Social, Pedagogia 

e Psicologia, para apoiar o trabalho dos 

professores da educação básica aos 

educandos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação; 

Iniciada 

Elaboração do protejo da 

implantação do Centro de 

Estudos e Pesquisas em 

Educação Especial. 

 

 

4.14) Manter e ampliar programas 

suplementares que promovam a 

acessibilidade nas instituições de educação, 

para garantir o acesso e a permanência dos 

educandos com deficiência por meio da 

adequação arquitetônica, da oferta de 

transporte acessível e da disponibilização de 

material didático pedagógico próprio e de 

recursos de tecnologia assistiva, assegurando, 

ainda no contexto escolar, em todas as etapas, 

níveis e modalidades de ensino, a 

identificação dos educandos com altas 

habilidades; 

Iniciada 

Através da busca de novas 

parcerias e elaboração de 

projetos. 

 

 

4.18) Fomentar pesquisas voltadas para o 

desenvolvimento de metodologias, materiais 

didáticos, equipamentos e recursos de 

tecnologia assistiva, com vista à promoção do 

ensino e aprendizagem, bem como das 

condições de acessibilidade dos educandos 

com deficiências, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação; 

Iniciada 

Participação dos 

professores em congressos 

nacionais e internacionais. 

 

4.19) Promover o desenvolvimento de 

pesquisas interdisciplinares para subsidiar a 

formulação de políticas públicas 

intersetoriais que atendam às especificidades 

educacionais de educandos com deficiências, 

transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação que 

requeiram medidas de atendimento 

especializado; 

Iniciada 

Através de parcerias com 

universidades. 

Publicação da Deliberação 

001/2018 publicada no DO  

de 14/11/2018 pelo CME. 

 

4.20) Promover a articulação intersetorial 

entre órgãos e políticas públicas de saúde, 

assistência social e direitos humanos, em 

parceria com as famílias, com o fim de 

desenvolver modelos de atendimento voltados 

à continuidade do atendimento escolar, na 

educação de jovens e adultos, das pessoas 

com deficiência e transtornos globais do 

desenvolvimento com idade superior à faixa 

etária de escolarização obrigatória, de forma 

a assegurar a atenção integral; 

Iniciada 

Através de diálogos com a 

comunidade mesquitense e 

outras instâncias como 

saúde, assistência e 

trabalho, tendo como 

relevância temas 

direcionados ao público 

alvo da educação especial. 

 

4.21) Colaborar com os conselhos, durante o 

período de vigência deste PME, para definir 

indicadores de qualidade e política de 

avaliação e supervisão para o funcionamento 

de instituições públicas e privadas que 

Concluída 

Através de diálogos e 

representatividade e 
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prestam atendimento a alunos com 

deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/ 

superdotação; 

realização de audiência 

pública. 

4.22) Promover, por iniciativa do poder 

público, a obtenção de informação detalhada 

sobre o perfil das pessoas com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/ superdotação de 0 (zero) a 

17 (dezessete) ano; 

Iniciada 

Levantamento  municipal 

feito  através das unidades 

escolares. 

 

4.23) Promover parcerias com instituições 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas 

sem fins lucrativos, conveniadas com o poder 

público, visando a ampliar as condições de 

apoio ao atendimento escolar integral das 

pessoas com deficiência, transtornos globais 

de desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação matriculadas nas 

redes públicas de ensino; 

  

Não iniciada 

Tentativa de diálogo com a 

APAE, sem continuidade. 

4.24) Implantar, no prazo de vigência desse 

plano, o mediador pedagógico (professor 

especializado) quando avaliada a real 

necessidade por equipe especializada para 

pessoas com Transtorno Espectro Autista 

(TEA), visando assessorar ações conjuntas 

com o professor regente de classe, direção e 

equipe pedagógica, estimulando o 

desenvolvimento das relações sociais e de 

novas competências; 

Iniciada 

Foi realizado contrato 

através de empresa 

privada, mas o quantitativo 

ainda é incipiente. 

 

4.25) Promover parcerias com instituições 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas 

sem fins lucrativos, conveniadas com o poder 

público, a fim de favorecer a participação das 

famílias e da sociedade na construção do 

sistema educacional inclusivo; 

 Não Iniciada 

 Tentativa de diálogo com a 

APAE, sem continuidade. 

4.26) Assegurar transporte escolar com 

acessibilidade para a escolarização e o 

Atendimento Educacional Especializado 

(AEE), aos educandos com dificuldades de 

locomoção. 

Iniciada 

Apenas transporte escolar 

para a escolarização. 

 

4.28) Garantir a terminalidade específica na 

conclusão do ensino fundamental ou médio 

para educandos, que em virtude de suas 

deficiências, não puderam atingir os níveis 

exigidos e, aos alunos com altas 

habilidades/superdotação, com adequação 

dos conteúdos para concluir em menor tempo 

o programa escolar (Lei nº 6491 de 

11/07/2013), com apoio e parcerias de outros 

órgãos públicos, tais como: assistência social, 

saúde, secretaria de pessoas com deficiência e 

outros do âmbito estadual e federal; 

Iniciada 

Garantia conforme 

legislação, mas até a 

presente data não há caso. 

 

4.29) Promover a oferta do atendimento 

pedagógico por pedagogo e/ou psicopedagogo 

em ambientes hospitalares para pessoas que 

se encontram internadas por um período 

superior a 6 (seis) meses de forma a assegurar 

o acesso à educação básica e a atenção as 

necessidades educacionais especiais, que 

propicia o desenvolvimento e contribua para 

construção do conhecimento desses 

educandos; 

 Não iniciada 

O município ainda não possui 

hospital. 

4.30) Apoiar a alfabetização das pessoas com 

deficiência, considerando as suas 

especificidades, inclusive a alfabetização 

Concluída  



30 
 

bilíngue de pessoas surdas, sem estabelecer a 

terminalidade temporal; 

4.31) Garantir a implantação, ampliação e 

manutenção de centros de referência 

educacional especializado no atendimento 

pedagógico aos educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades/superdotação, podendo 

atender educandos que apresentem 

dificuldades de aprendizagem decorrentes de 

déficit de atenção, hiperatividade, distúrbios 

de linguagem, nas diversas regiões do Estado 

do Rio de Janeiro; 

 Iniciada 

 

Através de  diálogos e 

estruturação do projetos 

com outras instâncias.    

  

 

4.32) Desenvolver políticas públicas, em 

parceria com a Secretaria de Assistência 

Social e Direitos Humanos, voltadas para a 

educação das relações humanas e promoção 

da redução das desigualdades de gênero, 

classe, raça, etnia, geração, orientação sexual, 

deficiência e transtornos globais do 

desenvolvimento, pautando-se pelo princípio 

da equidade e igualdade social, a fim de 

promover um desenvolvimento sustentado e 

comprometido com a justiça social; 

Iniciada 

Através de diálogos, 

estruturação de projetos e 

contato direto das unidades 

escolares com a Secretaria 

de Assistência Social e 

Direitos Humanos. 

 

 

 

2.5 -  META 5  

 

Diagnóstico 

 

A meta 5  trata  de cumprir uma obrigação elementar da Educação, que é alfabetizar  

realmente as crianças nos primeiros anos de escolaridade. Com isso se  estabelece um ponto 

de equilíbrio e gera um compromisso para toda a sociedade brasileira. 

A alfabetização até, no máximo, o 3º ano do Ensino Fundamental, como 

determinam  o PNE e PME , ou até os 8 anos de idade, como preconiza o Pnaic foram 

metas a serem alcançadas até a homologação da Base Nacional Comum Curricular -  BBCC  

que  propõe a alfabetização infantil completa até o segundo ano do fundamental.  

Cumprir essa meta não é fácil, inicialmente temos que refletir sobre algumas 

questões: o que é alfabetizar? De quais expectativas de aprendizagens dos 6 aos 8 anos 

estamos falando? Quais as contribuições da Educação Infantil para este processo de 

alfabetização? Qual o papel das avaliações externas/internas?   

As avaliações externas/ internas fornecem dados que, se analisados e apropriados de 

forma consistente, podem tracejar os contornos  da escola pública, mas não devem  se 

esgotar neles,  é essencial serem  ser tomados como o ponto de partida para a trajetória da 

escola rumo à sua avaliação institucional.  As avaliações também demonstram que a 
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fragilidade originada nos primeiros anos se estende por toda a trajetória escolar, culminam 

no Ensino Médio e apontam a falta de qualidade na Educação que impacta na vida dos 

alunos durante o período escolar ou contribui para a evasão.  

Cabe ressaltar que oportunizar o acesso a uma formação inicial e em serviço onde os 

profissionais possam vivenciar experiências de forma a ampliar constantemente seus 

conhecimentos, visando o desenvolvimento de habilidades de forma integral, é uma 

estratégia  para poderem adotar práticas mais significativas favorecendo a aprendizagem 

dos alunos.  

A adesão por parte do município  ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa – PNAIC e o Programa Nacional do Livro e do Material Didático – PNLD o 

município  favoreceu que algumas estratégias fossem iniciadas e/ou mantidas e/ou 

concluídas .  

Como o papel do município é de constante avaliação do processo de alfabetização e 

partindo das discussões sobre o currículo municipal e a sua adequação à BNCC, iniciamos 

junto aos professores de anos iniciais um diálogo acerca dos contextos e resultados da 

alfabetização no município e seu impacto durante e ao final da primeira etapa dos anos 

iniciais, refletindo-se nos índices futuros (IDEB/SAEB). 

É necessário ter compromisso com a qualidade desse processo alfabetizador, 

enfrentar os desafios para que a alfabetização seja um direito garantido, mobilizar esforços 

do governo federal e de outras esferas para uma política de continuidade da metodologia 

educacional voltada para a alfabetização em qualquer idade.  Há que se instituir nos 

sistemas municipais e estaduais de Educação uma rede de responsabilidade pela 

aprendizagem de todo e qualquer aluno em relação à alfabetização. 

 

Status  
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METAS  E ESTRATÉGIAS 

 

HOUVE CUMPRIMENTO 

 

NÃO HOUVE CUMPRIMENTO 

Meta 5: Alfabetizar todas as crianças, no 

máximo, até o final do 3° (terceiro) ano do 

ensino fundamental. 

Iniciada 

 

 

5.1) Definir, em regime de colaboração com 

os municípios, União e estados para a 

estruturação dos processos pedagógicos de 

alfabetização nos anos iniciais do ensino 

Iniciada 

Parcerias com Programas 

Federais e Estaduais. 
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fundamental, articulando-os com as 

estratégias desenvolvidas na pré-escola, com 

qualificação e valorização dos professores 

alfabetizadores e com apoio pedagógico 

específico, a fim de garantir a alfabetização 

plena de todas as crianças; 

Atualmente, com o 

“Projeto alfabetização em 

contextos de letramento e 

alfabetização matemática.” 

(CAP UERJ ) e elaboração 

do Projeto municipal “ 

Ciclos de  formação em 

Alfabetização”. 

 

5.2) Colaborar com a União, estados e os 

municípios na aplicação de instrumentos de 

avaliação nacional periódicos e específicos 

para aferir a alfabetização das crianças 

aplicados a cada ano; 

Iniciada 

Aguardando decisão do 

MEC 

 

5.3) Implementar medidas pedagógicas, em 

colaboração com a União através de 

programas de alfabetização que atenda todos 

os alunos até o final do terceiro ano do ensino 

fundamental; 

Iniciada 

Aguardando decisão do 

MEC 

 

5.4) Estimular através de parcerias com as 

universidades a formação continuada de 

professores (as) para a alfabetização de 

crianças, com o conhecimento de novas 

tecnologias educacionais e práticas 

pedagógicas inovadoras no que concerne ao 

processo de ensino, de aprendizagem e de 

avaliação, estimulando a articulação entre 

programas de graduação, pós-graduação, lato 

sensu e stricto sensu e ações de formação 

continuada de professores (as) para a 

alfabetização; 

Iniciada 

Parcerias com Programas 

Federais e Estaduais. 

Atualmente, com o 

“Projeto  alfabetização em 

contextos de letramento e 

alfabetização matemática.” 

(CAP UERJ ) e elaboração 

do Projeto municipal “ 

Ciclos de  formação em 

Alfabetização”. 

 

5.5) Apoiar a alfabetização das pessoas com 

deficiência, considerando as suas 

especificidades, inclusive a alfabetização 

bilíngue de pessoas surdas, sem 

estabelecimento de terminalidade temporal. 

Iniciada 

Processo seletivo para 

intérprete de libras. 

  

5.6) Estimular as unidades escolares à criação 

de seus respectivos instrumentos adequados 

para acompanhamento do processo de 

alfabetização dos alunos, considerando o 

sentido formativo da avaliação, 

implementando estratégias pedagógicas para 

alfabetizar todos os/as alunos e alunas até o 

final do 3º (terceiro) ano do Ensino 

Fundamental; 

Iniciada 

Aplicação e devolutiva  da 

Avaliação diagnóstica. 

 

5.7) Assegurar a implementação, a 

manutenção e o pleno funcionamento de 

“espaços de leitura”, em todas as salas de 

aula e outros espaços da unidade escolar, 

contemplando as várias linguagens, 

entendendo a toda a escola como um 

ambiente alfabetizador; 

Iniciada 

Todas as Unidades de 

Ensino Fundamental 

possuem o ambiente de 

Sala de Leitura.  

Na Educação Infantil o 

trabalho é feito no próprio 

ambiente que as crianças 

convivem.  
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5.8) Promover o debate constante com 

gestores/as, coordenadores pedagógicos e 

outros envolvidos no processo escolar, sobre 

as políticas públicas a serem implementadas 

em relação à alfabetização dos estudantes, 

tendo em vista que exercem papel 

preponderante nessa implementação; 

Iniciada 

Sensibilização através de 

assessorias e reuniões 

pedagógicas. 

 

 

 

2.6- META 6  

 

Diagnóstico  

 

A meta 6 compreende uma proposta de ampliação da jornada diária em tempo 

integral, de forma gradual nas escolas públicas brasileiras. Ampliar o atendimento das 

crianças e jovens com situações de ensino é bandeira fundamental na busca pela equidade e 

pela qualidade na Educação, mas é importante considerar que Educação Integral não é 

apenas sinônimo de mais tempo na escola ou sob responsabilidade dela. 

O objetivo da ampliação do tempo escolar é propiciar o desenvolvimento dos 

aspectos cognitivos, físicos, emocionais e sociais aos alunos através múltiplas 

oportunidades de aprendizagem por meio do acesso à cultura, à arte, ao esporte, à ciência e 

à tecnologia, por meio de atividades planejadas com intenção pedagógica e sempre 

alinhadas ao projeto político-pedagógico das escolas, visando a interação da comunidade 

escolar e impactos positivos sobre o aprendizado.  

Cabe ressaltar que é necessário também pensar para além da problemática tempo  e 

espaço. É preciso ainda romper com a hierarquização que muitas escolas têm, bem como 

compreender a gestão democrática e participativa como um salto de qualidade do ensino. 

Atualmente o município possui 3 Escolas Integrais que tem suas diretrizes 

instituídas pelas lei municipal 881 de 31 de março de 2015 e estrutura, funcionamento e 

matriz curricular estabelecidas pela deliberação 029 de 12 de dezembro de 2018 do 

Conselho Municipal de Educação. 

Hoje se encontram em funcionamento as Escolas Municipais Cruzeiro do Sul, Irena 

Sendler e CIEP Municipalizado 461 Padre Nino Miraldi. A E. M. Cruzeiro do Sul possui  

06 turmas de anos iniciais e 04 turmas de anos finais do Ensino Fundamental, a E. M. Irena 

Sendler, 05 turmas de anos iniciais e 07 turmas de anos finais do Ensino Fundamental e o 
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CIEP Municipalizado 461 Padre Nino Miraldi, 09 turmas de Educação Infantil e  09 turmas 

de anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Pedagogicamente há uma estruturação curricular, por uma proposta interdisciplinar de 

ensino, em áreas de conhecimento, conforme exposição abaixo: 

 Linguagens e Códigos dividido em 8 tempos de Língua Portuguesa (incluindo 

produção textual e atividades correspondentes a sala de leitura) e 4 tempos para 

Língua Estrangeira. 

 Ensino de Ciências Humanas dividido em 4 tempos semanais  para os conteúdos 

de História e 4 tempos semanais para os conteúdos de Geografia.  

 Ensino de Matemática, Ciências da Natureza e suas Tecnologias dividido em 8 

tempos para os conteúdos de Matemática e 4  tempos para os conteúdos de 

Ciências. 

 Ensino de Expressão Artística e Corporal dividido em 4 tempos para os 

conteúdos de Educação Física e 4 tempos para os conteúdos de Arte. 

As Escolas de Educação Integral tem sua organização dos anos de escolaridade por 

ciclos, sob a seguinte organização: 

 I – 1º ciclo: composto pelos 1º, 2º e 3º anos de escolaridade; Ciclo de Alfabetização; 

  

II – 2º ciclo: composto pelos 4º e 5º  anos de escolaridade; 

  

III – 3º ciclo: composto pelos 6º e 7º  anos de escolaridade; 

 

IV – 4º ciclo: Composto pelos 8º e 9º anos de escolaridade. 

 

A meta 6 não se apresenta sozinha; depende também do alcance de outras metas 

para a plena execução de suas estratégias, sobretudo, aquelas que compreendam a formação 

e valorização docente, universalização do ensino e financiamento da educação pública – 

como a meta 2 – Ensino Fundamental , meta  3 – Ensino Médio , meta 4 – Educação 

Especial ,  meta 7 - ,  meta 15 – formação de professores,  meta 17 – valorização do 

professor e  meta 20 - Financiamento.  É necessário um conjunto de medidas 

complementares que deveriam se relacionar com as metas citadas propostas pelo referido 

Plano. 

A adesão da Secretaria Municipal de Educação ao “Programa Mais Educação” e ao 

Programa Novo Mais Educação nos dois últimos anos foi importantíssimo para a 
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implementação e organização das Escolas de Educação Integral no Município. Visto que o 

Programa do Governo Federal tinha a ação indutora à Educação integral, o Município de 

Mesquita conseguiu se organizar e transformar Espaços Educativos em Escolas de 

Educação Integral.  

O município homologou a Lei nº 881 de 31 de março de 2015. Esta lei foi 

importantíssima para a criação de novas Unidades Escolares, desenvolvimento das 

propostas de Educação Integral dentro do Município e legitimação da importância destes 

espaços educativos. Com relação às metas propostas pela lei municipal citada para 2020, 

deveremos ter 30% das unidades escolares ampliadas para a Educação Integral.  

É preciso garantir a participação dos diversos segmentos da sociedade, alinhada com  

diretrizes de  políticas públicas educacionais que contemplem  currículo, formação e 

carreira do professor, infraestrutura, gestão, financiamento e, sobretudo, o protagonismo 

dos alunos. 

 Status 

 

 

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php 

 

 

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
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http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php 

 

 

 

METAS  E ESTRATÉGIAS 

 

HOUVE CUMPRIMENTO 

 

NÃO HOUVE CUMPRIMENTO 

Meta 6: Oferecer educação em tempo integral 

em, no mínimo, 80% (oitenta por cento) das 

escolas públicas, de forma a atender, pelo 

menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) 

alunos (as) da educação. 

 

Iniciada 

Não garantia de ampliação 

do investimento 

 

 

6.1) Promover a oferta de educação integral, 

em tempo integral, por meio de atividades de 

acompanhamento pedagógico e 

multidisciplinar, inclusive cultural e 

esportiva, de forma que o tempo de 

permanência dos (as) alunos (as) na escola ou 

sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou 

superior a 7 (sete) horas diárias durante todo 

o ano letivo, com a ampliação progressiva da 

jornada de professores em uma única escola;  

Iniciada 

Desde 2017 o Programa 

não contemplou a maioria 

das unidades escolares do 

município e em 2019 o 

Programa deixou de existir. 

 

6.2) Assegurar  a articulação da escola com os 

diferentes espaços educativos, culturais e 

esportivos, tais como centros comunitários, 

bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, 

cinemas e planetários;  

Iniciada 

Utilização de espaços 

parceiros (Centro Cultural, 

Batalhão, outras unidades 

escolares). 

 

6.3) Operacionalizar propostas curriculares 

visando garantir a educação integral, em 

tempo integral, como desenvolvimento do ser 

humano em suas múltiplas dimensões, quer a 

intelectual e cognitiva, quer a social, 

emocional e ética, assim como a corporal;  

Iniciada 

Através do planejamento 

coletivo (quinzenal)  

 

6.4) Adotar medidas para otimizar o tempo 

de permanência dos alunos na escola, 

direcionando a expansão da jornada para o 

Iniciada 

Com o corte do Programa 

 

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
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2.7 – META 7  

Diagnóstico 

efetivo trabalho escolar, combinado com 

atividades recreativas, esportivas e culturais;  

citado as atividades 

diminuíram 

6.5) Estimular as Instituições privadas de 

ensino fundamental a adotarem as diretrizes 

de projetos inovadores para a oferta da 

educação integral, em tempo integral, sempre 

que possível (conforme legislações 

municipais);  

Iniciada 

Através da divulgação do 

trabalho existente nas 

unidades escolares do 

município. 

 

6.6) Promover a formação continuada de 

profissionais das diferentes áreas de 

conhecimento, em uma perspectiva 

interdisciplinar, visando assegurar práticas 

pedagógicas voltadas para a educação 

integral, em tempo integral, como 

desenvolvimento do ser humano em suas 

múltiplas dimensões; 

Iniciada 

Acontece com suporte 

próprio das unidades no 

espaço do planejamento 

coletivo (quinzenal) 

 

6.7) Instituir, em regime de colaboração, 

programa de adequação e reestruturação de 

escolas com padrão arquitetônico e de 

mobiliário adequado para atendimento em 

tempo integral; 

 Não iniciada 

Não garantia de ampliação do 

investimento 

 

6.8) Garantir a educação em tempo integral 

para pessoas com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação na educação 

básica, assegurando atendimento educacional 

especializado complementar e suplementar 

ofertado em salas de recursos multifuncionais 

da própria escola ou em instituições 

especializadas; 

 Não Iniciada 

Avaliação  de cada situação.  
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A Meta 7 do PNE  é a mais complexa do Plano e estabelece a necessidade de se 

fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria 

do fluxo escolar e da aprendizagem. 

Cabe ressaltar que a notoriedade que os resultados  do IDEB possibilitam várias 

discussões sobre a Educação no Brasil, mas a capacidade do indicador de diagnosticar a 

qualidade da Educação nas escolas e redes de ensino é limitada. Há a necessidade de contar 

com diagnósticos mais completos, que nos digam sobre o contexto das crianças atendidas, 

 sobre as habilidades socioemocionais desenvolvidas, as condições dessas escolas, as 

práticas pedagógicas e preparo e formação  da equipe pedagógica,  que sejam indicadores 

propositores de reflexões sobre a educação e indutores de políticas públicas.  

Além disso, precisamos garantir os direitos inerentes a essa educação, como a 

promoção de autonomia aos estudantes, do respeito com a carreira dos professores, do 

acesso a insumos e tecnologias e da infraestrutura das escolas.  

  Alguns enfrentamentos são necessários já que todas as etapas da educação básica 

não cumprem as metas  e nos  anos finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio, já  

estão  muito abaixo das metas estipuladas, outros pontos a considerar são as taxas de 

reprovação e abandono e evasão  nas etapas citadas. 

A educação precisa atender a sua demanda social e é nesse contexto que a 

equidade traz o fator da justiça social para o contexto. A busca pela qualificação da 

educação com equidade educacional  garantirá a oferta de oportunidades iguais a todos, a 

fim de superar as desigualdades sociais e  a garantia de direitos.  

 

 

 

Status 

http://educacaointegral.org.br/glossario/habilidade/
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METAS  E ESTRATÉGIAS 

 

HOUVE CUMPRIMENTO 

 

NÃO HOUVE CUMPRIMENTO 

Meta 7: Fomentar a qualidade da 

educação básica em todas as etapas e 

modalidades, com melhoria do fluxo 

escolar e da aprendizagem de modo a 

atingir as médias estaduais para o IDEB: 

 

Iniciada 

Implantação do “Projeto  

Educação Presente” com  o 

objetivo de favorecer a 

compreensão da importância 

das avaliações externas, 

estimulando a participação 

dos alunos, oferecendo 

suporte técnico aos docentes. 

 

 

7.1) Ampliar progressivamente, em 

regime de colaboração, as ações 

pedagógicas e a implementação das 

diretrizes pedagógicas para a educação 

básica e a base nacional comum dos 

currículos, com direitos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento dos (as) 

alunos (as) para cada ano do ensino  

fundamental e médio, respeitada a 

diversidade regional, estadual e 

municipal durante a vigência do PME; 

Iniciada 

Adequação do currículo da 

rede  à BNCC. 

 

7.2) Assegurar que: 

a) no quinto ano de vigência deste PME, 

pelo menos 40% (quarenta por cento) 

dos (as) alunos do ensino fundamental e 

do ensino médio tenham alcançado nível 

adequado de aprendizado em relação aos 

direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento de seu ano de estudo, de 

acordo com a escala de proficiência do 

SAEB; 

b) no último ano de vigência deste PME, 

todos os estudantes do ensino 

fundamental e do ensino médio tenham 

alcançado nível adequado de 

aprendizado em relação aos direitos e 

Concluída 

Fonte: Qedu. 
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objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento de seu ano de estudo, ou 

pelo menos 70% (setenta por cento), de 

acordo com a escala de proficiência do 

SAEB; 

7.3) Promover processo contínuo de 

autoavaliação das escolas de educação 

básica com base nos instrumentos de 

avaliação que orientem as dimensões a 

serem fortalecidas, destacando-se a 

elaboração de planejamento estratégico, 

a melhoria contínua da qualidade 

educacional, a formação continuada dos 

profissionais da educação e o 

aprimoramento da gestão democrática; 

Iniciada 

Avaliações internas e 

externas; 

 

 

 

7.4) Constituir, em colaboração entre a 

União, estado e município, um conjunto 

nacional de indicadores de avaliação 

institucional com base no perfil do 

alunado e do corpo de profissionais da 

educação, nas condições de 

infraestrutura das escolas, nos recursos 

pedagógicos disponíveis, nas 

características da gestão e em outras 

dimensões relevantes, considerando as 

especificidades das modalidades de 

ensino; 

 Não iniciada 

7.5) Formalizar e executar os planos de 

ações articuladas dando cumprimento às 

metas de qualidade estabelecidas para a 

educação básica pública e às estratégias 

de apoio técnico e financeiro voltadas à 

melhoria da gestão educacional, à 

formação de professores e profissionais 

de serviços e apoio escolares, à ampliação 

e ao desenvolvimento de recursos 

pedagógicos e à melhoria e expansão da 

infraestrutura física da rede escolar; 

Iniciada 

Adesão aos programas 

federais; 

Assessorias ao 

acompanhamento das ações; 

  

7.6) Aprimorar continuamente os 

instrumentos de avaliação da qualidade 

do ensino fundamental e médio, de forma 

a englobar o ensino de ciências nos 

exames aplicados no ensino fundamental 

e médio, incorporar a Provinha Brasil e 

ANA (Avaliação Nacional da 

Alfabetização) ao sistema de avaliação da 

educação básica, bem como apoiar o uso 

dos resultados das avaliações nacionais 

pelas escolas e redes de ensino para a 

melhoria de seus processos e práticas 

pedagógicas; 

 Não iniciada 

Aguardando decisões do MEC. 

7.7) Desenvolver indicadores específicos 

de avaliação da qualidade da educação 

especial, bem como da qualidade da 

educação bilíngue para surdos; 

Iniciada 

Implementação da 

Deliberação nº032 de 09 de 

novembro de 2018 que 

estabelece normas de 

atendimento para os alunos 

público-alvo da Educação 

Especial do Município. 

 

7.8) Estimular a adoção de políticas nas 

redes 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, 

Iniciada 

Implantação do “Projeto 

Mesquita Presente” com  o 
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garantindo a equidade da aprendizagem 

por meio da adoção de políticas nas redes 

de ensino, com vistas à diminuição entre 

as médias dos índices dos estados e dos 

municípios, tendo por referência as 

metas do IDEB; 

objetivo de favorecer a 

compreensão da importância 

das avaliações externas, 

estimulando a participação 

dos alunos, oferecendo 

suporte técnico aos docentes 

e do “Projeto Avança 

Mesquita.” 

 

7.9) Fixar, acompanhar e divulgar 

anualmente os resultados pedagógicos 

dos indicadores do sistema estadual de 

avaliação da educação básica e do IDEB, 

relativos às escolas, às redes públicas de 

educação básica e aos sistemas de ensino 

do estado e dos municípios, assegurando 

a contextualização desses resultados com 

relação a indicadores sociais relevantes, 

como os de nível socioeconômico das 

famílias dos alunos e a transparência e o 

acesso público às informações técnicas de 

concepção e operação do sistema de 

avaliação; 

Iniciada 

Através de reuniões 

pedagógicas. 

 

7.10) Incentivar o desenvolvimento, 

selecionar e divulgar tecnologias 

educacionais para a educação infantil, o 

ensino fundamental e o ensino médio e 

incentivar práticas pedagógicas 

inovadoras que assegurem a 

aprendizagem, a diversidade de métodos 

e propostas pedagógicas, com preferência 

para softwares livres e recursos 

educacionais abertos, bem como o 

acompanhamento dos resultados nos 

sistemas de ensino em que forem 

aplicadas; 

Iniciada 

Através de ações do Núcleo 

de Tecnologia de Mesquita – 

NTM e Implantação do 

“Programa Educação 

Conectada”. 

 

 

 

 

 

2.7 – META 8 

Diagnóstico  

A meta 8 além de traçar um objetivo claro em relação ao número de anos de 

escolaridade da população de 18 a 29 anos, 12 anos, explicita a urgência do Brasil em 

reduzir as desigualdades  de acesso  e permanência entre ricos e pobres, entre brancos e 

negros, entre a cidade e o campo. A meta visa garantir a universalização da educação básica 

com equidade, garantindo que toda a população brasileira, sem distinção, tenha o acesso 

garantido. Entretanto, a conquista dessa meta não pode se restringir às informações 

numéricas. Para reduzir, de fato, a desigualdade, é preciso que a Educação oferecida a toda 

população adquira os mesmos (e melhores) padrões de qualidade. 
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A Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009 ampliou o ensino 

obrigatório e contribuiu para o aumento dos anos de estudo. A obrigatoriedade começou no 

ano de 2016 e deverá ser implementada progressivamente até que todos brasileiros de 4 a 

17 anos estarem matriculados na escola e o Estado deve garantir a oferta de vagas desde o 

ensino infantil até o médio. Com a efetivação, há a garantia de, ao menos, 13 anos de estudo 

para as próximas gerações. Segundo o Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852, de 5 de agosto 

de 2013) o grupo na faixa etária citada na meta 8 foi definido como jovens, ainda que este 

conceito seja bastante complexo ,  possui especificidades e uma composição 

socioeconômica desigual.  

Além do Estatuto da Juventude, é relevante ter em conta, para a compreensão da 

meta citada  a Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, que aprova o Estatuto da Igualdade 

Racial e a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB), sobretudo em seu artigo 37, que 

trata da educação de jovens e adultos. Cabe ressaltar que a meta compromete-se, por meio 

do PNE e PME, com a elevação da escolaridade da faixa etária citada o que significa 

colocar prioridade para atender um grupo fragilizado nas dimensões de território, região, 

renda e cor, que são decisivos na manutenção das desigualdades brasileiras. 

É necessário destacar que ocorreram melhorias em outras faixas etárias atendidas, 

mas a situação dos jovens na faixa etária de 18 a 29 anos ainda apresenta desigualdades 

educacionais significativas. É fundamental que as estratégias estejam voltadas não só para 

crescimento da média geral dos anos de estudo, mas almeja que isso ocorra de forma 

concomitante entre todos os segmentos que a referenciam. 

Para atingir seus objetivos, a meta 8 prevê também a implementação de programas 

voltados à educação de jovens e adultos (EJA) e de cursos profissionalizantes e técnicos. As 

ações estão previstas nas metas 10 e 11, respectivamente, do PNE e  do PME. 

No Estado do Rio de Janeiro, a escolaridade média da população entre 18 e 29 anos 

alcançou em 2016 um índice superior ao do Brasil, mas inferior ao da Região Sudeste. Este 

patamar ainda é muito distante da meta de alcançar, no mínimo, a média de 12 anos de 

estudo para este segmento da população até o  último ano de vigência do Plano Nacional de 

Educação (PNE), conforme tabela abaixo. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emc%2059-2009?OpenDocument
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Status  

 

 

METAS  E ESTRATÉGIAS 

 

HOUVE CUMPRIMENTO 

 

NÃO HOUVE CUMPRIMENTO 

Meta 8 : Elevar a escolaridade média da 

população de 15 (quinze) a 29 (vinte e 

nove) anos, de modo a alcançar, no 

mínimo, 12 (doze) anos de estudo para as 

populações com menor escolaridade e 

igualar a escolaridade média entre 

negros e não negros declarados ao IBGE 

no último ano de vigência deste plano. 
(Compete ao Estado  não temos maiores 

informações) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, que por quaisquer razões 

apresentem rendimento escolar defasado, 

considerando as especificidades dos 

segmentos populacionais considerados; 

 

 

 

8.2) Implementar políticas de educação 

de jovens e adultos para os segmentos 

populacionais considerados, que estejam 

fora da escola e com defasagem idade-

ano, associados a outras estratégias que 

garantam a continuidade da 

escolarização, após a alfabetização 

inicial; 

  

8.3) Fomentar a divulgação junto aos 

sistemas de ensino, a sociedade civil, aos 

órgãos de comunicação de massa e 

mídias sociais dos exames de certificação 

da conclusão dos ensinos fundamental e 

médio, garantida sua gratuidade aos que 

dela fizerem jus; 

 

 

 

8.4) Expandir a oferta gratuita de 

educação profissional técnica por parte 

das entidades públicas de forma 

concomitante e/ou subsequente ao ensino 
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ofertado na rede escolar pública, para os 

segmentos populacionais considerados, 

incentivando também a participação das 

instituições e entidades privadas de 

serviço social e de formação profissional 

vinculadas ao sistema sindical; 

8.5) 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 em 

regime de colaboração com os municípios 

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; 

  

8.6) Desenvolver políticas públicas em 

parceria com a Secretaria de Assistência 

Social e Direitos Humanos, voltadas para 

a Educação das Relações Humanas e 

promoção da redução das desigualdades 

de gênero, classe, raça, etnia, geração, 

orientação sexual e deficiência, 

pautando-se pelo princípio da equidade e 

igualdade social, a fim de promover um 

desenvolvimento sustentado e 

comprometido com a justiça social; 

  

 

 

 

 

 

9 – META 9  

O analfabetismo entre adultos continua sendo um dos grandes desafios para a 

Educação no Brasil. Ainda há cerca de 13 milhões de analfabetos - e, segundo a ONU, o 

Brasil está entre as 144 nações signatárias do Marco de Ação de Belém que não elevaram as 

taxas de alfabetização de adultos. 

As evidências sugerem que a EJA não se mostra atrativa e muito menos efetiva para 

seu público-alvo. A meta 9  compreende diversas estratégias que tomam por base a EJA 

para tentar mitigar a recorrente exclusão de faixas etárias e grupos sociais do direito à 

educação, seja por meio da articulação com as ações de alfabetização, seja mediante 

incentivo à essa modalidade de educação. Isso ocorre porque as políticas de alfabetização 

de adultos são mais efetivas à medida que são coordenadas com a continuidade dos estudos, 

além de ser um compromisso dos países signatários do Marco de Ação de Belém 

(UNESCO, 2010). 
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A inclusão da EJA como modalidade sujeita ao financiamento do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (Fundeb), apesar dos espaços conquistados, ainda não alcançou os efeitos 

esperados ao longo desses anos de vigência do fundo. Em âmbito nacional, dados indicam a 

diminuição de matrículas, que pode estar ligada à redução da oferta de turmas. O principal 

fator que contribui para este quadro é a forma desigual no que se refere ao financiamento 

público, quando comparada com os outros agrupamentos que constam do novo fundo. 

É relevante refletir que a oferta de EJA ocorre quase que totalmente no período 

noturno, retirando a oportunidade dos trabalhadores em jornada noturna estudarem em 

outro período. Também devemos reconhecer que moradores de áreas de risco social, com 

elevados índices de violência, não se sentem seguros para frequentar as aulas no período 

noturno, além disso, a falta de transporte escolar colabora para os índices de evasão e 

infrequência.  

Cabe ressaltar que a maioria dos programas de alfabetização se concentra 

demasiadamente em características escolares, pautados por relações hierárquicas e 

currículos assimétricos, apresentando pouca eficácia. Os programas devem considerar as 

especificidades dos sujeitos. É importante frisar que a passagem dos alunos pelas séries 

iniciais da EJA não deve se pautar por uma lógica de suplência ou encurtamento de 

escolaridade visando exclusivamente a conclusão do Ensino Fundamental.  

A despeito desse cenário, há caminhos possíveis. A integração da EJA com a 

educação profissional é uma experiência que obteve crescimento, fundamentalmente 

ofertada no Ensino Médio, sendo este um bom caminho a ser seguido na tentativa de 

ampliar as oportunidades de capacitação e de aprendizado ao longo da vida, também no 

Ensino Fundamental.  

Faz-se necessário que as políticas de alfabetização e de ampliação da escolaridade 

dos adultos se articulem com as demais políticas de inclusão social e de desenvolvimento 

local, com o objetivo de aprimorar oportunidades de qualificação profissional, fruição 

cultural e participação cidadã para diminuir a evasão escolar. Além disso, cabe ressaltar que 

a alfabetização de jovens e adultos, para além das questões metodológicas e pedagógicas, 

deve ser enfrentada como um problema de política educacional. 
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http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php 

 

 

 

 

 

 

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php 

 

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
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METAS  E ESTRATÉGIAS 

 

HOUVE CUMPRIMENTO 

 

NÃO HOUVE CUMPRIMENTO 

 

Meta 9: Elevar a taxa de alfabetização da 

população com 15 (quinze) anos ou mais 

para 98% (noventa e oito por cento) até o 

final da vigência deste PME e reduzir em 

50% o analfabetismo funcional. 

Iniciada 

No ensino de jovens e 

adultos, Mesquita teve um 

total de 5.374 alunos 

matriculados em 2017, 

sendo 66% na rede 

estadual e 34% na 

municipal. 

(Relatório do TCE- RJ  

Estudos Socioeconômicos)  

 

 

 

9.1) Assegurar a oferta gratuita da 

educação de jovens e adultos a todos os que 

não tiveram acesso à educação básica na 

idade própria; 

Iniciada 

O município oferta a 

modalidade EJA em 08 

(oito) unidades escolares, 

de forma presencial e 

01(um) unidade escolar 

através do formato 

semipresencial. 

 

 

9.2) Implementar ações de alfabetização de 

jovens e adultos com garantia de 

continuidade da escolarização básica; 

Iniciada 

Todas as unidades 

escolares do município que 

possuem EJA contam com 

turmas de alfabetização. 

 

 

9.3) Realizar chamadas públicas regulares 

para educação de jovens e adultos, 

promovendo-se busca ativa em regime de 

colaboração entre entes federados e em 

parceria com organizações da sociedade 

civil; 

Iniciada 

Semestralmente a SEMED 

promove junto a empresa 

Super Via a divulgação  da 

oferta em EJA em estações 

ferroviárias. Além disso, é 

realizada a divulgação por 

meio de material impresso, 

distribuído em ações de 

divulgação em espaços 

públicos do município e por 

meio digital, através dos 

canais oficiais da 

prefeitura. Houve o esforço 

para a divulgação do 

período de matrículas 

utilizando mídia impressa, 
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como jornais locais. 

 

9.4) Articular e viabilizar parcerias para 

atendimento ao 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; 

Iniciada  

A articulação com a área 

da saúde visando o 

atendimento dos estudantes 

é realizada pelos 

orientadores educacionais 

que atuam na EJA. Estes 

por sua vez, ao identificar 

problemas relacionados à 

saúde realizam os 

encaminhamentos para os 

equipamentos públicos 

mais próximos à residência 

dos estudantes. 

 

9.5) Apoiar projetos inovadores na 

educação de jovens e adultos que visem ao 

desenvolvimento às necessidades específicas 

desses educandos, propiciando inseri-los 

nos sistemas de ensino; 

Iniciada 

A coordenação da EJA 

oferece semestralmente aos  

estudantes do nono período 

a possibilidade de acesso ao 

Ensino Médio – 

modalidade Proeja, graças 

a uma parceria instituída 

com o Instituto Federal de 

Ciência e Tecnologia 

(IFRJ).  

 

 

9.6) Implementar programas de formação 

tecnológica da população jovem e adulta, 

direcionados para os segmentos com baixos 

níveis de escolarização formal e para os (as) 

educandos (as) com deficiência. 

Articulando os sistemas de ensino, a rede 

federal e estadual de educação profissional, 

científica e tecnológica, as universidades, 

instituições públicas e privadas, 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; 

Iniciada  

Implementação do Projeto 

Caravana do Trabalho, 

ação de qualificação 

profissional Itinerante, em 

parceira com a Secretaria 

de Trabalho e 

Desenvolvimento 

Econômico (SETRADE) e 

com  Universidade Federal 

do Estado  Rio de Janeiro -  

UNIRIO. 

 

9.7) Considerar nas políticas públicas de 

jovens e adultos, as necessidades dos idosos, 

com vistas à promoção de políticas de 

erradicação do analfabetismo, ao acesso às 

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; 

Iniciada 

Os  direitos dos idosos têm 

sido debatidos 

constantemente na EJA 

através de palestras 

ministradas pela Secretaria 

de Assistência Social do 

Município. Nas escolas a 

coordenação da EJA 

apoiou atividades 
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esportivas considerando as 

especificidades desta 

população.  

 

9.8) Promover formação contínua para 

educadores, alfabetizadores de jovens e 

adultos. 

Iniciada 

Na estratégia não foi 

mencionado o apoio técnico  

e financeiro do MEC, 

pedido de alteração de 

mesma através de Nota 

Técnica que será analisada 

na Conferência Municipal.  

 

Anualmente a SEMED 

realiza formação 

continuada, denominada 

“Formação em Rede”, que  

em sua programação 

aborda temas 

especificamente para os 

profissionais que atuam na 

EJA. 

 

9.9) Valorizar, nas práticas pedagógicas e 

nas ações de políticas públicas, a 

diversidade de história de vidado educando, 

articulando com seu contexto histórico 

social e visando a especificidade cultural de 

cada um; 

Iniciada 

A EJA vem 

sistematicamente 

trabalhando sob a lógica da 

diversidade. Uma das ações 

desenvolvidas é a 

participação do segmento 

na campanha “21 Dias de 

Ativismo contra o 

Racismo”, além do 

“Projeto Leitura e suas 

múltiplas linguagens” que 

na EJA busca contemplar a 

cultura popular e as 

expressões vividas pelos 

estudantes. 

 

 

9.10) Implementar estratégias para 

acompanhamento da frequência e 

levantamento dos motivos de infrequência, 

de modo a reduzir/erradicar os índices de 

evasão escolar. 

Iniciada 

Todas as unidades 

escolares contam com o 

trabalho dos orientadores 

educacionais. Estes 

realizam o contato com os 

estudantes visando o 

combate a evasão bem 

como, a busca ativa por 
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novos estudantes na 

modalidade. 

Como estratégia de 

garantir a permanência dos 

estudantes, a coordenação 

de EJA implementou em 

uma unidade escolar uma 

sala de acolhimento para 

o(s) filho(s ) dos estudantes. 

 

 

2.10 – META 10  

A articulação da educação de jovens e adultos, preferencialmente, com a educação 

profissionalizante foi incluída na Lei de Diretrizes e Bases em 2008. 

Nesse sentido, o PNE avançou ao estabelecer, na meta 10, que 25% das matrículas 

de EJA, nos Ensinos Fundamental e Médio, sejam integradas à Educação Profissional - EP 

até 2024. Essa articulação é a aposta da sociedade para responder à heterogeneidade desse 

público.  

A integração da educação de jovens e adultos com a educação profissional é uma 

estratégia importante para a efetivação do direito à educação, pois consideram, em um 

único processo formativo, as necessidades específicas destes sujeitos que por algum motivo 

social tiveram que deixar a escola. Ao integrar elevação da escolaridade, formação geral 

(compreendendo aquela vinculada à construção de conhecimentos em suas diversas áreas) e 

formação profissional, este itinerário se aproxima das demandas imediatas destes 

estudantes, que é a produção da vida por meio do trabalho ao mesmo tempo em que amplia 

possibilidades e qualifica suas escolhas sociais enquanto sujeitos de direito. 

De acordo com o Observatório do PNE (2017), as matrículas da EJA integrada à EP 

no Ensino Fundamental correspondem a 2,9% e no Ensino Médio, 2,5% das matrículas em 

2017. 

Os dados denunciam o grande potencial humano que o País tem desprezado, 

portanto, que há muito que se fazer para atingir a meta de 25% de matrículas na EJA 

integrada à EP. Contudo, além dos desafios numéricos é preciso, juntamente com eles, 

compreender que esta modalidade educativa traz como característica fundamental as 

diversas dívidas sociais com os seus sujeitos e que políticas compensatórias e aligeiradas, 

teorias e práticas pedagógicas desvinculadas das suas especificidades e financiamento 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
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aquém das necessidades de garantir a eles a efetivação do seu direito à educação, não irão 

saldá-las. 

 

 

Status 

 

 

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php 

 

 

 

METAS  E ESTRATÉGIAS 

 

HOUVE CUMPRIMENTO 

 

NÃO HOUVE CUMPRIMENTO 

Meta 10: Oferecer no mínimo 10% (dez por 

cento) das matrículas de educação de jovens e 

adultos nos ensinos fundamental e médio, na 

forma integrada e/ou subsequente à educação 

profissional, durante a vigência deste plano. 

 Não iniciada  

O município entre os anos de 2012 e 

2016 ofertou duas possibilidades de 

educação profissional: o 

“Programa Projovem Urbano” e 

“Proeja FIC”.  O Programa Proeja 

não teve prosseguimento por 

descontinuidade do governo federal 

enquanto o Projovem Urbano  não 

teve sequência por não garantia de 

recursos. 

10.1) Manter o programa nacional de 

educação de jovens e adultos voltado à 

conclusão do ensino fundamental e à 

formação profissional inicial, de forma a 

estimular a conclusão da educação básica; 

 Não Iniciada 

Não garantia de recursos. 

10.2) Expandir as matrículas na educação de 

jovens e adultos, de modo a articular a 

formação inicial e continuada de 

trabalhadores com a educação profissional, 

objetivando a elevação do nível de 

escolaridade do trabalhador; 

Iniciada 

Implementação do Projeto 

Caravana do Trabalho, 

ação de qualificação 

profissional itinerante,  em 

parceira com a Secretaria 

de Trabalho e 

Desenvolvimento 

 

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
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Econômico (SETRADE)  e 

com  Universidade Federal 

do Estado  Rio de Janeiro -  

UNIRIO. 

 

10.3) Fomentar a integração da educação de 

jovens e adultos com a educação profissional, 

em cursos planejados, de acordo com as 

características do público da educação de 

jovens e adultos. 

Iniciada 

Os estudantes da EJA 

participaram de formações 

e palestras junto ao  

Coordenação de Integração 

Empresa Escola (CIEE) 

Implementação do Projeto 

Caravana do trabalho, ação 

de qualificação profissional 

itinerante,  em parceira 

com a Secretaria de 

Trabalho e 

Desenvolvimento 

Econômico (SETRADE ) e  

com Universidade Federal 

do Estado  Rio de Janeiro -  

UNIRIO. 

 

 

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; 

Iniciada 

Na EJA os estudantes com 

deficiência têm recebido o 

apoio dos mediadores 

educacionais. 

Houve o contato inicial com 

a Secretaria de Trabalho e 

Desenvolvimento 

Econômico (SETRADE)  

no  sentido de realizar uma 

feira de trabalho para este 

grupo. 

 

 

10.5) Reestruturar e adquirir 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; 

Iniciada  

As unidades escolares que 

possuem esta modalidade 

passaram por reformas em 

sua estrutura física. 

 

10.6) Estimular a diversificação curricular da 

educação de jovens e adultos, articulando a 

formação básica e a preparação para o 

mundo do trabalho e estabelecendo inter-

relações entre teoria e prática, nos eixos da 

ciência, do trabalho, da tecnologia e da 

cultura e cidadania, de forma a organizar o 

tempo e o espaço pedagógicos adequados às 

Iniciada 

A proposta curricular da 

EJA tem por princípio 

desenvolver e estimular 

discussões voltadas para o 

campo do trabalho, 
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características desses educandos; considerando o sujeito da 

EJA em sua diversidade. 

 

10.7) Promover 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, em parceria com 

instituições de ensino superior públicas; 

  Não iniciada 

A coordenação da EJA tem 

participado de formações ofertadas 

pela Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro -  UERJ, na busca 

por parcerias  que resultem na 

qualificação profissional dos 

trabalhadores da EJA que atuam 

no município. 

10.8) Promover 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 públicas e privadas 

de formação profissional vinculadas ao 

sistema sindical e de entidades sem fins 

lucrativos de atendimento à pessoa com 

deficiência, com atuação exclusiva na 

modalidade; 

 Não iniciada 

 

10.9) Orientar a expansão da oferta de 

educação de jovens e adultos articulada à 

educação profissional, de modo a atender às 

pessoas privadas de liberdade nos 

estabelecimentos penais; 

 Não Iniciada 
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10.10) Assegurar formação específica dos 

professores e implementação de diretrizes 

nacionais em regime de colaboração; 

  Não iniciada 

10.11) Implementar mecanismos de 

reconhecimento de saberes dos jovens e 

adultos trabalhadores a serem considerados 

na articulação curricular dos cursos de 

formação inicial e continuada e dos cursos 

técnicos de nível médio; 

 Não iniciada 

10.12) Estabelecer estratégias de inclusão 

digital por meio da implementação de 

políticas educacionais de utilização das Novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação - 

NTICS - como ferramentas educacionais, 

garantindo a formação dos profissionais 

envolvidos. 

Iniciada 

 

 

10.13) Estabelecer estratégias para, 

progressivamente, no prazo de 4 (quatro) 

anos, a contar da publicação deste plano, 

elevar em 10% os índices de desempenho dos 

alunos do ensino fundamental EJA e 30% do 

ensino médio EJA, tendo como base o próprio 

desempenho da unidade escolar nos exames 

nacionais (SAEB, Prova Brasil) e estadual 

(SAERJ), independente da política salarial, 

gratificações e afins. 

 Não iniciada 

 

2. 11 – META 11  

Diagnóstico 

A meta 11 tem como enfoque triplicar o número de matrículas da educação 

profissional técnica (EPT) de nível médio, garantindo a qualidade da oferta. Além disso, 

estabelece que, pelo menos, 50% dessa expansão ocorram no segmento público.  

 

No período de 2010 a 2017, houve uma expansão do número de matrículas de EPT 

de nível médio no Brasil (de 1.361.827 em 2010 para 1.791.806 em 2017), perfazendo um 

crescimento de 31,6%. Com base no avanço ocorrido desde 2013, verifica-se que o ritmo de 

crescimento foi de 47 mil matrículas novas por ano, nove vezes menor do que o necessário 

para o alcance da meta em 2024. Esses dados sugerem que dificilmente o Brasil conseguirá 

triplicar o número de matrículas de EPT até 2024.  
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No estado do Rio de Janeiro o período analisado apresenta variação positiva de 

2,6%., mas é notório que as matrículas na EPT apresentam grande oscilação e no Censo 

Escolar de Educação Básica 2018, constata-se declínio na matrícula de Educação 

Profissional Regular como mostra a tabela abaixo. 

 

A escola e mundo do trabalho carecem de sintonia. As rápidas transformações 

proporcionadas pelas novas tecnologias e os novos perfis profissionais, que valorizam 

muito mais a criatividade e a capacidade de relacionar conhecimentos de forma 

interdisciplinar, na busca pela resolução de problemas, ainda são características pouco 

valorizadas nos cursos de formação profissional. 

Cabe ressaltar que pesquisas apontam ociosidade de vagas e baixo índice de 

conclusão em alguns cursos. Faz-se necessário pensar em mecanismos que possibilitem a 

evasão nessa modalidade de ensino e melhor aproveitamento das vagas ofertadas. 

Além disso, cabe ao governo do estado e da união intensificar a participação em 

programas de formação, expansão de matrículas, ampliação das oportunidades 

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

aquisição de equipamentos para melhoria das instituições públicas, garantindo a 

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

adesão a programas nacionais de assistência ao estudante, isto requer o desenvolvimento de 

uma política pública de educação com parcerias. 

 

 

 

 

Status 

 

 

METAS  E ESTRATÉGIAS 

 

HOUVE CUMPRIMENTO 

 

NÃO HOUVE CUMPRIMENTO 
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Meta 11: Ampliar as matrículas da educação 

profissional técnica de nível médio, 

assegurando a qualidade da oferta e da 

expansão no segmento público em pelo menos 

50% (cinquenta por cento), respeitando os 

arranjos produtivos locais. 

(Compete ao Estado não temos maiores 

informações). 

  

  

11.1) Articular no prazo de 1 (um) ano, a 

partir da publicação deste plano, juntamente 

com os sistemas federal e municipais, um 

Plano de Expansão da Educação Profissional 

no estado do Rio de Janeiro, contribuindo 

para que não haja duplicidade de oferta nas 

mesmas regiões e evitando aplicação de 

recursos públicos com finalidades idênticas; 

  

11.2) Ampliar a oferta de educação 

profissional técnica de nível médio, no prazo 

de vigência deste plano, na forma de ensino 

médio integrado como proposta para aliar a 

educação básica à educação profissional e 

tecnológica, tendo como eixos o trabalho, a 

ciência e a cultura, visando uma formação 

integral do indivíduo, respeitando os 

Arranjos Produtivos Locais (APLs), em 

parceria ou convênios com instituições 

públicas ou privadas; 

  

11.3) Ampliar a oferta de educação 

profissional técnica de nível médio nas 

formas subsequente e concomitância externa, 

exclusivamente, na rede estadual de educação 

profissional científica e tecnológica, 

priorizando os municípios com menor Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH), em 

parceria ou convênios com instituições 

públicas ou privadas em, no mínimo, 10% do 

total de alunos matriculados no ensino médio 

da rede estadual, tendo como base os dados 

do INEP; 

  

11.4) Expandir o atendimento gratuito do 

ensino médio integrado à formação 

profissional para as populações do campo e 

para as comunidades indígenas e 

quilombolas, de acordo com os seus interesses 

e necessidades; 

  

11.5) Ampliar a oferta de matrículas 

gratuitas de educação profissional técnica de 

nível médio pelas entidades privadas de 

formação profissional vinculadas ao sistema 

sindical e entidades sem fins lucrativos de 

atendimento às pessoas com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação, com 

atuação exclusiva na modalidade; 

  

11.6) Garantir, a partir da publicação deste 

plano, o comprometimento da educação 

profissional com a educação inclusiva, 

agregado a valorização do educador e do 

educando, permitindo a acessibilidade, 

flexibilização e adaptação curricular e a 

avaliação diferenciada adequada às 

especificidades das necessidades de cada um, 

seja definitiva ou circunstancial; 

  

11.7) Elevar gradualmente o investimento em 

programas de assistência estudantil e 

  



59 
 

mecanismos de mobilidade acadêmica, 

visando garantir as condições necessárias à 

permanência dos(as) estudantes e à conclusão 

dos cursos técnicos de nível médio; 

11.8) Propor alterações, no prazo de 6 (seis) 

meses, a partir da publicação deste plano, da 

Lei do Passe Livre, nº 4510/05, contemplando 

a educação profissional em seus cursos de 

formação inicial e continuada ou qualificação 

profissional e técnica de nível médio, em 

todas as suas formas, e ampliando o número 

de passes disponíveis, contribuindo para 

assegurar a permanência do aluno e a 

conclusão dos cursos; 

  

11.9) Assegurar a expansão do estágio na 

educação profissional técnica de nível médio 

na rede estadual de educação profissional 

científica e tecnológica e do ensino médio 

regular, 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 por meio da 

criação de uma política de incentivo fiscal à 

iniciativa privada; 

  

11.10) Estimular por meio da realização de 

parcerias, a partir da publicação deste plano, 

o cumprimento pelas empresas públicas e 

privadas da Lei do Aprendiz (Lei Federal no 

10.097, de 19 de dezembro de 2000), que 

oportuniza aos adolescentes entre 14 

(quatorze) 18 (dezoito) anos, matriculados em 

unidades de ensino, um contrato de 

aprendizagem condizente com a sua condição 

de aluno em fase de formação para o mundo 

do trabalho; 

  

11.11) Fomentar a expansão da oferta de 

educação profissional técnica de nível médio 

na rede estadual de educação profissional 

científica e tecnológica na modalidade de 

educação à distância para concluintes do 

ensino médio, com a finalidade de ampliar a 

oferta e democratizar o acesso à educação 

profissional pública e gratuita, assegurando 

padrão de qualidade; 

  

11.13) Elaborar, a partir da publicação deste 

plano, uma política de contratos temporários 

para profissionais de educação de formação 

inicial e continuada ou qualificação 

profissional para atender demandas 

temporárias das diferentes regiões do estado, 

definindo a forma legal e operacional do 

processo de seleção para fins de contratação; 

  

11.14) Instituir, a partir da publicação deste 

plano, através da Secretaria de Ciência e 

Tecnologia (SECTI), o Fórum Estadual de 

Educação Profissional e Tecnológica em 

caráter permanente, reafirmando e 

consolidando-o como instância de discussão, 

articulação e sistematização das políticas 

públicas do estado do Rio de Janeiro; 

  

11.15) Estimular as redes de ensino a 

implementarem sistemas de avaliação da 

qualidade da educação profissional técnica de 

nível médio, podendo ocorrer em regime de 

colaboração entre as redes, como forma de 
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diagnosticar o desempenho dos alunos; 

11.16) Ampliar a oferta de programas de 

reconhecimento de saberes para fins de 

certificação profissional técnica de nível 

médio na rede estadual de educação 

profissional científica e tecnológica; 

  

11.17) Reduzir as desigualdades étnico-

raciais e regionais no acesso e permanência 

na educação profissional técnica de nível 

médio, inclusive mediante a adoção de 

políticas afirmativas, na forma da lei; 

  

11.18) Garantir, a partir da publicação deste 

plano, a educação profissional de qualidade, 

tendo como referência a construção de uma 

formação profissional focada em 

competências e vocações, que permitam a 

polivalência, entendida como ampliação das 

habilidades do profissional, visando à 

empregabilidade; 

  

11.19) Assegurar, a partir da publicação 

deste plano, uma política estadual de 

educação profissional contínua e vinculada a 

uma política de geração de emprego e renda, 

como estratégia ao desenvolvimento 

sustentável do estado do Rio de Janeiro; 

  

 

 

 

2. 12 – META 12  

Diagnóstico 

A meta 12 trata especificamente da educação superior no que se refere à expansão 

das matriculas nos cursos de graduação. Essa meta nos remete a três aspectos: a) Elevação 

da taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da 

população de 18 a 24 anos; b) garantia da qualidade da oferta; c) expansão para, pelo 

menos, 40% das novas matrículas, no segmento público.  

No tocante à elevação das taxas bruta (50%) e líquida (33%) da população de 18 a 

24 anos, a educação superior iniciou um ciclo de crescimento acelerado a partir da 

aprovação da LDB/1996 e um crescimento constante a partir dos anos 2000, embora já se 

registre percentual menor de crescimento devido à crise econômica do país. 

Esse crescimento, no entanto, ocorreu em grande parte via setor privado- destaque 

para a modalidade de Educação a Distância – EAD .  As vagas criadas no setor público, 

mesmo com a expansão decorrente do Reuni e dos Institutos federais, não foram capazes de 

expandir as matrículas no mesmo patamar do setor privado. 

Registra-se, um forte processo de privatização da oferta de educação superior em 

todos os países da América Latina nas duas últimas décadas. Foi por essa razão, que o PNE 
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estabeleceu que a “expansão para, pelo menos, 40% das novas matrículas, no segmento 

público”. Para viabilizar o cumprimento deste dispositivo do PNE faz-se necessário 

consolidar política de expansão e interiorização das instituições superiores públicas com 

especial destaque para as Universidades e Institutos Federais, bem como cumprir a lei de 

cotas e consolidar políticas de assistência estudantil visando expandir e democratizar o 

acesso e a permanência da educação superior pública no país. 

No município de Mesquita Instituições de Educação Superior -  IES municipais, 

sendo necessária a busca de parcerias com outras instituições de ensino superior públicas. 

No ano de 2017 foi firmado um convênio entre o governo de Mesquita e a 

Universidade Estácio de Sá onde servidores e moradores passaram a receber   diversos 

descontos ao ingressarem na universidade.  

O Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ  - Campus Mesquita conta com um 

centro de ciências, o Espaço Ciência InterAtiva. O ECI tem como principal objetivo a 

popularização da ciência com vistas à inclusão social e a divulgação do conhecimento 

científico, por meio de atividades educativas, A partir da tríade ensino, pesquisa e extensão, 

o campus abriga exposições permanentes e temporárias abertas ao público com dezenas de 

módulos experimentais interativo. Trabalha de forma articulada com cursos de formação 

inicial e continuada de professores. Visa também estimular os alunos de Ensino Médio 

Técnico, Graduação e Pós-Graduação a participarem de atividade de pesquisa em diversas 

áreas do conhecimento como em Física Experimental, Ensino de Ciências e Matemática, 

Ensino de Química, Educação entre outras. Entre as atividades executadas, estão projetos de 

iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso, monografias dissertações, monitorias e 

elaboração e desenvolvimento e exposições científicas. Hoje, o Campus conta com cursos 

de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica, de Pós-Graduação Lato 

Sensu em Educação e Divulgação Científica e Formação Inicial e Continuada de 

Professores em Ciências Naturais. O campus realiza eventos  de popularização científica, 

projeto itinerantes como o Ciência Itinerante. Busca ainda, estreitar relações com as redes 

formais de ensino através do envolvimento das escolas nos projetos desenvolvidos no 

âmbito do Espaço.  

No ano de 2018 foi implantado no município um polo de Educação a Distância da 

Universidade Estácio de Sá, são oferecidos cursos de graduação tradicional (Administração, 

Ciências Contábeis, Filosofia, Geografia, Inglês, Serviço Social, Pedagogia e outros) e   
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graduação tecnológica ( Análise de Sistemas , Comércio Exterior, Logística, Gestão 

Ambiental e outros...) 

Em abril de 2019  foi inaugurada a Faetec Mesquita - unidade Engenheiro Pedro 

Rangel, um Polo Integrado Tecnológico na Baixada Fluminense. 

A unidade visa qualificar cidadãos fluminenses em cursos de Qualificação 

Profissional, em Ensino Técnico de Nível Médio, em Educação Superior e em Pós-

graduação, oportunizando a inserção de jovens e adultos no mercado de trabalho. Serão 

oferecidas vagas de formação de Assistente de Logística, Inglês, Informática, Carpinteiro, 

Gesseiro e Pedreiro. 

Este Polo Integrado Tecnológico tem capacidade para formar 600 profissionais por 

ano, em diversos eixos tecnológicos, como Gestão e Negócio, Informação e Comunicação e 

de Infraestrutura. Além disso, por meio da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(Uerj), a unidade terá duas pós-graduações: Gestão de Projetos e Planejamento e Finanças e 

um curso de extensão em Empreendedorismo. 

 

 

 

 

 

Status 
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http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php 

 

 

METAS  E ESTRATÉGIAS 

 

HOUVE CUMPRIMENTO 

 

NÃO HOUVE CUMPRIMENTO 

12.1) Garantir a criação e posterior 

ampliação das instalações de estrutura 

física e recursos humanos e das 

instituições públicas de educação 

superior, mediante ações planejadas e 

coordenadas, de forma a ampliar e o 

acesso à graduação; 

 Não iniciada  

O município não possui 

Instituições de Educação Superior 

-  IES municipais, sendo 

necessária a busca de parcerias 

com outras instituições de ensino 

superior públicas. 

A ampliação e a garantia ao acesso 

ao ensino superior  cabem à 

esferas superiores. 

12.2) Promover a implantação das 

instituições de ensino superior públicas, 

de acordo com as demandas específicas 

da região, além da realização pelo poder 

executivo de parcerias destinadas à 

expansão; 

 Não iniciada 

O município não possui 

Instituições de Educação Superior 

-  IES municipais, sendo 

necessária a busca de parcerias 

com outras instituições de ensino 

superior públicas. 

 O Ministério da Educação, 

através da Secretaria de Educação 

Superior (SESu),  é  responsável 

por planejar, orientar, coordenar 

e supervisionar o processo de 

formulação e implementação da 

Política Nacional de Educação 

Superior. 

12.4) Ofertar, no mínimo, um terço das 

vagas em cursos noturnos; 

 Não iniciada  

O município não possui 

Instituições de Educação Superior 

-  IES municipais, sendo 

necessária a busca de parcerias 

com outras instituições de ensino 

superior públicas. 

O Ministério da Educação, através 

da Secretaria de Educação 

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
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Superior (SESu),  é  responsável 

por planejar, orientar, coordenar 

e supervisionar o processo de 

formulação e implementação da 

Política Nacional de Educação 

Superior. 

12.5) Fomentar a oferta de educação 

superior pública e gratuita 

prioritariamente para a formação de 

professores e professoras para a 

educação básica e divulgação científica, 

bem como para atender ao déficit de 

profissionais em áreas específicas; 

 Não iniciada 

O município não possui 

Instituições de Educação Superior 

-  IES municipais, sendo 

necessária a busca de parcerias 

com outras instituições de ensino 

superior públicas. 

12.6) Viabilizar e fortalecer, a partir da 

publicação deste plano, a extensão 

universitária com a participação da 

sociedade em seus projetos e programas, 

promovendo a democratização do acesso, 

em especial do acesso à formação 

continuada de professores oriundos dos 

diversos níveis e modalidades de ensino; 

 Não iniciada 

O Ministério da Educação, através 

da Secretaria de Educação 

Superior (SESu),  é  responsável 

por planejar, orientar, coordenar 

e supervisionar o processo de 

formulação e implementação da 

Política Nacional de Educação 

Superior. 

12.7) Elevar gradualmente a taxa de 

conclusão média dos cursos de 

graduação presenciais nas instituições de 

educação superior públicas para 90% 

(noventa por cento). Ofertar, no mínimo, 

um terço das vagas em cursos noturnos e 

elevar a relação de estudantes por 

professor (a) para 18 (dezoito), mediante 

estratégias de aproveitamento de 

créditos e inovações acadêmicas que 

valorizem a aquisição de competências 

de nível superior; 

 Não iniciada 

O município não possui 

Instituições de Educação Superior 

-  IES municipais, sendo 

necessária a busca de parcerias 

com outras instituições de ensino 

superior públicas. 

O Ministério da Educação, através 

da Secretaria de Educação 

Superior (SESu),  é  responsável 

por planejar, orientar, coordenar 

e supervisionar o processo de 

formulação e implementação da 

Política Nacional de Educação 

Superior. 

12.8) Implantar e ampliar as políticas de 

inclusão e de assistência estudantil 

dirigidas aos (às) estudantes de 

instituições públicas, na educação 

superior, 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 

indígenas e de estudantes com 

deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, de forma a apoiar seu 

sucesso acadêmico; 

 Não iniciada 

O município não possui 

Instituições de Educação Superior 

-  IES municipais, sendo 

necessária a busca de parcerias 

com outras instituições de ensino 

superior públicas. 

O Ministério da Educação, através 

da Secretaria de Educação 

Superior (SESu),  é  responsável 

por planejar, orientar, coordenar 

e supervisionar o processo de 

formulação e implementação da 
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Política Nacional de Educação 

Superior. 

 

12.9) Assegurar, no mínimo, 10% (dez 

por cento) do total de créditos 

curriculares exigidos para a graduação 

em programas e projetos de extensão 

universitária, orientando sua ação, 

prioritariamente, para áreas de grande 

pertinência social; 

 Não iniciada 

O município não possui 

Instituições de Educação Superior 

-  IES municipais, sendo 

necessária a busca de parcerias 

com outras instituições de ensino 

superior públicas. 

O Ministério da Educação, através 

da Secretaria de Educação 

Superior (SESu),  é  responsável 

por planejar, orientar, coordenar 

e supervisionar o processo de 

formulação e implementação da 

Política Nacional de Educação 

Superior. 

12.10) Ampliar a oferta de estágio como 

parte da formação na educação superior; 

 Não iniciada 

O município não possui 

Instituições de Educação Superior 

-  IES municipais, sendo 

necessária a busca de parcerias 

com outras instituições de ensino 

superior públicas. 

O Ministério da Educação, através 

da Secretaria de Educação 

Superior (SESu),  é  responsável 

por planejar, orientar, coordenar 

e supervisionar o processo de 

formulação e implementação da 

Política Nacional de Educação 

Superior. 

12.11) Assegurar condições de 

acessibilidade nas instituições de 

educação superior, na forma da 

legislação; 

 Não iniciada 

O município não possui 

Instituições de Educação Superior 

-  IES municipais, sendo 

necessária a busca de parcerias 

com outras instituições de ensino 

superior públicas. 

O Ministério da Educação, através 

da Secretaria de Educação 

Superior (SESu),  é  responsável 

por planejar, orientar, coordenar 

e supervisionar o processo de 

formulação e implementação da 

Política Nacional de Educação 

Superior. 



66 
 

12.12) Fomentar estudos e pesquisas que 

analisem a necessidade de articulação 

entre formação, currículo, pesquisa e 

mundo do trabalho, considerando as 

necessidades econômicas, sociais e 

culturais do país; 

 Não iniciada 

O município não possui 

Instituições de Educação Superior 

- IES municipais, sendo necessária 

a busca de parcerias com outras 

instituições de ensino superior 

públicas. 

O Ministério da Educação, através 

da Secretaria de Educação 

Superior (SESu),  é  responsável 

por planejar, orientar, coordenar 

e supervisionar o processo de 

formulação e implementação da 

Política Nacional de Educação 

Superior. 

12.13) Estimular mecanismos para 

ocupar as vagas ociosas em cada período 

letivo na educação superior pública; 

 Não iniciada 

O município não possui 

Instituições de Educação Superior 

-  IES municipais, sendo 

necessária a busca de parcerias 

com outras instituições de ensino 

superior públicas. 

O Ministério da Educação, através 

da Secretaria de Educação 

Superior (SESu),  é  responsável 

por planejar, orientar, coordenar 

e supervisionar o processo de 

formulação e implementação da 

Política Nacional de Educação 

Superior. 

12.14) Estimular a expansão e 

reestruturação das instituições de 

educação superior, cujo ensino seja 

gratuito, por meio de apoio técnico e 

financeiro do governo federal, mediante 

termo de adesão ao 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; 

 Não iniciada 

O município não possui 

Instituições de Educação Superior 

-  IES municipais, sendo 

necessária a busca de parcerias 

com outras instituições de ensino 

superior públicas. 

O Ministério da Educação, através 

da Secretaria de Educação 

Superior (SESu),  é  responsável 

por planejar, orientar, coordenar 

e supervisionar o processo de 

formulação e implementação da 

Política Nacional de Educação 

Superior. 

12.15) Desenvolver ações e estratégias de 

formação complementar com o objetivo 

de garantir que os alunos da graduação 

tenham as competências necessárias em 

leitura e compreensão de produção 

textual e matemática para cursar a 

 Não iniciada 

O Ministério da Educação, através 

da Secretaria de Educação 

Superior (SESu),  é  responsável 

por planejar, orientar, coordenar 
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graduação; e supervisionar o processo de 

formulação e implementação da 

Política Nacional de Educação 

Superior. 

12.16) Ampliar a oferta de vagas no 

programa pré-vestibular social, 

oferecido pela SEMECTEL e através de 

regime de colaboração com o Estado, 

propiciando maior e melhor acesso do 

aluno do ensino médio ao ensino 

superior. 

 Não iniciada 

Elaboração de Nota Técnica  com 

a sugestão de supressão da 

estratégia, refere-se ao Ensino 

Médio representado na meta 3 

além de conter uma secretaria 

desmembrada; 

 

 

 

2.13 – META 13  

Diagnóstico 

Esta meta congrega dois aspectos importantes da educação superior: a) qualidade da 

educação e b) ampliação da proporção de mestres e doutores em efetivo exercício no 

conjunto no sistema. 

Em relação à qualidade da educação superior, com o redimensionamento do papel 

do estado no financiamento das políticas sociais, a lógica para se medir a qualidade passou 

a ser empresarial, deslocando o foco da qualidade para a eficácia do processo. Nesse 

cenário, os indicadores de qualidade passam a ser medidos por taxas de retenção, e de 

promoção, comparação internacional dos resultados das instituições, supervalorização da 

competitividade e da produtividade e a introdução de novos métodos de gerenciamento dos 

sistemas educacionais. 

Os dados em 2016 mostraram que essa meta nacional foi alcançada, já que a 

porcentagem de mestres e doutores no corpo docente das instituições de ensino superior foi 

de 78,2%,  enquanto a parcela de doutores foi de 39%.  

Cabe ressaltar as diferenças regionais, constata-se uma distribuição desigual da 

titulação dos docentes nas diversas regiões do país e proporção de mestres e doutores  no 

setor  privado que ainda está longe de atingir a meta.  

Outro ponto emergencial é o Aperfeiçoamento o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior  levando em consideração as diferenças regionais.  
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A partir da aprovação da PEC 55, o ensino superior foi severamente afetado. Com 

menos dinheiro para investir em estrutura, políticas de expansão e melhorias na qualidade, o 

ensino superior público brasileiro foi severamente afetado. Além disso, atividades de 

pesquisa, extensão e auxílio aos estudantes de baixa renda foram prejudicados, com 

diminuição no número de bolsas concedidas e cortes nos investimentos em Ciência e 

Tecnologia. 

Apesar dos índices mostrarem que a meta foi alcançada, os desafios para a educação 

superior são expressivos e vão exigir um plano de articulação bem elaborado entre governos 

e instituições formadoras para que efetivamente todas as metas relacionadas a esta 

modalidade sejam alcançadas e de não permitir retrocessos nos avanços já conquistados.  

Status 

 

 

 

 

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php 

 

 

 

METAS  E ESTRATÉGIAS 

 

HOUVE CUMPRIMENTO 

 

NÃO HOUVE CUMPRIMENTO 

Meta 13 - Elevar a qualidade da educação 

superior com o aumento da proporção de 

mestres e doutores do corpo docente em 

efetivo exercício no conjunto do sistema de 

educação superior. 

 Não iniciada 

O Ministério da Educação, através da 

Secretaria de Educação Superior (SESu),  

é  responsável por planejar, orientar, 

coordenar e supervisionar o processo de 

formulação e implementação da Política 

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
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Nacional de Educação Superior. 

13.1) Garantir a criação e posterior 

ampliação das instalações de estrutura 

física e recursos humanos e das 

instituições públicas de educação superior, 

mediante ações planejadas e coordenadas, 

de forma a ampliar e o acesso à 

graduação; 

 Não iniciada 

O Ministério da Educação, através da 

Secretaria de Educação Superior (SESu),  

é  responsável por planejar, orientar, 

coordenar e supervisionar o processo de 

formulação e implementação da Política 

Nacional de Educação Superior. 

13.2) Fomentar parceria com CAPES; 

 Não iniciada  

Há diálogos com  algumas Universidades 

Públicas visando a parceria para o 

ingresso dos profissionais nos cursos e 

divulgação dos editais abertos.  

 

13.3) Introduzir o Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes - ENADE, de 

modo a ampliar o quantitativo de 

estudantes e de áreas avaliadas no que diz 

respeito à aprendizagem resultante da 

graduação; 

 Concluída 

É obrigatório 

 

13.4) Induzir processo contínuo de auto- 

avaliação das instituições de educação 

superior, fortalecendo a participação das 

comissões próprias de avaliação, bem 

como a aplicação de instrumentos de 

avaliação que orientem as dimensões a 

serem fortalecidas, destacando-se a 

qualificação e a dedicação do corpo 

docente; 

 Não iniciada 

O Ministério da Educação, através da 

Secretaria de Educação Superior (SESu),  

é  responsável por planejar, orientar, 

coordenar e supervisionar o processo de 

formulação e implementação da Política 

Nacional de Educação Superior. 

13.5) Reforçar o referencial de qualidade 

expresso pela instituição pública, por meio 

da transparência dos processos avaliativos 

periódicos, internos e externos, e da sua 

ampla divulgação para a sociedade. 

 Não iniciada  

O Ministério da Educação, através da 

Secretaria de Educação Superior (SESu),  

é  responsável por planejar, orientar, 

coordenar e supervisionar o processo de 

formulação e implementação da Política 

Nacional de Educação Superior. 

 

 

2.14 – META 14  

Diagnóstico 

A meta 14 expressa o desafio de manter uma política de expansão contínua da pós-

graduação brasileira como parte de um projeto de desenvolvimento nacional, soberano e 

com inclusão. Esta perspectiva de desenvolvimento exige a expansão de quadros 

qualificados no âmbito da pesquisa e este tem sido o papel estratégico da pós-graduação 
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brasileira. O  desafio é de efetivamente formar quadros de pesquisadores no âmbito do 

Mestrado e do Doutorado. 

Observa-se a expansão nos últimos anos dos programas de pós-graduação no Brasil, 

a curva de matriculados é positiva, mas para cumprir a meta, entretanto, não basta ampliar a 

oferta, mas manter o ritmo de titulação dos estudantes. 

A crise de financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico  - CNPQ, amplamente denunciado pela Sociedade Brasileira para o Progresso 

da Ciência - SBPC e entidades filiadas, e a descontinuidade de projetos importantes de 

financiamento da pesquisa no âmbito da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - CAPES são motivos de preocupação sobre a efetividade das condições de 

manutenção e das condições de oferta no âmbito dos programas de pós-graduação que 

possam sustentar a expansão do número de titulados no âmbito nacional.  

Para o monitoramento da meta 14 é fundamental o debate sobre as condições de 

financiamento das universidades brasileiras e sobre as agências de fomento, tanto em nível 

nacional quanto no âmbito dos estados, considerando também o papel estratégico das 

Fundações de Amparo à pesquisa no âmbito dos estados. 

É importante ressaltar que o investimento em pesquisa realizado na Pós-Graduação 

é extremamente esperado e significativo para que o ambiente educacional possa encarar os 

desafios cada vez maiores, em todos os níveis e espaços de atuação, de forma a atingir os 

objetivos mais nobres a que se propõe papel esperado pela sociedade na sua atuação. 

 

Status 
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http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php 

 

2.15 – META 15  

Diagnóstico 

Pode-se afirmar que houve um avanço nas discussões da meta 15, por meio do decreto 

8.752, de 2016, que mesmo com atraso, estabeleceu a Política Nacional de Formação dos 

Profissionais da Educação Básica. Contudo, embora a legislação tenha avançado para dar 

suporte à formação adequada dos profissionais do magistério, não há informações 

disponíveis sobre a sua implementação e se ela tem tido a adesão dos professores que ainda 

não possuem licenciatura específica na disciplina que lecionam. 

Um decreto, por si só, não terá o efeito de produzir uma mudança real e para melhor: ter 

um olhar centrado nas políticas de formação inicial, formação continuada, condições de 

trabalho e no regime de colaboração prevista no enunciado. A articulação com as redes de 

ensino, que lidam com os desafios da formação e da carreira na Educação no dia a dia, e 

com as universidades, que formam os professores, é essencial, É imprescindível um novo 

olhar para planos de carreira dos trabalhadores em Educação, de modo a criar mecanismos 

de incentivos que valorizem a busca pelo aprimoramento profissional, tema do qual tratam 

as metas 17 e 18 do PNE e articular todas as questões citadas ao Sistema Nacional de 

Educação, como determina o Plano Nacional de Educação.  

A simples certificação de uma licenciatura segundo determina a lei não é suficiente. 

Inúmeros estudos já apontaram que os cursos de formação de professores no Brasil estão 

aquém do necessário para o preparo desses profissionais em relação aos desafios da sala de 

aula, que envolvem muito mais do que o conteúdo da disciplina que ministram. 

Há avanços também no debate em relação à qualidade dos cursos de formação docente. 

O Conselho Nacional de Educação (CNE) publicou a Resolução n° 2, de 1º de junho de 

2015, homologada pelo MEC, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
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formação inicial em nível superior (nos cursos de licenciatura, de formação pedagógica para 

graduados e de segunda licenciatura) e para a formação continuada para os profissionais do 

Magistério da Educação Básica. A princípio, os estabelecimentos de ensino superior que 

ofertam os cursos de Pedagogia e Licenciatura teriam até junho de 2017 para adequar seus 

currículos a essas novas diretrizes, mas o CNE já indicou que prorrogará esse prazo por 

mais um ano. 

  O acesso ao sistema informatizado Plataforma Freire e os convênios de cooperação do 

município com as Universidades privadas Castelo Branco (2017) e Estácio de Sá (2017), 

foram estratégias que Mesquita buscou para o alcance da meta, no entanto, não obteve o  

avanço esperado, acreditamos  alguns que os motivos acima citados colaboram para que 

isto acontecesse.  

Status 

 

 

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php 

 

 

 

 

 

 

 

METAS  E ESTRATÉGIAS 

 

HOUVE CUMPRIMENTO 

 

NÃO HOUVE CUMPRIMENTO 

META 15 - Ampliar, progressivamente, 

em regime de colaboração entre a União, 

o estado e o município, no prazo de 

vigência deste PME, política de formação 

dos profissionais da educação de que 

tratam os incisos I, II e III do caput do 

 

Iniciada 

 

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
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art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, assegurando que uma 

parte dos 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, mantidas 

pelo poder público, preferencialmente. 

 

Profissionais em curso através 

da Plataforma Freire. 

15.1) Implementação de políticas de 

formação docente, por meio de 

levantamento de dados que possibilitem a 

análise de necessidades de formação 

inicial e continuada e articulando ações 

que busquem a maior efetividade no 

atendimento, por parte das instituições de 

ensino superior, quanto ao suprimento 

das demandas de formação; 

Iniciada 

Parcerias com Universidades 

para formação continuada. 

Através do “Projeto Formação 

em Rede.”  

Através de encontros mensais 

do  Grupo de Estudos e 

Pesquisas do Ensino 

Fundamental - GEPEFs” – 

Anos Finais. 

Formações específicas para 

cada segmento (mensais - 

bimestrais ...) 

 

15.2) Promover a parceria com fundações 

e instituições de ensino superior a fim de 

ampliar a oferta de vagas para a 

formação inicial, presencial e à distância; 

Iniciada 

Através de parcerias com 

Universidades. 

 

15.3) Promover parcerias entre as escolas 

de formação existentes nos municípios do 

estado do Rio de Janeiro, a fim de 

ampliar o número de vagas e espaços de 

formação; 

 Não iniciada 

 

 

 

 

 

 

 

2.16 – META 16 

Diagnóstico 

O professor recém-formado ainda não está completamente pronto para lidar com os 

desafios da sala de aula, as universidades oferecem as teorias e as bases gerais do ensino, 

mas há questões que só vão surgir quando o docente começar a conviver com as diferentes 

realidades. 
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Os processos de formação continuada, apesar de não serem a solução para todos os 

problemas da educação no País, podem estabelecer um diálogo mais positivo com os 

docentes, gerando motivação e interrompendo o círculo que perpetua formas de agir 

cristalizadas no dia a dia.  

 Os processos formativos não devem se restringir apenas aos conhecimentos 

científicos, mas considerar comportamentos, atitudes e valores. 

O processo de formação continuada é um importante apoio ao trabalho docente, à 

medida que possibilita ao professor resgatar suas potencialidades e capacidades, 

compreender sentimentos e emoções, para exercer a escuta e a empatia junto aos alunos e a 

comunidade escolar. 

O município de Mesquita possui ações voltadas para uma política de formação dos 

profissionais, em colaboração com União (PNAIC, Observatório de Educação Especial – 

UFRRJ)  e  com Estado ( PIBID – UERJ ) 

  Além disso, possui proposta de política pública à formação continuada dos 

profissionais de educação em serviço, destacamos as seguintes experiências como: 

“Formação em Rede”, “Tecendo e Retecendo Ideias, Grupo de Estudos e Pesquisas do 

Ensino Fundamental - GEPEFs”, “Escolas de Gestores”, “ Bate Papo com Autores para os 

profissionais da Rede”. Foram Experiências exitosas que refletiram em práticas 

significativas. 

 

 

Status 
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http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php 

 

 

 

 

METAS  E ESTRATÉGIAS 

 

HOUVE CUMPRIMENTO 

 

NÃO HOUVE CUMPRIMENTO 

Meta 16: Assegurar, em 30% (trinta por 

cento), até o último ano de vigência deste 

plano, a elevação de titulação do docente, em 

nível de pós-graduação, na sua respectiva 

área de atuação, e garantir a todos (as) os 

profissionais da educação básica a formação 

continuada, considerando as necessidades, 

demandas e contextualizações dos sistemas de 

ensino. 

Iniciada 

Profissionais em curso  

através da Plataforma 

Freire. 

 

16.1) Realizar, em regime de colaboração, 

entre os órgãos do sistema estadual o 

planejamento estratégico para 

dimensionamento da demanda por formação 

continuada, nas modalidades: presencial, 

semipresencial e à distância; 

Iniciada 

Há uma ação municipal 

com parcerias com 

Universidades e Terceiro 

Setor. 

 

16.2) Ampliar parcerias e convênios com 

universidades, para o aumento de oferta de 

vagas e acesso aos cursos de pós-graduação, 

inclusive em nível de Mestrado e Doutorado; 

 Não iniciada 

O município não possui IES, há 

diálogos, parcerias e convênio com 

o setor privado. 

16.3) Realização de fóruns periódicos com 

universidades e instituições de ensino 

superior para troca de informações sobre 

ofertas e demandas dos cursos em nível de 

pós-graduação; 

 Não iniciada 

Há somente a representatividade 

em Fóruns  de alguns segmentos 

nas Universidades. 

 

16.4) Elaborar políticas de incentivo à 

participação dos servidores em cursos de pós-

graduação stricto sensu, garantindo licença 

remunerada para curso de Mestrado e 

Doutorado, desde que com o desenvolvimento 

  

Não iniciada 

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
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de um projeto de pesquisa compatível com os 

interesses e necessidades da rede pública 

municipal, com a contrapartida de 

permanência do servidor, em efetivo 

exercício, após a licença por, no mínimo, 

igual período que recebeu o benefício no 

órgão de origem; 

 

16.5) Garantir, anualmente, a partir da 

publicação deste plano, condições materiais e 

de formação, de docentes e profissionais da 

educação, visando a atender melhor os alunos 

com necessidades educacionais especiais e 

aqueles com defasagem de idade/ano e dos 

conceitos que balizam a educação especial e 

as políticas de inclusão, contribuindo, assim, 

para o desenvolvimento e a manutenção de 

uma política educacional inclusiva, eficiente e        

eficaz; 

Iniciada 

Parcerias com 

Universidades para 

formação continuada. 

Através do “Projeto 

Formação em Rede.”  

Através de encontros 

mensais do Grupo de 

Estudos e Pesquisas do 

Ensino Fundamental - 

GEPEFs” – Anos Finais.  

Formações específicas para 

cada segmento (mensais - 

bimestrais ...). 

 

 

 

16.6) Viabilizar e garantir condições 

materiais que subsidiem as práticas 

pedagógicas dos profissionais de ensino e 

preferencialmente para os que atuem na 

educação básica; 

Iniciada 

Através das formações, 

Oficinas, cursos, 

seminários... 

 

16.7) Expandir programa de composição de 

acervo de obras didáticas, paradidáticas e de 

literatura e de dicionários, e programa 

específico de acesso a bens culturais; 

 Não iniciada 

 FNDE é responsável pela 

operacionalização dos Programas 

do Livro.  

O Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD) e o Programa 

Nacional Biblioteca da Escola 

(PNBE). 

 

16.8) Ampliar e consolidar portal eletrônico 

para subsidiar a atuação dos professores e 

das professoras da educação básica, 

disponibilizando gratuitamente materiais 

didáticos e pedagógicos suplementares, 

inclusive aqueles com formato acessível; 

Iniciada 

Há somente o acesso aos do 

MEC. 

 

16.9) Assegurar, anualmente, a partir da 

publicação deste plano, espaços, tecnologias e 

programas de desenvolvimento profissional, 

de modo que favoreçam e colaborem com o 

diálogo interdisciplinar, com a transformação 

da prática pedagógica e com a melhoria da 

organização curricular; 

Iniciada 

Adesão ao “Programa 

Federal  Educação 

Conectada”  
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16.10) Assegurar, anualmente, a partir da 

publicação deste plano, uma política de 

formação profissional que promova o 

desenvolvimento do pessoal técnico-

administrativo e técnico-pedagógico da rede 

pública de ensino; 

Iniciada 

Há somente  ações de 

formação através do 

“Projeto Formação em 

Rede”, GEPEFs e 

formações específicas dos 

segmentos. 

 

16.11) Disponibilizar recursos para o 

desenvolvimento profissional do pessoal 

técnico-administrativo; 

Iniciada  

Através de formação 

continuada. 

 

 

16.12) Promover e garantir, regularmente, 

formação específicas nas diversas áreas de 

atuação de gestão escolar aos ocupantes dos 

cargos de direção de unidades escolares, em 

exercício, bem como aqueles docentes 

integrantes da rede estadual de educação que 

desejarem exercer a função de direção; 

 

Iniciada 

Através do “Ciclo de 

diálogos de Gestores.” 

 

 

16.13) Elaborar e garantir, anualmente, a 

partir da publicação deste plano, durante o 

estágio probatório dos profissionais 

envolvidos no processo educativo, recém-

concursados, programas de formação que 

visem a sua integração ao cargo e ao contexto 

das políticas públicas da rede estadual de 

ensino e a programas que estimulem e 

colaborem com o seu desenvolvimento 

profissional permanente; 

 

Concluída 

Através das formações 

gerais citadas. 

 

 

16.14) Ampliar programas de formação 

continuada para atuação no magistério da 

educação básica; 

 

Concluída  

 

16.15) Garantir, a partir da publicação deste 

plano, progressivamente, a continuidade de 

estudos de todos os profissionais envolvidos 

no processo educativo, implementando 

estratégias de formação continuada, 

preferencialmente dentro da carga horária de 

trabalho, de forma descentralizada e em 

todas as regiões e municípios, com 

periodicidade informada no calendário letivo 

oficial e com a possibilidade de remuneração 

aos cursistas. 

 

Iniciada 

 

 

 

2.17 – META 17  

 

A valorização dos profissionais da educação é um dos temas mais importantes da 

agenda educacional brasileira.  
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Composta pela reunião de três elementos essenciais que interferem na condição 

profissional dos docentes, a valorização é definida pela garantia de remuneração, carreira e 

condições de trabalho; formação inicial e continuada. Tal conceito foi cunhado nas lutas 

dos trabalhadores da educação, inscrevendo-a como um direito na Constituição Federal de 

1988. 

 Em relação à formação dos docentes, merece destaque o Decreto nº. 6.755, de 29 de 

janeiro de 2009, que instituiu a Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica e as bases para a criação do Plano Nacional de Formação de 

Professores da Educação Básica (Parfor), no âmbito da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

O alto grau de intensificação do trabalho, os docentes assumindo novas funções e 

responsabilidades no contexto escolar, condições precárias das escolas, somados aos 

problemas das condições de trabalho pouco adequadas que as escolas públicas brasileiras 

oferecem, são fatores determinantes para a carreira, exercício e permanência do docente.  

A desvalorização profissional docente foi um dos temas mais presentes nos debates 

que precederam à aprovação da Lei 13.005/2014, que institui o Plano Nacional de Educação 

(PNE 2014-2014) estando refletidas em quatro de suas 20 metas: Metas 15, 16, 17 e 18. O 

que demonstra a gravidade do problema e a demanda urgente de medidas que possam 

solucioná-lo. 

 

 

 

 

 

 

Status  
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METAS  E ESTRATÉGIAS 

 

HOUVE CUMPRIMENTO 

 

NÃO HOUVE CUMPRIMENTO 

META 17: Valorizar os (as) profissionais da 

educação da rede pública de educação básica 

de forma a equiparar seu rendimento médio 

ao dos (as) demais profissionais com 

escolaridade equivalente, até o final deste 

PME. 

Iniciada  

Publicação do Plano de 

Carreira dos Profissionais 

da Educação da rede 

municipal de mesquita – 

DO de 13 de novembro de 

2018. 

 

17.1) Articular e celebrar parcerias com 
instituições de ensino e pesquisa para 
identificar fatores de risco ocupacional 
associados aos agravos à saúde dos 
professores e às causas do adoecimento no 
trabalho; 

 Não Iniciada 

17.2) Matrícula assegurada em creche para 
filhos de servidores visando a melhoria na 
qualidade de vida, de acordo com as normas 
do sistema municipal de ensino; 

Iniciada  

Os servidores que desejam 

a referida vaga participam 

da pré-matrícula para as 

creches municipais, 

anualmente, no final do 

mês de novembro e tem 

20% do quantitativo da 

matrícula por   turma 

assegurado. 

 

17.3) Planejar e executar ações que visem a 
promoção da saúde do servidor; 

Iniciada 

Os servidores que atuam na 

Secretaria de Educação 

foram vacinados nas 

campanhas de vacinação 

através de uma parceria 

firmada entre a Secretaria 

de Educação e a de Saúde.  

 

 

17.4) Realizar/participar seminários em 
articulação com órgãos/ instituições públicas 
e/ou privadas, periodicamente, para troca de 
experiências e planejamento de ações em 

Iniciada  

Os servidores participam 

de formações em rede 
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comum; periodicamente, com 

garantia de liberação, 

ofertada pela Secretaria 

Municipal de Educação e 

Instituições Parceiras. 

 

17.5  Incentivar e participar de encontros 

com instituições públicas e/ou privadas a fim 

de promover programas e projetos que 

tenham impacto na melhoria da qualidade de 

vida e na promoção à saúde dos servidores da 

educação. 

 

 Não iniciada. 

 

2.18 – META 18  

Diagnóstico  

 

A meta 18 trata da implementação da revisão do Plano de Carreira para os (as) 

profissionais de educação básica pública, que tem como base referência o piso salarial 

profissional definido pela lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição 

Federal. 

Em atendimento ao cumprimento da meta 18 do PME, a Lei Municipal nº 967 de 04 

de abril de 2016 foi publicada. Devido às inconsistências, foi declarada inconstitucional. 

Desde 2017, a atual gestão tentava resolver a questão, que teve início com a criação de uma 

comissão, formada por servidores da Educação e membros do Sindicato Estadual dos 

Profissionais da Educação - SEPE, que colaborou com a elaboração de um novo plano. No 

dia 24 de maio de 2017 a Secretaria de Municipal de Educação - SEMED realizou uma 

audiência pública, na qual uma das pautas foi a proposta de elaboração e adequação de um 

novo plano de carreira. 

A minuta com a nova lei foi apresentada ao executivo municipal em janeiro de 

2018; Em agosto do ano citado após análise da Procuradoria Geral do Município, foi 

enviado para votação na Câmara de Vereadores e aprovado em  outubro de 2018. 

A SEMED recebeu em março de 2019 os requerimentos para o enquadramento por 

formação e os mesmos foram processados a contar com a competência de abril. 

Vale ressaltar que os enquadramentos por tempo de serviço foram processados de 

forma automática pela Subsecretaria de Administração. 

Status 

 

 

METAS  E ESTRATÉGIAS 
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HOUVE CUMPRIMENTO NÃO HOUVE CUMPRIMENTO 

META 18: Implementar até 2016 a revisão 

do plano de carreira para os (as) 

profissionais da educação básica pública, 

que tem como base referência o piso 

salarial nacional profissional, definido em 

lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 

206 da Constituição Federal. 

Concluída 

 Publicação do Plano de 

Carreira dos Profissionais 

da Educação da rede 

municipal de mesquita – do 

13 de novembro de 2018. 

 

18.1) Atualizar pesquisas sobre as 

estruturas salariais dos planos de cargos e 

salários vigentes; 

Concluída  

18.2) Definir, progressivamente, a partir da 

publicação deste plano, políticas sobre a 

jornada de trabalho do professor, 

preferencialmente em tempo integral, 

incluindo incentivo à dedicação exclusiva; 

 Não iniciada 

18.3) Realizar concurso público para 

prover as escolas com quantitativo de 

professores necessários em consonância 

com a ampliação do horário integral; 

Iniciada  

O concurso Público 

encontra-se vigente até 28 

de junho de 2021. 

 

18.4) Ampliar a política de valorização das 

carreiras do magistério viabilizando o 

acesso a funções estratégicas da área 

educacional, bem como, promovendo o 

acompanhamento e avaliação constante dos 

profissionais, encaminhando-os para 

atividades de formação e desenvolvimento 

em consonância com os requisitos de 

competências para o exercício profissional; 

Iniciada  

Parcerias com 

Universidades para 

formação continuada. 

Através do “Projeto 

Formação em Rede.”  

Através de encontros 

mensais do Grupo de 

Estudos e Pesquisas do 

Ensino Fundamental - 

GEPEFs” – Anos Finais. 

Formações específicas para 

cada segmento (mensais - 

bimestrais ...) 

 

18.5) Implementar políticas de valorização 

dos profissionais da educação viabilizando 

o acesso a funções estratégicas 

administrativas, em consonância com os 

requisitos de competências para o exercício 

profissional, e promover o 

acompanhamento e a avaliação constante 

das demais carreiras, encaminhando-os 

para atividades de formação e 

desenvolvimento; 

Iniciada  

Formações  

 

 

18.7) Regulamentar e implementar a 

avaliação dos profissionais da educação em 

estágio probatório; 

Iniciada  

18.8) Implementar métodos de seleção que 

levem em conta a titulação profissional na 

admissão por concurso público. 

Concluída  
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2.19 – META 19  

Diagnóstico 

Na meta 19 há delimitação de parâmetros mais específicos da Gestão Democrática, 

dada importância do tema na agenda das políticas educacionais, prevendo recursos públicos 

e apoio técnico dos entes federados para a sua concretização nas escolas públicas.  

Cabe ressaltar que não há um indicador que permita acompanhar o cumprimento 

dessa meta. Existem 19 indicadores específicos que mostram a existência de órgãos 

colegiados nas escolas e processos participativos de tomadas de decisão, mas não fornecem 

informações sobre a qualidade dessa atuação. Todavia, a análise de cada um deles pode 

indicar tendências para o alcance das metas como o percentual de quantidade de escolas que 

possuem conselho escolar,  e  a participação de representantes de todos os segmentos ( pais, 

alunos, professores e funcionários das escola) no mesmo, o percentual de municípios que 

ocorre a indicação  do diretor escolar por indicação política, o percentual de municípios que 

constituíram seus próprios fóruns 

Em relação ao cumprimento da Meta 19 buscando superar algumas lacunas, o 

município mantém iniciativas em curso, como o fortalecimento dos Conselhos Municipais 

de Educação, do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação, dos Conselhos Escolares e dos Grêmios 

estudantis. 

A elaboração de lei específica acerca da Gestão Democrática, a definição do 

processo de seleção de diretores escolares, a criação do Fórum Permanente de Educação e a 

ampliação da participação de toda a comunidade escolar na avaliação do Projeto Político 

Pedagógico - PPP das escolas, constam como ações/estratégias da Meta 19 no “Plano 

Municipal de Educação – PME” de Mesquita. 

Visando a implementação de maneira mais ampla e clara da referida estratégia, no 

que tange aos gestores escolares, a Secretaria Municipal de Educação  tem a intenção de 

instituir a  “Comissão Articuladora” que será  composta por representantes do Conselho 

Municipal de Educação, do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, dos Conselhos Escolares, Grêmios 

Estudantis, comunidade escolar, sociedade civil e movimentos sociais. A comissão terá 

como principal atribuição fomentar a participação coletiva nas discussões a respeito dos 
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temas referentes à meta 19 e a execução das estratégias para o cumprimento da mesma. A 

sistematização das discussões será feita em fóruns específicos. 

 

Status 

Status: 

Meta 19: Assegurar condições, no prazo de 2 

(dois) anos, para a efetivação da gestão 

democrática da educação, associada a 

critérios técnicos de formação e desempenho 

e à consulta pública à comunidade escolar, no 

âmbito das escolas públicas. 

 

Iniciada  

Organização e 

Fortalecimento dos 

Conselhos da Educação, 

revisão do PME , 

publicação do novo 

plano de carreira. 

  

 

19.1) Legislação para a gestão democrática 

das escolas; 

 Não iniciada 

Há a intenção de formar uma 

Comissão para a elaboração da lei 

e monitoramento da mesma.  

19.2) Priorizar o repasse de transferências 

voluntárias da União na área da educação 

para os entes federados que tenham aprovado 

legislação específica que regulamente a 

matéria na área de sua abrangência, 

respeitando-se a legislação nacional, e que 

considere, conjuntamente, para a nomeação 

dos diretores e diretoras de escola,critérios 

técnicos de mérito e desempenho, bem como a 

participação da comunidade escolar; 

 

   

Não iniciada 

 

19.3) Selecionar os profissionais de carreira     

qualificados através de processo de seleção de 

ampla concorrência com critérios 

transparentes pautados pela ética e pela 

valorização do servidor público; 

Iniciada  

 

 

19.4) Formação dos Conselheiros; 

Iniciada  

Formações pelo poder 

público 

 

 

19.4.5) ampliar os programas de apoio e 

formação aos (às) conselheiros(as) dos 

conselhos de acompanhamento e controle 

social do FUNDEB, dos conselhos de 

alimentação escolar, dos conselhos regionais e 

de outros e aos(às) representantes 

educacionais em de mais conselhos de 

acompanhamento de políticas públicas. 

Iniciada  

Parcerias com 

Universidades para 

formação continuada. 

Através do “Projeto 

Não iniciada 
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Garantira esses colegiados recursos 

financeiros, espaço físico adequado, 

equipamentos e meios de transporte para 

visitas à rede escolar, com vistas ao bom 

desempenho de suas funções; 

Formação em Rede.”  

Através de encontros 

mensais do  Grupo de 

Estudos e Pesquisas do 

Ensino Fundamental - 

GEPEFs” – Anos Finais. 

Formações específicas 

para cada segmento 

(mensais - bimestrais ...) 

19.5) incentivar a participação dos 

conselheiros nas formações oferecidas pelo 

poder público, fortalecendo a ação dos 

Conselhos; 

Iniciada  

Através da divulgação 

das mesmas.  

Favorecimento da ida 

dos interessados.  

 

 

19.6) criação dos Fóruns Permanentes de 

Educação; 

 Não iniciada 

 

19.7) dialogar com o estado, o Distrito 

Federal e o município a constituírem Fóruns 

Permanentes de Educação, com o intuito de 

coordenar as conferências municipais, 

estaduais e distrital bem como efetuar o 

acompanhamento da execução deste PNE e 

dos seus planos de Educação; 

 Não iniciada 

 

19.8) constituir o Fórum Permanente de 

Educação, com o intuito de coordenar as 

conferências municipais bem como efetuar o 

acompanhamento da execução deste PME; 

 Não iniciada 

 

 

19.9) fortalecimento dos Grêmios e APMs; 

Iniciada  

 

 

19.9.1) estimular e garantir, em todas as 

Unidades Escolares, a constituição e o 

fortalecimento de grêmios estudantis e 

associações de pais, assegurando-lhes, 

inclusive, espaços e tempos adequados e 

condições de funcionamento nas escolas e 

fomentando a sua articulação orgânica com 

os conselhos escolares, por meio das 

respectivas representações; 

Iniciada  

Através do 

fortalecimento dos 

conselhos 

 Através de visitas dos 

membros do Conselho 

Municipal de Educação 

– CME as Unidades 

Escolares com 

calendário publicado em 

DO em 20/12/2017   

 

19.10.1) fortalecer e garantir o 

funcionamento dos conselhos escolares e o 

Conselho Municipal de Educação, como 

instrumento de participação e       fiscalização 

na gestão escolar e educacional, inclusive por 

Concluída 

O Conselho Municipal 

de Educação  - CME  

através de ações 
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meio de programas de formação de 

conselheiros, assegurando-se condições de 

funcionamento autônomo; 

específicas,  estruturou 

os Conselhos Escolares 

nas Unidades Escolares 

Municipais que não 

possuíam, reestruturou 

nas Unidades Escolares 

Municipais que 

necessitavam que 

alguma adaptação  e/ou 

complementação e 

fortaleceu nas Unidades 

Escolares Municipais 

que possuíam. Cabe 

ressaltar a 

implementação de 

visitas dos membros do 

Conselho Municipal de 

Educação – CME as 

Unidades Escolares com 

calendário publicado em 

DO em 20/12/2017. 

 

19.11) participação no Projeto Político-

Pedagógico. 

Iniciada  

Sugestão em Nota 

Técnica para a  

supressão da estratégia 

19.11 por constar  na 

19.11.1. 

 

19.11.1) estimular a participação e a consulta 

de profissionais da Educação, alunos e seus 

familiares na formulação dos projetos 

político-pedagógicos, currículos escolares, 

instrumentos avaliativos planos de gestão 
escolar e regimentos escolares, assegurando a 

participação dos pais na avaliação de 

docentes e gestores escolares; 

Iniciada  

Estímulo e promoção da 

participação da  

comunidade escolar nas 

reuniões pedagógicas, 

encontros, festividades, 

ações escolares, 

audiências públicas. 

 

19.12) autonomia das escolas; 

Iniciada  

Sugestão em Nota 

Técnica para a  

supressão da estratégia  

por constar  na 19.13.  

 

19.13) favorecer processos de autonomia 

pedagógica, administrativa e de gestão 

financeira nos estabelecimentos de ensino; 

 

Em desenvolvimento 

Formações dos gestores 

para manuseio dos 

sistemas de gestão 

financeira e utilização 

da verba 
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19.14) favorecer processos de autonomia 

pedagógica, administrativa e de gestão 

financeira nos estabelecimentos de ensino. 

 

Iniciada  

 

 

19.15) desenvolver programa de formação de 

diretores e gestores escolar; 

 

Concluída 

Realizado o projeto de 

formação de gestores 

nos anos de 2017 e 2018. 

 

19.16) promover através do Conselho 

Municipal de Educação a definição de 

critérios objetivos para o provimento dos 

cargos de direção e gestor escolar. 

 Não iniciada 

 

2.20 – META 20  

Diagnóstico 

A meta 20, apesar de ser primordial para o cumprimento de todo o Plano, afinal não 

há política pública sem orçamento e execução consciente, em um período de crise nacional 

como o que vivemos hoje que afeta diretamente a maioria dos entes da federação tornou-se 

extremamente complexo, contudo prioritário definir as ações emergenciais e de maior 

relevância para o investimento público municipal. Não há dúvida de que para o município 

elevar o desenvolvimento social e econômico de sua população e reduzir a dimensão e o 

impacto de crises futuras é preciso urgentemente focar maior recurso na agenda educacional 

mais básica fomentando Educação de qualidade para todos. 

No entanto, ressaltamos que com a queda nos repasses federais e a dificuldade cada 

dia maior em geração de receita própria, devido ao desemprego e empobrecimento 

crescente da população, a execução das estratégias vinculadas à meta sofreram perda 

significativa. Salientamos ainda que a ausência de indicadores oficiais mais precisos, a falta 

de limites máximos constitucionais a serem aplicados na Educação, a não distribuição dos 

royalties aos municípios de maneira mais igualitária e o não cumprimento da aplicação dos 

10% previstos relativos ao Produto Interno Bruto - PIB foram agentes complicadores na 

análise e desenvolvimento da meta 20 no município de Mesquita de maneira geral. 

No que se refere ao cumprimento da Meta 20 o município está realizando o trabalho 

em relação à transparência na utilização dos recursos vinculados à Educação e o 

fortalecimento junto aos conselhos de controle social, priorizando as aplicações 

constitucionais, em atendimento a manutenção e desenvolvimento do ensino, bem como a 

utilização correta dos recursos provenientes dos programas federais.  
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As estratégias não alcançadas até o momento estão sendo analisadas e debatidas 

com os responsáveis municipais, no intuito de cumpri-las de forma responsável conforme 

levantamentos orçamentários e financeiros.  

Ressaltamos que as dificuldades são grandes, principalmente no que tange a 

arrecadação das Receitas, tendo em vista a queda nos repasses federais e a crise financeira 

instalada no Estado do Rio de Janeiro, situação que prejudica o andamento de ações 

municipais que buscam acrescer os recursos próprios da municipalidade.  

Meta 20: Ampliar o investimento público em 

educação pública de forma a atingir 27% da 

receita a partir de 2015, 28% da receita a 

partir de 2017 e 30% da receita, a partir de 

2020. 

Iniciada  

20.1) - Garantir, a partir da publicação deste 

plano, o cumprimento da aplicação dos 

recursos públicos vinculados 

constitucionalmente à manutenção e 

desenvolvimento do ensino no município de 

Mesquita, assim como do repasse federal da 

contribuição social do salário-educação, e a 

parcela da participação no resultado ou da 

compensação   financeira pela exploração de 

petróleo e gás natural; 

Iniciada  

  

 

20.2) Fomentar  capacitação dos profissionais 
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; 

 concluída 

 Os departamentos já 

realizam formação 
inicial e continuada aos 

atores inseridos nas 

unidades escolares 

independente de 

estarem contemplados 

na folha de pagamento 

do FUNDEB 

 

20.3) Garantir a transparência e o controle 

social na utilização dos recursos públicos 

aplicados em educação, especialmente a 

realização de audiências públicas, a criação 

de portais eletrônicos de transparência e a 

capacitação dos membros de conselhos de 

acompanhamento e controle social do 

FUNDEB, com a colaboração entre o 

Ministério da Educação, a secretaria de 

educação do estado e dos municípios e os 

tribunais de contas da União, do estado e dos 

municípios; 

Concluída  

20.4) Fomentar a implementação do Custo 

Aluno Qualidade – CAQ – como parâmetro 

para o financiamento da educação de todas as 

etapas e modalidades da educação básica, a 

partir do cálculo e do acompanhamento 

regular dos indicadores de gastos 

educacionais, com investimentos em 

qualificação e remuneração do pessoal 

docente e dos demais profissionais da 

 Não iniciada 
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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; 

20.5) Estabelecer parcerias com instituições 

públicas e privadas e demais segmentos da 

sociedade organizada, que possibilitem a 

captação de recursos a serem aplicados na 

manutenção e desenvolvimento da educação 

no município de Mesquita, visando ao seu 

fortalecimento e avanço da qualidade; 

Em desenvolvimento   

20.6) Vincular, no prazo de 2 (dois) anos, a 

partir da publicação deste plano, recursos a 

serem investidos na capacitação dos 

profissionais da Educação Profissional e de 

outras modalidades de ensino não 

contempladas pelo FUNDEB, visando à 

prática docente em sua dimensão sócio-

político-cultural e pedagógica; 

 Não iniciada 

20.7) Dar continuidade, a partir da 

publicação deste Plano, ao cumprimento da 

Lei nº 3.694, de 26 de outubro de 2001, que 

estende os benefícios na forma em que 

menciona, dos efeitos da Lei nº 1.659/1990, 

determinando o pagamento da       

gratificação por periculosidade e 

insalubridade aos     profissionais da 

educação que atuam de forma direta dentro 

do sistema prisional; 

 Não iniciada 

20.8) Assegurar merenda escolar de 

qualidade para todos os níveis e modalidades 

de ensino na educação básica; 

Concluída  

20.9) assegurar à Educação Profissional 

recursos orçamentários específicos para 

programas de merenda escolar, 

livros/materiais didáticos e infraestrutura 

física e seus insumos; 

 Não iniciada 

20.10) apoiar a capacitação de integrantes de 

conselhos de educação, gestores dos recursos 

da educação e membros das associações de 

apoio à escola, nas áreas administrativa, 

financeira, contábil e jurídica, para que 

tenham melhores condições de exercer as 

funções associadas ao acompanhamento e 

controle dos recursos públicos destinados à 

educação pública do município de Mesquita; 

Iniciada  

 

 

20.11) Delegar, a partir da publicação deste 

plano, Conselho Municipal de Educação de 

Mesquita o acompanhamento, e controle 

social dos recursos destinados à educação não 

incluídos no Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação - 

FUNDEB, qual seja sua origem; 

Concluída  

20.12) Garantir a autonomia da gestão 

escolar, a partir da descentralização de 

recursos financeiros para as atividades-fim, 

tendo por orientação o cumprimento do 

projeto político-pedagógico         das unidades 

escolares; 

Concluída  

20.13) Garantir, a partir da publicação deste 

plano, que as escolas, secretaria de educação 

publiquem, bimestralmente, seus balancetes 

financeiros prestando contas dos recursos 

recebidos, os quais deverão ser fixados em 

locais de grande circulação, bem como nos 

Iniciada  

Os repasses são 

divulgados no portal das 

transparência da 
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sítios eletrônicos oficiais da Secretaria 

Municipal de Educação; 

Prefeitura, conforme 

ocorridas as respectivas 

liberações.  

20.14) Assegurar a conservação e a segurança 

dos prédios e monumentos públicos da rede 

municipal, por meio de recursos públicos e 

parcerias com empresas privadas. 

Iniciada  

20.15) Determinar o pagamento da 

gratificação por periculosidade aos 

profissionais da educação que atuam de 

forma direta dentro de áreas de risco, sendo 

os critérios determinados pelos órgãos   

superiores responsáveis. Tendo o prazo 

máximo de 2(dois) anos a partir da vigência 

da aprovação deste PME. 

 Não iniciada 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

 

Os membros da Equipe Técnica, da Comissão Coordenadora e Colaboradores  

trabalharam com empenho, profissionalismo, ética e respeito nas etapas concluídas até a 

presente data. 

A ausência de registros de monitoramento dos anos anteriores, a ausência de parceria 

com as outras instâncias educacionais, a grande demanda de trabalho dos membros da 

Secretaria Municipal de Educação e a dificuldade no levantamento dos dados municipais 

foram os principais empecilhos que dificultaram as etapas de monitoramento e avaliação do 

“Plano Municipal de Educação – PME” – 2015-2025. Cabe ressaltar que devido à falta de 

dados oficiais atualizados, atribuir os indicadores a cada meta, tornou-se uma atividade 

complexa e que em alguns casos prejudicou ou impossibilitou a aferição dos resultados de 

algumas delas,. Nesse contexto, os indicadores que são produzidos por meio do cruzamento 

de dados populacionais com os dados educacionais e, na falta de um deles, o resultado fica 

comprometido, o que dificulta saber o que foi alcançado o que não foi, o replanejamento 

e/ou execução de ações para que os resultados sejam mais efetivos. 

Os desafios, porém, ainda são muitos, mas o trabalho continua com seriedade focando a  

participação  coletiva e democrática. 

Este documento será avaliado na Conferência Municipal de Educação de Mesquita – 

2019 e após sua aprovação sistematizado o “ Primeiro Relatório de Avaliação do Plano 

Municipal de Educação – PME 2015/2025” a ser encaminhado ao Poder Executivo para o 

processo Legislativo. 
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ANEXO 1  
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ANEXO 02 
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NOTA TÉCNICA  DA LEI 

 

 

 

ASSUNTO 

 

 

Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação – PME. 

 

Revisão do texto da Lei n° 908 de 29 de junho de 2015, que aprova o 
Plano Municipal de Educação – PME  

 

RESPONSÁVEL (VÉIS) PELA 

ELABORAÇÃO 

  

MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA 

Alessandra Maia Ferreira 

Aline Dias Lima Gomes 

Isabelle da Cruz e Silva Guimarães 

Ludimila Sant’Anna Fernandes 

Márcia Cristina dos Anjos Costa 

Mônica de Souza Silva 

Vinícius de Luna Chagas Costa 

 COLABORADORES  

João Lucas Costa Ribeiro Cordeiro 

Jaqueline Campos Paiva 

 

HISTÓRICO  

 

Após fazerem a releitura dos  textos da Lei Federal nº 13.005, de 25 

de junho de 2014   e da Lei  Municipal n° 908 de 29 de junho de 2015, 

que aprova o Plano Municipal de Educação – PME , os membros da 
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Equipe Técnica verificaram as seguintes inconsistências na Lei 

Municipal citada: 

 

1) A elaboração e /ou adequação do Plano Municipal de 

Educação refere-se ao cumprimento à  Lei Federal nº 13.005, de 25 

de junho de 2014 – Art.8º e a Lei 908 cita o disposto 214 da 

Constituição;  

2) Ausência de esclarecimento do que trata o Plano Municipal 

de Educação – PME;   

3)  Há necessidade de adequação das diretrizes do PME com a 

realidade municipal;  

4)  Há Necessidade de ajuste da referência utilizada – 

substituição pela Lei 13.005 e o PNE;  

5) Ausência de esclarecimento sobre a periodicidade que o 

Plano Municipal de Educação – PME passará pelo processo de 

avaliação;  

6) Ausência de esclarecimento sobre a quem cabe a 

responsabilidade de aprovar as medidas legais decorrentes, com 

vistas a sanar as inconsistências;  

 

7) Inclusão do Art. 6º  que tratará das instâncias responsáveis  

pelo acompanhamento da execução e a avaliação periódica do PME.  

 

8) Substituição e inclusão de algumas instâncias que farão o 

monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação – 

PME. A Secretaria de Municipal de Educação, Cultura, 

Turismo, Esporte e Lazer – SEMECTEL foi desmembrada de 

acordo com o Decreto 007 de 02 de janeiro de 2017. A 

Secretaria Municipal de Educação - SEMED retoma suas ações 

de forma individualizada. Cabe ressaltar que a SEMED é a 

instância  indicada pelo  MEC para  o acompanhamento e 

monitoramento do Plano Municipal de Educação – PME, além 
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de ser  responsável   pela qualificação da educação no município 

e por ter algumas funções específicas na etapa de 

monitoramento. O documento “PNE em Movimento Caderno 

de Orientações para o monitoramento e Avaliação dos Planos 

Municipais de Educação – MEC, pág. 7,  menciona a 

necessidade da representatividade do Conselho Municipal 

(CME) e o Fórum Municipal de Educação ( FME), na Comissão 

Coordenadora . 

9) Adequação do Art. 9 para o cumprimento da competência 

municipal;  

10) Há a necessidade de ajuste das referências utilizadas no Art. 

10.   

11) Há necessidade da supressão dos Artigos 6º, 11º, e 13º ; dos 

Parágrafos (2º, 3º, 4º, 5º do  Art.5º ;  3º, 4º, 5º, 6º do Art. 7º ; 1º, 

2º, 3º. 4º e 5º do Art. 11 e  Alíneas ( III do Art. 8º e  I e II do Art. 

11),  por se tratar de competência de esferas superiores. 

  

12) Há necessidade de inclusão de um artigo enfatizando  a 

responsabilidade do para a implementação do PME. 

 

 

ANÁLISE TÉCNICA 

 

Análise realizada no texto  da Lei Federal nº 13.005 de 25 de junho 

de 2014 /2014 e  no documento “PNE em Movimento Caderno de 

Orientações para o monitoramento e Avaliação dos Planos 

Municipais de Educação – MEC , tendo-os  como referências para  

propor as alterações na Lei Municipal nº 908 de 29 de junho de 

2015. 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Submete-se esta nota a consideração superior com a sugestão de 

alteração da Lei n° 908 de 29 de junho de 2015, que aprova o Plano 

Municipal de Educação – PME, conforme a presente análise e 
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sugestão de minuta em anexo. 

Art. 1º - Fica aprovado o Plano Municipal de Educação - PME, com 

vigência por 10 (dez) anos, a contar da publicação desta Lei, na 

forma do Anexo, com vistas ao cumprimento do disposto no art. 214 

da Constituição Federal. à Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 

2014.   

Art. XX2- O Plano Municipal de Educação contém a proposta 

educacional do município, com suas respectivas metas e estratégias, 

conforme Anexo.  

Art. 2º - São diretrizes do PME:   

I - erradicação do analfabetismo; Universalizar a alfabetização;  

II - universalização do atendimento escolar;  

III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção 

da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;  

IV - melhoria da qualidade da educação municipal;  

V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores 

morais e éticos em que se fundamenta a sociedade;  

VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;  

VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do 

País; Município; 

 

VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 

educação como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure 

atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e 

equidade; 

IX - valorização dos (as) profissionais da educação;  

X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à 

diversidade e à sustentabilidade socioambiental.  

Art. 4º - As metas previstas no Anexo desta Lei tiveram como referência 

a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, o censo 

demográfico e os censos nacionais da educação básica e superior mais 

atualizados, disponíveis na data da publicação desta Lei. , as 

previstas no anexo do Plano Nacional de Educação – PNE, a Lei 
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13.005  de 25 de junho de 2014. 

Art. 5º - A execução do PME e o cumprimento de suas metas serão objeto 

de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas ,realizados pelas 

seguintes instâncias: . 

Art. XX2- A primeira avaliação relizar-se-á em 2019 , as próximas 

dar-se-ão  a cada dois anos , até a conclusão do decênio, cabendo ao 

Legislativo Municipal aprovar as medidas legais decorrentes, com 

vistas à correção de inconsistências.  

Art. XX3 - Compete às instâncias abaixo o acompanhamento da 

execução e a avaliação periódica do Plano Municipal de Educação:  

I – Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e 

Lazer – SEMECTEL;  Secretaria Municipal de Educação; 

§ XX1- Uma vez instituído o Fórum Municipal de Educação, este 

passará a indicar, a cada dois anos, em conformidade com o Art. 

XX2, representantes para a Comissão Coordenadora de Avaliação do 

Plano Municipal de Educação – PME 2015/2025.  

 

§ 2º A SEMECTEL  deverá criar um setor de estatística para a cada 

2 (dois), ao longo do período de vigência deste PME e publicará 

estudos para aferir a evolução no cumprimento das metas 

estabelecidas no Anexo desta Lei, com informações organizadas pelo 

município para consolidação em âmbito nacional, tendo como 

referência  os estudos e as pesquisas de que trata o art. 4º, sem 

prejuízo de outras fontes e informações relevantes.   

§ 3º A meta progressiva do investimento público em educação será 

avaliada no segundo ano de vigência a cada dois anos, a partir da 

publicação do PME e poderá ser ampliada por meio de lei para 

atender às necessidades financeiras do cumprimento das demais 

metas.  

§ 4º O investimento público em educação a que se referem o inciso VI 

do art. 214 da Constituição Federal e a meta 20 do Anexo desta Lei 

engloba os recursos aplicados na forma do art. 212 da Constituição 

Federal e do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, bem como os recursos aplicados nos programas de 

expansão da educação profissional e superior, inclusive na forma de 

incentivo e isenção fiscal, as bolsas de estudos concedidas no Brasil e 

no exterior, os subsídios concedidos em programas de financiamento 

estudantil e o financiamento de creches, pré-escolas e de educação 
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especial na forma do art. 213 da Constituição Federal.  

§ 5º Será destinada à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, em 

acréscimo aos recursos vinculados nos termos do art. 212 da 

Constituição Federal, além de outros recursos previstos em lei, a 

parcela da participação no resultado ou da compensação financeira 

pela exploração de petróleo e de gás natural, na forma de lei 

específica, com a finalidade de assegurar o cumprimento da meta 

prevista no inciso VI do art. 214 da Constituição Federal.  

Art. 6º - O Município promoverá a realização de pelo menos 2 (duas) 

conferências municipais de educação até o final do decênio, 

articuladas e coordenadas pelo Conselho Municipal de Educação. , de 

pelo menos 2 (duas) conferências municipais de educação, até o final 

do decênio, articuladas e coordenadas pelos agentes/órgãos elencados 

nos incisos do artigo XX3.  

§ 3º Os sistemas de ensino do Estado e do Município criarão A 

Secretaria Municipal de Educação do Município criará mecanismos 

para o acompanhamento local da consecução das metas deste PME.  

 

§ 4º Será criada uma instância permanente de negociação e 

cooperação entre a União, o Estado e o Município.  

 

§ 5º O fortalecimento do regime de colaboração entre o Estado e o 

Município incluirá a instituição de instâncias permanentes de 

negociação, cooperação e pactuação.  

§ 6º O fortalecimento do regime de colaboração do Município dar-se-

á, inclusive, mediante a adoção de arranjos de desenvolvimento da 

educação.  

§ XX1 - O Município buscará colaborar junto ao Estado para a 

promoção de arranjos de desenvolvimento da educação. 

Art. 8º - As estratégias contidas neste Plano preveem:  

I - a articulação das políticas educacionais com as demais políticas 

sociais, particularmente as culturais; 

II – a garantia do atendimento das necessidades específicas na 

educação especial, assegurado o sistema educacional inclusivo em 

todos os níveis, etapas e modalidades;  

III – a promoção da articulação interfederativa na implementação 
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das políticas educacionais.  

 

Art. 9º - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão 

específicas para os seus sistemas de ensino O Município deverá 

aprovar lei específica para o seu sistema de ensino, disciplinando a 

gestão democrática da educação pública nos respectivos âmbitos de 

atuação, no prazo de 2 (dois) anos contado contados da publicação desta 

Lei, adequando, quando for o caso, a legislação local já adotada com 

essa finalidade. adequando-a às diretrizes do PNE. 

 

Art. 10. - O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os 

orçamentos anuais do Município serão formulados de maneira a 

assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com 

as diretrizes, metas e estratégias deste PME com os respectivos 

planos de educação, , devendo estar em consonância com o PNE, a 

fim de viabilizar sua plena execução.  

 

Art. 11. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, 

coordenado pela União, em colaboração com os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, constituirá fonte de informação para a 

avaliação da qualidade da educação básica e para a orientação das 

políticas públicas desse nível de ensino.  

§ 1º O sistema de avaliação a que se refere o caput produzirá, no 

máximo a cada 2 (dois) anos:  

I - indicadores de rendimento escolar, referentes ao desempenho dos 

(as) estudantes apurado em exames nacionais de avaliação, com 

participação de pelo menos 80% (oitenta por cento) dos (as) alunos 

(as) de cada ano escolar periodicamente avaliado em cada escola, e 

aos dados pertinentes apurados pelo censo escolar da educação 

básica;  

II - indicadores de avaliação institucional, relativos a características 

como o perfil do alunado e do corpo dos (as) profissionais da 

educação, as relações entre dimensão do corpo docente, do corpo 

técnico e do corpo discente, a infraestrutura das escolas, os recursos 

pedagógicos disponíveis e os processos da gestão, entre outras 

relevantes.  

§ 2º A elaboração e a divulgação de índices para avaliação da 

qualidade, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - 
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IDEB, que agreguem os indicadores mencionados no inciso I do § 1º 

não elidem a obrigatoriedade de divulgação, em separado, de cada 

um deles.  

 

§ 3º Os indicadores mencionados no § 1º serão estimados por etapa, 

estabelecimento de ensino, rede escolar, unidade da Federação e em 

nível agregado nacional, sendo amplamente divulgados, ressalvada a 

publicação de resultados individuais e indicadores por turma, que 

fica admitida exclusivamente para a comunidade do respectivo 

estabelecimento e para o órgão gestor da respectiva rede.  

§ 4º Cabem ao Inep a elaboração e o cálculo do Ideb e dos 

indicadores referidos no § 1º.  

 

§ 5º A avaliação de desempenho dos (as) estudantes em exames, 

referida no inciso I do § 1º, poderá ser diretamente realizada pela 

União ou, mediante acordo de cooperação, pelos Estados e pelo 

Distrito Federal, nos respectivos sistemas de ensino e de seus 

Municípios, caso mantenham sistemas próprios de avaliação do 

rendimento escolar, assegurada a compatibilidade metodológica 

entre esses sistemas e o nacional, especialmente no que se refere às 

escalas de proficiência e ao calendário de aplicação.  

Art. 12. - Até o final do primeiro semestre do nono ano de vigência 

deste PME, o Poder Executivo encaminhará a à Câmara Municipal 

de Vereadores, sem prejuízo das prerrogativas deste Poder, o projeto 

de lei referente ao Plano Municipal de Educação , a vigorar no 

período subsequente, que incluirá diagnóstico, diretrizes, metas e 

estratégias para o próximo decênio.  

Art. 13. - O poder público deverá instituir, em lei específica, contados 

2 (dois) anos da publicação desta Lei, formas de integração entre os 

Sistemas Municipal de Mesquita e o Sistema Estadual de Ensino, 

afim de articular as ações em regime de colaboração, para efetivação 

das diretrizes, metas e estratégias do Plano Municipal de Educação.  

 

Art. XX4 – O município empenhar-se-á na divulgação deste Plano e 

no progressivo cumprimento de suas metas e estratégias, difundindo-

o amplamente na sociedade, de modo a conscientizá-la da 

importância de sua participação nos processos de monitoramento e 

avaliação do mesmo.  
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NOTA TÉCNICA Nº 

 

01 

 

 

ASSUNTO 

 

Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação – 

PME. 

META 1 

 

RESPONSÁVEL (VÉIS) PELA 

ELABORAÇÃO 

MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA 

Alessandra Maia Ferreira. 

Andréa Silveira Dutra. 

Ilzani Valeira dos Santos . 

Jaqueline Cidrão Rodrigues de Medeiros.  
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Márcia Cristina dos Anjos Costa. 

Vinícius de Luna Chagas Costa. 

 

COLABORADORES 

 

 

 

 

HISTÓRICO  

 

Após fazerem a releitura dos anexos da Lei Federal 13.005 de 25 de 

junho de 2014 e da Lei Municipal n° 908 de 29 de junho de 2015, nos   

trechos referentes à Meta 1  e  a leitura  das  as Recomendações de 

números  11/2015 e 20/2015 e do   Ofício PJTCEDUC nº 566/2019  

expedidos  pelo Ministério Público, os membros da Equipe Técnica 

verificaram as seguintes inconsistências: 

2) Meta 1 – Meta municipal com prazo superior e índice inferior à 

meta nacional. Sugerimos a adequação da meta municipal à 

meta nacional  

 

 

 

ANÁLISE TÉCNICA 

Considerando a análise realizada  através da releitura dos anexos da 

Lei Federal 13.005 de 25 de junho de 2014 e da Lei Municipal n° 908 

de 29 de junho de 2015,  nos trechos referentes à meta 1   e nas   

recomendações  nº 11/2015 e nº 20/2015  e o  Ofício PJTCEDUC nº 

566/2019, tendo-os como referências para propor as alterações no 

trecho referente à meta 1da  Lei Municipal citada. 

 

 

CONCLUSÃO 

Submete-se esta nota a consideração superior com a sugestão de 

alteração do anexo da  Lei Municipal  n° 908 de 29 de junho de 2015, 

que aprova o Plano Municipal de Educação – PME e fixa metas e 

estratégias, sugerimos a seguinte redação para a  Meta  

META 1: universalizar, até o segundo ano de vigência 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, 40% (quarenta por cento)  50% (cinquenta por 

cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PME. 
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MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME 

 

NOTA TÉCNICA Nº 

 

02 

 

 

ASSUNTO 

 

Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação – PME. 

META 2 

 

RESPONSÁVEL (VÉIS) PELA 

ELABORAÇÃO 

MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA 

Alessandra Maia Ferreira. 

Andréa Silveira Dutra. 

Ilzani Valeira dos Santos . 

Jaqueline Cidrão Rodrigues de Medeiros.  

Márcia Cristina dos Anjos Costa. 
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COLABORADORES 

 

 

Georgete de Moura Barboza  

Luzia Helena Fernandes de Menezes Horta. 

 

 

HISTÓRICO  

Após fazerem a releitura dos anexos da Lei Federal 13.005 de 25 de 

junho de 2014 e da Lei Municipal n° 908 de 29 de junho de 2015, nos  

trechos referentes à Meta 2  e leitura da Recomendação nº 20/2015 e 

do Ofício PJTCEDUC nº 566/2019  expedidos  pelo Ministério 

Público, os membros da Equipe Técnica verificaram as seguintes 

inconsistências:  

1)  Meta municipal com índice inferior à meta nacional, sugestão de   

adequação à meta nacional. 

2) A estratégia 2.4 está contemplada nas estratégias 7.1. 7.3 e 7.10 

da meta 7. Sugestão de supressão da estratégia 2.4 
 

“2.4) Criar práticas curriculares que envolvam professores do 6º ao 9º ano no sentido de 

garantir a efetiva aprendizagem, considerando o resultado das avaliações internas e 

externas e o desempenho e o rendimento dos alunos; “ 
 

“7.1) Ampliar progressivamente, em regime de colaboração, as ações pedagógicas e a 
implementação das diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional 
comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
dos (as) alunos (as) para cada ano do ensino  fundamental e médio, respeitada a 
diversidade regional, estadual e municipal durante a vigência do PME;” 
 
“7.3) Promover processo contínuo de autoavaliação das escolas de educação básica 
com base nos instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem 
fortalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, a melhoria 
contínua da qualidade educacional, a formação continuada dos profissionais da 
educação e o aprimoramento da gestão democrática;” 
 
“7.10) Incentivar o desenvolvimento, selecionar e divulgar tecnologias educacionais 
para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio e incentivar práticas 
pedagógicas inovadoras que assegurem a aprendizagem, a diversidade de métodos e 
propostas pedagógicas, com preferência para softwares livres e recursos educacionais 
abertos, bem como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que 
forem aplicadas;” 

 

3) A estratégia 2.5 está contemplada na estratégia 7.6 da meta 7. 

Sugestão de supressão da estratégia 2.5. 

 

“2.5) prosseguir com a adesão dos municípios ao sistema de Avaliação internas e externas, para o 

acompanhamento do desempenho individualizado dos alunos do ensino Fundamental.” 

 

“7.6) aprimorar continuamente os instrumentos de avaliação da qualidade do ensino 
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fundamental e médio, de forma a englobar o ensino de ciências nos exames aplicados 
no ensino fundamental e médio, incorporar a Provinha Brasil e ANA (Avaliação Nacional 
da Alfabetização), ao sistema de avaliação da educação básica, bem como apoiar o uso 
dos resultados das avaliações nacionais pelas escolas e redes de ensino para a melhoria 
de seus processos e práticas pedagógicas;” 
 
 

4) A estratégia 2.7 cita  garantia a responsabilidade pedagógica  no 

que se refere que “ ... todo professor que atue no ensino 

fundamental seja responsável pela continuidade do processo de 

alfabetização dos alunos;” possui uma abrangência que será 

impossível de mensurar e  garantir ; Sugerimos supressão da 

mesma e  inclusão de nova redação. 
 

 

5) A estratégia 2.10  trata o atendimento educacional em tempo 

integral, contemplada na meta 6. Sugestão de supressão da 

mesma. 

6)  A estratégia 2.12 está contemplada na estratégia 7.1 da meta 7. 

Sugerirmos a supressão da mesma; 

 

“2.12) Implementar currículo de acordo com questões que abordem o 

desenvolvimento local e contribuam para o global;” 

“7.1) Ampliar progressivamente, em regime de colaboração, as ações pedagógicas e a 

implementação das diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional 

comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

dos (as) alunos (as) para cada ano do ensino  fundamental e médio, respeitada a 

diversidade regional, estadual e municipal durante a vigência do PME;” 

7) Ausência de estratégias que tratem  do desenvolvimento e 

estímulo a habilidades esportivas nas escolas. Sugerimos a 

inclusão da estratégia em consonância com a estratégia nacional 

2.4. 

 

8) Ausência de estratégias que tratem do Fortalecimento, o 

acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência 

e do aproveitamento escolar dos alunos. Sugerimos a inclusão da 

estratégia em consonância com a estratégia nacional  2.4. 

 

 

 

ANÁLISE TÉCNICA 

Considerando a análise realizada  através da releitura dos anexos da 

Lei Federal 13.005 de 25 de junho de 2014 e da Lei Municipal n° 908 

de 29 de junho de 2015,  nos trechos referentes à meta 2 , 

Recomendação nº 20/2015 e  Ofício PJTCEDUC nº 566/2019,tendo-os 

como referências para propor as alterações no trecho referente à 

meta 2,  do anexo da Lei Municipal citada.  
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CONCLUSÃO 

Submete-se esta nota a consideração superior com a sugestão de 

alteração do anexo da  Lei Municipal  n° 908 de 29 de junho de 2015, 

que aprova o Plano Municipal de Educação – PME e fixa metas e 

estratégias, sugerimos a seguinte redação para a  Meta 2 e suas 

estratégias:  

PME - META 2 – Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) 

anos para toda população de 6 a 14 anos aumentando em 2,1% (dois 

vírgula um por cento) o atendimento e ampliar o percentual para 

75% 95% (noventa e cinco por cento) de pessoas de 16 anos com pelo 

menos o ensino fundamental concluído até o último ano de vigência 

deste PME. 
 

 “2.4) Criar práticas curriculares que envolvam professores do 6º ao 

9º ano no sentido de garantir a efetiva aprendizagem, considerando o 

resultado das avaliações internas e externas e o desempenho e o 

rendimento dos alunos; ” 

 

“2.5) prosseguir com a adesão dos municípios ao sistema de 

Avaliação internas e externas, para o acompanhamento do 

desempenho individualizado dos alunos do ensino Fundamental.” 

 

  
“2.7) Garantir a responsabilidade pedagógica até a vigência do final 

do PME, assegurando que todo professor que atue no ensino 

fundamental seja responsável pela continuidade do processo de 

alfabetização dos alunos;”  

     
2.7)Investir na sensibilização dos professores sobre a 

responsabilidade pedagógica pela continuidade do processo de 

alfabetização dos alunos; 
 

“2.10) Ampliar a educação em tempo integral no município, 

utilizando várias estratégias;” 

  

“2.12) Implementar currículo de acordo com questões que abordem o 

desenvolvimento local e contribuam para o global;”  

 

Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da 

permanência e do aproveitamento escolar dos alunos.  

 

Promover atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades 

esportivas nas escolas, interligadas a um plano de disseminação do 

desporto educacional e de desenvolvimento esportivo nacional. 
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OBS.: Após análise e votação propomos a adequação da numeração. 

 

 

 

 

 

 

NOTA TÉCNICA Nº 

 

03 

 

 

ASSUNTO 

 

Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação – PME. 

META 3 

 

RESPONSÁVEL (VÉIS) PELA 

ELABORAÇÃO 

 

Alessandra Maia Ferreira. 

Andréa Silveira Dutra. 

Ilzani Valeira dos Santos . 

Jaqueline Cidrão Rodrigues de Medeiros.  

Márcia Cristina dos Anjos Costa. 

Vinícius de Luna Chagas Costa. 

 

COLABORADORES 

 

Rejane Ferreira Correia 

 

HISTÓRICO  

 

Após fazerem a releitura dos anexos da Lei Federal 13.005 de 25 de 

junho de 2014 e da Lei Municipal n° 908 de 29 de junho de 2015, nos  
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trechos referentes à Meta 3  e  a leitura da  Recomendação nº 20/2015 

e do Ofício PJTCEDUC nº 566/2019 expedidos  pelo Ministério 

Público, os membros da Equipe Técnica verificaram as seguintes 

inconsistências: 

1) Meta 3 – Meta municipal com prazo superior e índice inferior à 

meta nacional. 

 

 

 

ANÁLISE TÉCNICA 

Considerando a análise realizada  através da releitura dos anexos da 

Lei Federal 13.005 de 25 de junho de 2014 e da Lei Municipal n° 908 

de 29 de junho de 2015,  nos trechos referentes à meta 3 , da 

Recomendação nº 20/2015 e do Ofício PJTCEDUC nº 566/2019  

expedidos  pelo Ministério Público,  tendo-os como referências para 

propor as alterações no trecho referente à meta 3, do anexo da Lei 

Municipal citada. 

 

 

CONCLUSÃO 

Submete-se esta nota a consideração superior com a sugestão de 

alteração do anexo da  Lei Municipal  n° 908 de 29 de junho de 2015, 

que aprova o Plano Municipal de Educação – PME e fixa metas e 

estratégias, sugerimos a seguinte redação para a  Meta 3:  

Meta 3 – Universalizar o atendimento escolar Universalizar, até 2016,  

para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e ampliar a 

taxa líquida de matrículas no ensino médio para 80% até o final do 

período de vigência deste PME. 85% (oitenta e cinco por cento). 
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NOTA TÉCNICA Nº 

4 

 

 

ASSUNTO 

 

Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação – PME. 

META 4 

 

RESPONSÁVEL (VÉIS) PELA 

ELABORAÇÃO 

MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA 

Alessandra Maia Ferreira. 

Andréa Silveira Dutra. 

Ilzani Valeira dos Santos . 

Jaqueline Cidrão Rodrigues de Medeiros.  

Márcia Cristina dos Anjos Costa. 

Vinícius de Luna Chagas Costa. 

COLABORADORES 

 

Luciana Vieira dos Santos Belo  

 

 

HISTÓRICO  

Após fazerem a releitura dos anexos da Lei Federal 13.005 de 25 de 

junho de 2014 e da Lei Municipal n° 908 de 29 de junho de 2015,  

trechos referentes à Meta 4 , os membros da Equipe Técnica 

verificaram as seguintes inconsistências: 

1) Correção da numeração das estratégias a partir da 4.14. 

2) Supressão do trecho da estratégia 4.31 por não se tratar do 

publico alvo da Educação Especial. 
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ANÁLISE TÉCNICA 

Considerando a análise realizada  através da releitura dos anexos 

da Lei Federal 13.005 de 25 de junho de 2014 e da Lei Municipal n° 

908 de 29 de junho de 2015,  trechos referentes à meta 4, tendo-os 

como referências para propor as alterações no anexo da Lei 

Municipal citada. 

 

 

CONCLUSÃO 

Submete-se esta nota a consideração superior com a sugestão de 

alteração do anexo da  Lei Municipal  n° 908 de 29 de junho de 

2015, que aprova o Plano Municipal de Educação – PME e fixa 

metas e estratégias, sugerimos a seguinte redação para a estratégia 

da  Meta 4; 

 4.30) garantir a implantação, ampliação e manutenção de Centros 

de Referência educacional especializado no atendimento pedagógico 

aos educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação., podendo atender 

educandos que apresentem dificuldades de aprendizagem 

decorrentes de déficit de atenção, hiperatividade, distúrbios de 

linguagem nas diversas regiões do município de Mesquita; 

 
4.14) Manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas 

instituições de educação, para garantir o acesso e a permanência dos educandos com 

deficiência por meio da adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível e da 

disponibilização de material didático pedagógico próprio e de recursos de tecnologia 

assistiva, assegurando, ainda no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e modalidades 

de ensino, a identificação dos educandos com altas habilidades; 

 
4.18) 4.15)  Fomentar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodologias, 

materiais didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com vista à promoção 

do ensino e aprendizagem, bem como das condições de acessibilidade dos educandos 

 
4.19) 4.16) Promover o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares para subsidiar a 

formulação de políticas públicas intersetoriais que atendam às especificidades educacionais 

de educandos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação que requeiram medidas de atendimento especializado; 

 

4.20) 4.17) Promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde, 

assistência social e direitos humanos, em parceria com as famílias, com o fim de 

desenvolver modelos de atendimento voltados à continuidade do atendimento escolar, na 

educação de jovens e adultos, das pessoas com deficiência e transtornos globais do 

desenvolvimento com idade superior à faixa etária de escolarização obrigatória, de forma a 

assegurar a atenção integral; 

 

4.21) 4.18) Colaborar com os conselhos, durante o período de vigência deste PME, para 

definir indicadores de qualidade e política de avaliação e supervisão para o funcionamento 

de instituições públicas e privadas que prestam atendimento a alunos com deficiência, 
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transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação; 

4.22) 4.19) Promover, por iniciativa do poder público, a obtenção de informação detalhada 

sobre o perfil das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/ superdotação de 0 (zero) a 17 (dezessete) ano; 

4.23) 4.21) Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a ampliar as 

condições de apoio ao atendimento escolar integral das pessoas com deficiência, 

transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação matriculadas nas 

redes públicas de ensino; 

 

4.24) 4.22)  Implantar, no prazo de vigência desse plano, o mediador pedagógico (professor 

especializado) quando avaliada a real necessidade por equipe especializada para pessoas 

com Transtorno Espectro Autista (TEA), visando assessorar ações conjuntas com o 

professor regente de classe, direção e equipe pedagógica, estimulando o desenvolvimento 

das relações sociais e de novas competências; 

 

4.25) 4.23)  Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, a fim de favorecer a 

participação das famílias e da sociedade na construção do sistema educacional inclusivo; 

 

4.26) 4.24) Assegurar transporte escolar com acessibilidade para a escolarização e o 

Atendimento Educacional Especializado (AEE), aos educandos com dificuldades de 

locomoção. 

 

4.27) 4.25)  Garantir a terminalidade específica na conclusão do ensino fundamental ou 

médio para educandos, que em virtude de suas deficiências, não puderam atingir os níveis 

exigidos e, aos alunos com altas habilidades/superdotação, com adequação dos conteúdos 

para concluir em menor tempo o programa escolar (Lei nº 6491 de 11/07/2013), com apoio 

e parcerias de outros órgãos públicos, tais como: assistência social, saúde, secretaria de 

pessoas com deficiência e outros do âmbito estadual e federal; 

 

4.28) 4.26)  Promover a oferta do atendimento pedagógico por pedagogo e/ou 

psicopedagogo em ambientes hospitalares para pessoas que se encontram internadas por 

um período superior a 6 (seis) meses de forma a assegurar o acesso à educação básica e a 

atenção as necessidades educacionais especiais, que propicia o desenvolvimento e contribua 

para construção do conhecimento desses educandos; 

 

4.29) 4.27)  Apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas 

especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas, sem estabelecer a 

terminalidade temporal; 

 

4.30) 4.28)  Garantir a implantação, ampliação e manutenção de centros de referência 

educacional especializado no atendimento pedagógico aos educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, podendo atender 

educandos que apresentem dificuldades de aprendizagem decorrentes de déficit de 

atenção, hiperatividade, distúrbios de linguagem, nas diversas regiões do Estado do Rio de 

Janeiro; 

 

4.31) 4.29)  Desenvolver políticas públicas, em parceria com a Secretaria de Assistência 

Social e Direitos Humanos, voltadas para a educação das relações humanas e promoção da 

redução das desigualdades de gênero, classe, raça, etnia, geração, orientação sexual, 

deficiência e transtornos globais do desenvolvimento, pautando-se pelo princípio da 

equidade e igualdade social, a fim de promover um desenvolvimento sustentado e 

comprometido com a justiça social; 

 

NOTA TÉCNICA Nº 

 

5 
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ASSUNTO 

 

 

 

 

Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação – PME. 

Revisão do anexo da   Lei n° 908 de 29 de junho de 2015, que aprova 

o Plano Municipal de Educação – PME, trecho referente a META 

05. 

 

RESPONSÁVEL (VÉIS) 

PELA ELABORAÇÃO 

  

Alessandra Maia Ferreira. 

Andréa Silveira Dutra. 

Ilzani Valeira dos Santos . 

Jaqueline Cidrão Rodrigues de Medeiros.  

Márcia Cristina dos Anjos Costa. 

Vinícius de Luna Chagas Costa. 

 

COLABORADORES 

Georgete de Moura Barboza.  

Luzia Helena Fernandes de Menezes Horta. 

 

HISTÓRICO  

 Após fazerem a releitura  do trecho  da Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC que trata a Língua Portuguesa, dos textos do 

anexos da Lei Federal nº 13.005 de 25 de junho de 2014 /2024  e  da  

Lei Municipal  n° 908 de 29 de junho de 2015, que aprova o Plano 

Municipal de Educação – PME  e no Decreto Nº 9.204, de 23 de 

novembro de 2017, os membros da Equipe Técnica verificaram as 

seguintes inconsistências no texto  que trata à META 05  

1 - A  Base Nacional Comum Curricular -  BBCC  propõe a 

alfabetização infantil completa até o segundo ano do fundamental, 

propomos a adequação da meta a BNCC. Sugestão de substituição 

visando adequação à BNCC. 

2 – Sugestão de supressão do trecho  na estratégia 5.1. A União é que 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.204-2017?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.204-2017?OpenDocument
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define os processos pedagógicos de alfabetização nos anos iniciais do 

ensino fundamental, cabe ao município implementar  em 

consonância com suas diretrizes; 

 3 -  Na estratégia 5.2 a colaboração viável é com a União que é a 

instância responsável pelo repasse dos instrumentos de avaliação 

aos municípios. Sugerimos a supressão do trecho que menciona 

outras instâncias. 

4 – Na estratégia 5.3 sugerimos a correção da grafia e adequação à 

BNCC;  

5 – Na estratégia 5.4 foi verificada a  restrição das  possibilidades de 

parcerias. Sugestão de substituição do trecho. 

6 – Supressão do trecho na estratégia 5.5 devido o reconhecimento 

na Legislação que trata das peculiaridades. 

7 – Sugestão de adequação da estratégia 5.6  à BNCC  que propõe a 

alfabetização infantil completa até o segundo ano do fundamental ;  

 8 – Sugestão de Correção da grafia na estratégia 5.7;  

9 – Ausência de estratégia que contemple as especificidades  de 

populações; Sugestão de inserção da estratégia em consonância com 

a estratégia nacional 5.3  

10 - Ausência de estratégia que trata o acesso das tecnologias 

educacionais especificamente para a alfabetização. Sugestão de 

inserção das estratégias  em consonância com a estratégias nacionais 

5.4 e 5.5 o Programa de Inovação Educação Conectada. 

 

 

 

ANÁLISE TÉCNICA 

Considerando a análise realizada  através da releitura trecho da  

Base Nacional Comum Curricular – BNCC que trata a Língua 

Portuguesa, dos textos   do anexos da Lei Federal nº 13.005 de 25 de 

junho de 2014 /2024  e  da  Lei Municipal  n° 908 de 29 de junho de 
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2015, que aprova o Plano Municipal de Educação – PME  e no 

Decreto Nº 9.204, de 23 de novembro de 2017, tendo-os como 

referências para propor as alterações, no anexo da Lei Municipal 

citada. 

 

 

CONCLUSÃO 

Submete-se esta nota a consideração superior com a sugestão de 

alteração  do anexo da Lei n° 908 de 29 de junho de 2015, que 

aprova o Plano Municipal de Educação – PME, no trecho referente 

à meta 5, conforme as sugestões abaixo: 

Meta 5: alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º 

(terceiro) 2º (segundo) ano do ensino fundamental. 

5.1) Definir, em regime de colaboração com os municípios, União e 

estados para a estruturação dos  Implementar os processos 

pedagógicos de alfabetização nos anos iniciais do ensino 

fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na 

pré-escola, com qualificação e valorização dos professores 

alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a fim de garantir 

a alfabetização plena de todas as crianças;” 

5.2) Colaborar com a União, estados e os municípios na aplicação de 

instrumentos de avaliação nacional periódicos e específicos para aferir a 

alfabetização das crianças aplicados a cada ano; 

5.3) Implementar medidas pedagógicas, em colaboração com a 

União através de programas de alfabetização que atendam todos os 

alunos até o final do terceiro segundo ano do ensino fundamental; 

5.4) Estimular através de parcerias com  as universidades diversas 

instâncias  a formação continuada de professores(as) para a 

alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias 

educacionais e práticas pedagógicas inovadoras no que concerne ao 

processo de ensino, de aprendizagem e de avaliação, estimulando a 

articulação entre programas de graduação, pós-graduação, lato 

sensu e stricto sensu e ações de formação continuada de 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.204-2017?OpenDocument
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professores(as) para a alfabetização; 

5.6) Estimular as unidades escolares à criação de seus respectivos 

instrumentos adequados para acompanhamento do processo de 

alfabetização dos alunos, considerando o sentido formativo da 

avaliação, implementando estratégias pedagógicas para alfabetizar 

todos os/as alunos e alunas até o final do 3º (terceiro) 2º (segundo)  

ano do Ensino Fundamental; 

5.7) Assegurar a implementação, a manutenção e o pleno 

funcionamento de “espaços de leitura”, em todas as salas de aula e 

outros espaços da unidade escolar, contemplando as várias 

linguagens, entendendo a toda a escola como um ambiente 

alfabetizador; 

 
5.5) apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, 

considerando as suas especificidades, inclusive a alfabetização 

bilíngue de pessoas surdas., sem estabelecimento de terminalidade 

temporal. 

5.9) Estimular a adoção de estratégias pedagógicas que contemplem 

as especificidades  de populações indígenas  quilombolas, itinerantes 

e refugiados que habitam ou que venham habitar  o território 

municipal. 

5.10 ) 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; 

5.11) 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; 
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NOTA TÉCNICA Nº 

 

6 

 

 

ASSUNTO 

 

 

 

Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação – PME. 

 

Revisão do anexo da   Lei n° 908 de 29 de junho de 2015, que aprova 
o Plano Municipal de Educação – PME, trecho referente a META 06. 
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RESPONSÁVEL (VÉIS) PELA 

ELABORAÇÃO 

MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA 

Alessandra Maia Ferreira. 

Andréa Silveira Dutra. 

Ilzani Valeira dos Santos . 

Jaqueline Cidrão Rodrigues de Medeiros.  

Márcia Cristina dos Anjos Costa. 

Vinícius de Luna Chagas Costa. 

 

 

COLABORADORES 

 

Luiz Otávio Ferreira da Luz 

 

HISTÓRICO  

 

Após fazerem a releitura  do texto  da Lei Federal nº 13.005 de 25 de 

junho de 2014 /2024  e do  anexo da  Lei n° 908 de 29 de junho de 

2015, que aprova o Plano Municipal de Educação – PME, os 

membros da Equipe Técnica verificaram as seguintes inconsistências 

no trecho que trata a META 06 :  

1) Considerando a aprovação da  Emenda Constitucional (EC) 

95, que limita os gastos públicos nas áreas sociais à inflação 

pelos próximos 20 anos. Esta emenda  estipulou que a partir 

de 2018 a União investirá o mesmo valor de 2017 mais o 

acréscimo da inflação do ano anterior medida pelo IPCA. 

Isso significa que o investimento em educação não vai 

acompanhar o crescimento do PIB e a dificuldade cada dia 

maior em geração de receita própria, sugerimos manter a 

Meta Nacional no Plano Municipal. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm
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2) Na estratégia 6.1) não foi mencionado o apoio da União 

consequentemente não entrará no planejamento orçamentário 

dificultando a execução da estratégia só com receita própria. 

 

3) A estratégia 6,7 não está em consonância com a estratégia 

nacional 6.3, não há a referência do Programa e ausência de 

itens como quadras poliesportivas, laboratórios, espaços de 

atividades culturais, cozinhas, refeitórios, bibliotecas ... 

Sugerimos a substituição da estratégia municipal 6.7 pela 

estratégia nacional 6.3 mantendo o verbo instituir pois não são 

competências do Município.  

 

4) Considerando a especificidade do atendimento, o tempo de 

permanência da pessoa dentro do espaço escolar que 

inviabiliza o acesso aos atendimentos complementares de 

saúde, educação e assistência social, sugerimos a alteração da 

estratégia. 

 

 

 

ANÁLISE TÉCNICA 

 

Considerando a análise realizada  através da releitura dos anexos 

da Lei Federal 13.005 de 25 de junho de 2014 e da Lei Municipal n° 

908 de 29 de junho de 2015, trechos referentes à meta 06 e a Lei 

Municipal nº 881 de 31 de março de 2015, tendo-os como 

referências para propor as alterações do anexo do trecho  da Lei 

Municipal n° 908 de 29 de junho de 2015. 
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CONCLUSÃO 

 

Submete-se esta nota a consideração superior com a sugestão de 

alteração  do anexo da Lei n° 908 de 29 de junho de 2015, que aprova 

o Plano Municipal de Educação – PME, no trecho referente à meta 

06, conforme as sugestões abaixo: 

PME – Meta 6: Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 

80% (oitenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, 

pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da 

educação.” 

 

PNE – Meta 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 

50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, 

pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da 

educação básica. 

 

6.1) Promover, com apoio da União,   a oferta de educação integral, 

em tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento 

pedagógico e multidisciplinar, inclusive cultural e esportiva, de forma 

que o tempo de permanência dos (as) alunos (as) na escola ou sob sua 

responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias 

durante todo o ano letivo, com a ampliação progressiva da jornada de 

professores em uma única escola; 

6.7) Instituir, em regime de colaboração, programa de adequação e 

reestruturação de escolas com padrão arquitetônico e de mobiliário 

adequado para atendimento em tempo integral; 

6.7) institucionalizar e manter Instituir , em regime de colaboração, 

programa nacional de ampliação e reestruturação das escolas 

públicas, por meio da instalação de quadras poliesportivas, 

laboratórios, inclusive de informática, espaços para atividades 

culturais, 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; 
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6.8) Garantir Viabilizar o acesso a educação em tempo integral para 

pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação na educação básica,  assegurando 

posterior a avaliação de uma equipe multiprofissional e assegurar 

atendimento educacional especializado complementar e suplementar 

ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria escola ou 

em instituições especializadas, sem prejuízo ao desenvolvimento da 

pessoa;    

 

OBS.: Após análise e votação propomos a adequação da numeração. 

 

 

 

 

 

 

NOTA TÉCNICA Nº 

7 

  

 

ASSUNTO 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação – PME. 

 

Revisão do anexo da   Lei n° 908 de 29 de junho de 2015, que 

aprova o Plano Municipal de Educação – PME, trecho referente a 

META 07. 
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RESPONSÁVEL (VÉIS) PELA 

ELABORAÇÃO 

Alessandra Maia Ferreira. 

Andréa Silveira Dutra. 

Ilzani Valeira dos Santos . 

Jaqueline Cidrão Rodrigues de Medeiros.  

Márcia Cristina dos Anjos Costa. 

Vinícius de Luna Chagas Costa. 

 

COLABORADORES 

 

 

Georgete de Moura Barboza.  

Luzia Helena Fernandes de Menezes Horta. 

 

HISTÓRICO  

 

Após fazerem a releitura  dos textos do anexos da Lei Federal nº 

13.005 de 25 de junho de 2014 /2024  e  da  Lei Municipal  n° 908 de 

29 de junho de 2015 , trechos que tratam da meta 7   e a  leitura 

Recomendação Nº 20/2015 e do Ofício PJTCEDUC nº 566/2019  

expedidos pelo MP , os membros da Equipe Técnica verificaram as 

seguintes inconsistências no texto  que trata à META 07 . 

 1 – A meta 7 municipal está com média  inferior à meta nacional e 

menciona atingir “metas estaduais” no lugar das “metas municipais”. 

2 – Na estratégia 7.6, sugerimos a substituição dos termos Provinha 

Brasil e ANA por “indicadores de alfabetização” por não ter garantia 

de qual instrumento será utilizado anualmente.  

3 – Considerando que a diminuição entre as diferenças  levará a 

aproximação entre as médias, sugerimos a substituição dos termo 

“diminuição” por “aproximação” na estratégia 7.8.   

4 –  Considerando que a referência para a utilização de resultados 

das avaliações são estabelecidos pela União, sugerimos a substituição 
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do terno estadual por Nacional na estratégia 7.9;  

 

 

ANÁLISE TÉCNICA 

Considerando a análise realizada  através da releitura, dos textos   

do anexos da Lei Federal nº 13.005 de 25 de junho de 2014 /2024  e  

da  Lei Municipal  n° 908 de 29 de junho de 2015 e a  leitura 

Recomendação Nº 20/2015 do MP, tendo-os como referências para 

propor as alterações, no anexo da Lei Municipal citada. 

 

 

CONCLUSÃO 

Submete-se esta nota a consideração superior com a sugestão de 

alteração  do anexo da Lei n° 908 de 29 de junho de 2015, que aprova 

o Plano Municipal de Educação – PME, no trecho referente à meta 7, 

conforme as sugestões abaixo: 

Meta 7: Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas 

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

modo a atingir as médias estaduais médias municipais  para o IDEB: 

 

MÉDIA IDEB MUNICIPAL 2019 2021 

Anos Iniciais do ensino fundamental  5.6 5.9 

Anos finais do ensino fundamental 5.2 5.6 

Ensino médio 5.5 5.2 

 

MÉDIA IDEB MUNICIPAL 2019 2021 

Anos Iniciais do ensino fundamental  5.7 6.0 

Anos finais do ensino fundamental 5.2 5,5 

Ensino médio 5.5 5.2 

 

7.6) Aprimorar continuamente os instrumentos de avaliação da 
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qualidade do ensino fundamental e médio, de forma a englobar o 

ensino de ciências nos exames aplicados no ensino fundamental  e 

médio, incorporar a Provinha Brasil e ANA (Avaliação Nacional da 

Alfabetização)  indicadores de alfabetização ao Sistema de Avaliação 

da Educação Básica - SAEB, bem como apoiar o uso dos resultados 

das avaliações nacionais pelas escolas e redes de ensino para a 

melhoria de seus processos e práticas pedagógicas; 

7.8) Estimular a adoção de políticas nas redes 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 a 

equidade da aprendizagem por meio da adoção de políticas nas redes 

de ensino, com vistas à  diminuição  aproximação entre as médias dos 

índices dos estados e dos municípios, tendo por referência as metas do 

IDEB; 

“7.9) Fixar, acompanhar e divulgar anualmente os resultados 

pedagógicos dos indicadores do Sistema estadual de avaliação da 

educação básica Nacional de Avaliação da Educação Básica e do IDEB, 

relativos às escolas, às redes públicas de educação básica e aos 

sistemas de ensino do estado e dos municípios, assegurando a 

contextualização desses resultados com relação a indicadores sociais 

relevantes, como os de nível socioeconômico das famílias dos alunos e 

a transparência e o acesso público às informações técnicas de 

concepção e operação do sistema de avaliação;” 
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NOTA TÉCNICA Nº 

 

8 

  

 

ASSUNTO 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação – PME. 

 

Revisão do anexo da   Lei n° 908 de 29 de junho de 2015, que 

aprova o Plano Municipal de Educação – PME, trecho referente a 

META 08. 

 

 

RESPONSÁVEL (VÉIS) PELA 

ELABORAÇÃO 

  

Alessandra Maia Ferreira. 

Andréa Silveira Dutra. 

Ilzani Valeira dos Santos . 
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Jaqueline Cidrão Rodrigues de Medeiros.  

Márcia Cristina dos Anjos Costa. 

Vinícius de Luna Chagas Costa. 

 

COLABORADORES 

 

 

Rejane Ferreira Correia 

 

HISTÓRICO  

Após fazerem a releitura  dos textos do anexos da Lei Federal nº 

13.005 de 25 de junho de 2014 /2024  e  da  Lei Municipal  n° 908 de 

29 de junho de 2015 , trechos que tratam da meta 8   e a  leitura a 

Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009 , os 

membros da  Equipe Técnica verificaram as seguintes inconsistências 

no texto  que trata à META 08.  

 1 – Considerando a Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro 

de 2009 e  que o atendimento da população de 15 (quinze)  anos está 

contemplado nas metas  9  e  10 do PME, sugerimos a manutenção da 

população de 18 (dezoito)  anos  na meta municipal em consonância 

com a meta nacional. 

2 – Na estratégia abaixo, sugerimos a substituição do verbo  

“institucionalizar” por  “implantar” e a supressão do verbo 

“desenvolver” já que  compete a União institucionalizar os  

programas voltados para o objetivo da estratégia;   

2 - Sugerimos a inclusão e supressão  do trecho a estratégia 8.3 para 

maior clareza e entendimento do objetivo proposto. 

3 – Sugerimos a substituição dos termos para maior abrangência nas 

parcerias;  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emc%2059-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emc%2059-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emc%2059-2009?OpenDocument
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ANÁLISE TÉCNICA 

 

Considerando a análise realizada  através da releitura, dos textos   

do anexos da Lei Federal nº 13.005 de 25 de junho de 2014 /2024  e  

da  Lei Municipal  n° 908 de 29 de junho de 2015 e a  leitura a 

Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009, tendo-os 

como referências para propor as alterações, no anexo da Lei 

Municipal citada. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Submete-se esta nota a consideração superior com a sugestão de 

alteração  do anexo da Lei n° 908 de 29 de junho de 2015, que aprova 

o Plano Municipal de Educação – PME, no trecho referente à meta 8, 

conforme as sugestões abaixo: 

META 8 – Elevar a escolaridade média da população de 15 (quinze) 

18 (dezoito)  a 29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 

12 (doze) anos de estudo para as populações com menor escolaridade 

e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados 

ao IBGE no último ano de vigência deste plano. 

8.1) Institucionalizar Implantar programas e desenvolver tecnologias 

para correção de fluxo, para acompanhamento pedagógico 

individualizado e para recuperação e progressão parcial, bem como 

priorizar estudantes, que por quaisquer razões apresentem 

rendimento escolar defasado, considerando as especificidades dos 

segmentos populacionais considerados; 

 

8.3) Fomentar a divulgação  da existência e gratuidade dos exames de 

certificação da conclusão dos ensinos fundamental e médio junto aos 

sistemas de ensino, a sociedade civil, aos órgãos de comunicação de massa e 

mídias sociais;   dos exames de certificação da conclusão dos ensinos 

fundamental e médio, garantida sua gratuidade aos que dela fizerem jus 

8.6)  Desenvolver políticas públicas em parceria  com a Secretaria de 

Assistência Social e Direitos Humanos com  outras secretarias e instâncias, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emc%2059-2009?OpenDocument
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voltadas para a Educação das Relações Humanas e promoção da redução 

das desigualdades de gênero, classe, raça, etnia, geração, orientação sexual e 

deficiência, pautando-se pelo princípio da equidade e igualdade social, a fim 

de promover um desenvolvimento sustentado e comprometido com a justiça 

social; 

 

 

 

 

 

NOTA TÉCNICA Nº 

 

9 

 

 

ASSUNTO 

 

 

 

 

Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação – PME. 

 

Revisão do anexo da Lei n° 908 de 29 de junho de 2015, que aprova 

o Plano Municipal de Educação – PME, trecho referente à     

META 9. 

 

 

RESPONSÁVEL (VÉIS) PELA 

ELABORAÇÃO 

  

Alessandra Maia Ferreira. 

Andréa Silveira Dutra. 

Ilzani Valeira dos Santos . 

Jaqueline Cidrão Rodrigues de Medeiros.  

Márcia Cristina dos Anjos Costa. 
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COLABORADORES  

 

 

HISTÓRICO  

Após fazerem a releitura dos anexos da Lei Federal 13.005 de 25 de 

junho de 2014 e da Lei Municipal n° 908 de 29 de junho de 2015, nos 

trechos referentes à Meta 9,  e a leitura da Recomendação nº 20/2015  

e do Ofício PJTCEDUC nº 566/2019 emitidos pelo Ministério Público, 

os membros da Equipe Técnica verificaram as seguintes 

inconsistências: 

 

1 – A meta municipal não está em consonância com a meta nacional. 

Não menciona a questão da “ universalização do alfabetização”, 

tratada como “erradicação  do analfabetismo absoluto” na meta 

nacional  e  um prazos e precisa  ser adequado.  

2 – Na estratégia 9.8 não foi mencionado o apoio técnico e financeiro 

do MEC. Sugestão de inclusão do trecho. 

3 – Substituição da estratégia de termos na estratégia 9.9 por  não 

abordar  a questão curricular e eixos importantes.  

4 – Ausência de estratégia que trate da avaliação do grau de 

alfabetização de jovens e adultos com mais de quinze anos de idade. 

Sugestão de inserção de estratégia em consonância com a estratégia 

nacional 9.6. 

 

 

ANÁLISE TÉCNICA 

Considerando a análise realizada  através da releitura dos anexos 

da Lei Federal 13.005 de 25 de junho de 2014 e da Lei Municipal n° 

908 de 29 de junho de 2015,  nos trechos referentes à meta 9   e nas   

Recomendação  nº 20/2015  e do Ofício PJTCEDUC nº 566/2019 

expedidos  pelo Ministério Público,   tendo-os como referências 

para propor as alterações no trecho  do anexo da Lei Municipal 

citada. 
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CONCLUSÃO 

 

Submete-se esta nota a consideração superior com a sugestão de 

alteração  do anexo da Lei Municipal  n° 908 de 29 de junho de 2015, 

que aprova o Plano Municipal de Educação – PME, no trecho 

referente à meta 9, conforme as sugestões abaixo: 

Meta 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) 

anos ou mais para 98% (noventa e oito por cento) até 2015 e, até o 

final da vigência deste PME, universalizar a alfabetização  e reduzir 

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

9.8) Promover formação contínua para educadores, alfabetizadores 

de jovens e adultos, com apoio técnico e financeiro da União.  

 

“9.9) Valorizar, nas práticas pedagógicas e nas ações de políticas 

públicas, a diversidade de história de vida do educando, articulando 

com seu contexto histórico social e visando a especificidade cultural 

de cada um;” 
 

9.9) Assegurar, a partir  da publicação deste plano a elaboração de 

uma proposta curricular e nas ações de políticas públicas que 

contemple eixos como  trabalho, cultura, tecnologias, raça, etnia, 

sexualidade, diversidade. 

9.10) Realizar avaliação diagnóstica, que permita aferir o grau de 

alfabetização de jovens e adultos com mais de quinze anos de idade; 
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NOTA TÉCNICA Nº 

 

10 

 

 

ASSUNTO 

 

 

 

 

Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação – PME. 

 

Revisão do anexo da   Lei n° 908 de 29 de junho de 2015, que 

aprova o Plano Municipal de Educação – PME, trecho referente a 

META 10. 

 

 

RESPONSÁVEL (VÉIS) PELA 

ELABORAÇÃO 

Alessandra Maia Ferreira. 

Andréa Silveira Dutra. 

Ilzani Valeira dos Santos . 

Jaqueline Cidrão Rodrigues de Medeiros.  

Márcia Cristina dos Anjos Costa. 

Vinícius de Luna Chagas Costa. 

 

COLABORADORES  
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HISTÓRICO  

Após fazerem a releitura dos anexos da Lei Federal 13.005 de 25 de 

junho de 2014 e da Lei Municipal n° 908 de 29 de junho de 2015, nos 

trechos referentes à Meta 10, e a leitura  do Ofício PJTCEDUC nº 

566/2019,  emitido  pelo Ministério Público, os membros da Equipe 

Técnica verificaram as seguintes inconsistências: 

1 – A estratégia 10.1 menciona o verbo “manter  o programa nacional 

de educação de jovens e adultos”, na verdade é competência do 

município “Implementar”, cabe ressaltar que a mesma  menciona  

somente um programa. 

2 – Na estratégia 10.9, sugerimos a troca do verbo “orientar” por 

“fomentar” devido à orientação pertencer às instâncias estaduais e 

federais. 

 

 

ANÁLISE TÉCNICA 

Considerando a análise realizada  através da releitura dos anexos da 

Lei Federal 13.005 de 25 de junho de 2014 e da Lei Municipal n° 908 

de 29 de junho de 2015,  nos trechos referentes à meta 10 e  do Ofício 

PJTCEDUC nº 566/2019,  tendo-os como referências para propor as 

alterações no trecho  do anexo da Lei Municipal citada. 

 

 

CONCLUSÃO 

Submete-se esta nota a consideração superior com a sugestão de 

alteração  do anexo da Lei Municipal  n° 908 de 29 de junho de 2015, 

que aprova o Plano Municipal de Educação – PME, no trecho 

referente à meta 10, conforme as sugestões abaixo: 

10.1) Manter o programa nacional Implementar  programas 

nacionais  de educação de jovens e adultos voltado à conclusão do 

ensino fundamental e à formação profissional inicial, de forma a 

estimular a conclusão da educação básica;” 

10.9) Orientar Fomentar a expansão da oferta de educação de jovens 

e adultos articulada à educação profissional, de modo a atender às 

pessoas privadas de liberdade nos estabelecimentos penais;  

 

“10.13) Estabelecer estratégias para, progressivamente, no prazo de 4 

(quatro) anos, a contar da publicação deste plano, elevar em 10% os 



136 
 

índices de desempenho dos alunos do ensino fundamental EJA e 30% 

do ensino médio EJA, tendo como base o próprio desempenho da 

unidade escolar nos exames nacionais (SAEB, Prova Brasil) e 

estadual (SAERJ) aferido através dos índices  oficiais de 

desenvolvimento educacional, independente da política salarial, 

gratificações e afins. 
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NOTA TÉCNICA Nº 

11 

 

ASSUNTO 

 

 

 

 

Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação – PME. 

 

Revisão do anexo da   Lei n° 908 de 29 de junho de 2015, que 

aprova o Plano Municipal de Educação – PME, trecho referente à 

META 11. 

 

RESPONSÁVEL (VÉIS) PELA 

ELABORAÇÃO 

MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA 

Alessandra Maia Ferreira. 

Andréa Silveira Dutra. 

Ilzani Valeira dos Santos . 

Jaqueline Cidrão Rodrigues de Medeiros.  

Márcia Cristina dos Anjos Costa. 

 

COLABORADORES  Rejane Ferreira Correia 

 

HISTÓRICO  

Após fazerem a releitura dos anexos da Lei Federal 13.005 de 25 de 

junho de 2014 e da Lei Municipal n° 908 de 29 de junho de 2015, nos 

trechos referentes à Meta 11 e a leitura do Ofício PJTCEDUC nº 

566/2019, emitido  pelo Ministério Público, os membros da Equipe 

Técnica verificaram as seguintes inconsistências: 

2- A estratégia abaixo menciona o atendimento para populações 

inexistentes no município, sugerimos a supressão da mesma.  

 

 3 - Considerando que a expansão da oferta abrange todas as 

instâncias,  que  há a garantia do acesso e o comprometimento se faz 

através da expansão da oferta, sugerimos nova redação com a 

aglutinação das estratégias  municipais  11.5   e 11.6 e da estratégia 

nacional 11.10. 

 Considerando a análise realizada através da releitura dos anexos da 

Lei Federal 13.005 de 25 de junho de 2014 e da Lei Municipal n° 908 
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ANÁLISE TÉCNICA 

de 29 de junho de 2015, nos trechos referentes à meta 11 e  do Ofício 

PJTCEDUC nº 566/2019 tendo-os como referências para propor as 

alterações no trecho do anexo da Lei Municipal citada. 

 

 

CONCLUSÃO 

Submete-se esta nota a consideração superior com a sugestão de 

alteração  do anexo da Lei Municipal  n° 908 de 29 de junho de 2015, 

que aprova o Plano Municipal de Educação – PME, no trecho 

referente à meta 11, conforme as sugestões abaixo: 

Meta 11: Ampliar Triplicar as matrículas da educação profissional 

técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e da 

expansão no segmento público em pelo menos 50% (cinquenta por 

cento), respeitando os arranjos produtivos locais. 

“11.4) Expandir o atendimento gratuito do ensino médio integrado à 

formação profissional para as populações do campo e para as 

comunidades indígenas e quilombolas, de acordo com os seus 

interesses e necessidades;” 

 

11.5) Ampliar a oferta de matrículas gratuitas de educação profissional 

técnica de nível médio pelas entidades privadas de formação profissional 

vinculadas ao sistema sindical e entidades sem fins lucrativos de 

atendimento às pessoas com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, com atuação 

exclusiva na modalidade; 

 

11.6) Garantir,  a partir da publicação deste plano, do comprometimento 

da educação profissional com a educação inclusiva agregado a 

valorização do educador e do educando, permitindo a acessibilidade, 

flexibilização e adaptação curricular e a avaliação diferenciada adequada 

às especificidades das necessidades de cada um, seja definitiva ou 

circunstancial; 

11.10. expandir a oferta de educação profissional técnica de nível médio 

para as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades ou superdotação; 
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11.5) Expandir, a partir da publicação deste plano, a oferta gratuita 

de educação profissional técnica de nível médio, para as pessoas com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, nas instâncias  públicas, privadas de 

formação profissional vinculadas ao sistema sindical  e  entidades do 

terceiro  setor,    agregado a valorização do educador e do educando, 

permitindo a acessibilidade, flexibilização e adaptação curricular e a 

avaliação diferenciada adequada às especificidades das necessidades 

de cada um, seja definitiva ou circunstancial; 

OBS.: Após análise e votação adequar a numeração das estratégias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA TÉCNICA Nº 

12 

 

ASSUNTO 

 

 

 

 

 

Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação – PME. 

 

Revisão do anexo da   Lei n° 908 de 29 de junho de 2015, que 

aprova o Plano Municipal de Educação – PME, trecho referente à 

META 12. 
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RESPONSÁVEL (VÉIS) PELA 

ELABORAÇÃO 

MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA 

Alessandra Maia Ferreira. 

Andréa Silveira Dutra. 

Ilzani Valeira dos Santos . 

Jaqueline Cidrão Rodrigues de Medeiros.  

Márcia Cristina dos Anjos Costa. 

COLABORADORES  

 

Ana Maria dos Santos  Vianna  

Luciano Roberto Padilha de Andrade  

Leandro Azeredo de Oliveira Silva 

 

HISTÓRICO  

Após fazerem a releitura  dos anexos   da Lei Federal nº 13.005 de 25 

de junho de 2014 /2024 e da   Lei Municipal  n° 908 de 29 de junho de 

2015, trechos referente à meta 12 e  leitura do Ofício PJTCEDUC nº 

566/2019, emitido  pelo Ministério Público, os membros da Equipe 

Técnica verificaram as seguintes inconsistências:  

1) O texto da meta 12 municipal não está em consonância com o 

texto da  meta nacional, ausência de índices, faixa etária não 

definida de forma clara e inclusão da pós-graduação Lato sensu 

em uma meta que diz respeito ao ensino superior; Sugestão de 

manter a meta nacional com a substituição do verbo,  não cabe a 

ao município a elevação no quantitativo da oferta. 

 

2) Mudança ou inclusão de termos no texto da meta 12 e  nas 

estratégias 12.1. , 12.2, 12,5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.13, 

12.14    devido no município não ter Instituições de Educação 

Superior -  IES municipais, sendo necessária a busca de parcerias 

com outras instituições de ensino superior públicas. 

 

3) Texto da estratégia 12.2 não faz menção a modalidade Educação 

a Distância (polo) no atendimento, como alternativa ao estímulo 

voltado ao ensino superior. 
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4) Omissão da estratégia 12.3; 

 

5) A estratégia 12.4 está inserida na estratégia  12.7;  

 

6) Alteração da estratégia 12.5 visando a consonância com a 

estratégia nacional  12.4 e mais clareza no texto. 
 

7) Na estratégia 12.12 não foi contemplada  a regionalidade; 

 

8) A estratégia 12.16 refere-se ao Ensino Médio representado na 

meta 3 além de conter uma secretaria desmembrada. Sugestão 

para a supressão da mesma. 

 

 

 

ANÁLISE TÉCNICA 

 

Análise realizada  nos anexos   da Lei Federal nº 13.005 de 25 de 

junho de 2014 /2014 e da Lei Municipal  n° 908 de 29 de junho de 

2015,  trechos referentes à meta 12 e do Ofício PJTCEDUC nº 

566/2019, tendo-os  como referências para  propor  as alterações  no 

trecho do anexo da Lei Municipal citada.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

Submete-se esta nota a consideração superior com a sugestão de 

alteração  do anexo da Lei n° 908 de 29 de junho de 2015, que aprova 

o Plano Municipal de Educação – PME, no trecho referente à meta 

12, conforme as sugestões abaixo: 

Meta 12 – Fomentar parcerias para criação de cursos de graduação para 

atender a população, a partir de 18 (dezoito) , assegurando  a qualidade da 

oferta e  expansão para cursos de Pós Graduação Lato sensu,  com novas 

matrículas no segmento público municipal, no prazo mínimo de 5 (cinco) 

anos. 

Meta 12:  Elevar Fomentar a taxa bruta de matrícula na educação 

superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% 

(trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e 

quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo 

menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento 

público. 
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12.1) garantir  Estimular a criação e a posterior ampliação das 

instalações de da estrutura física e de recursos humanos e das 

instituições públicas de educação superior, mediante ações planejadas 

e coordenadas, de forma a ampliar e o acesso à graduação; 

12.2) promover possibilitar a implantação das Instituições de Ensino 

Superior Públicas,  nas modalidades presencial, semi presencial  e a 

distância (polo) , de acordo com as demandas específicas da região, 

além da realização pelo Poder Executivo de parcerias destinadas à 

expansão; 

  “12.4)   Ofertar, no mínimo, um terço das vagas em cursos noturnos 

na educação superior;”  

“12.7)  elevar gradualmente da taxa de conclusão média dos cursos de 

graduação presenciais nas Instituições de educação Superior públicas para 

90% (noventa por cento),  ofertar, no mínimo, um terço das vagas em 

cursos noturnos e elevar a relação de estudantes por professor (a) para 

18 (dezoito), mediante estratégias de aproveitamento de créditos e 

inovações acadêmicas que valorizem a aquisição de competências de 

nível superior”;  

12.5) Fomentar a oferta de educação superior pública e gratuita 

prioritariamente para a formação de professores e professoras para a  

na educação básica e divulgação científica, bem como para atender 

ao objetivando a minimização do déficit de profissionais em  todas  as 

áreas específicas da educação básica;  

12.6) viabilizar  Estimular  e fortalecer, a partir da publicação deste 

Plano, a extensão universitária com a participação da sociedade em 

seus projetos e programas, promovendo a democratização do acesso, 

em especial do acesso à formação continuada de professores oriundos 

dos diversos níveis e modalidades de ensino. 

12.7)  elevar gradualmente Incitar a elevação gradual da taxa de 

conclusão média dos cursos de graduação presenciais nas Instituições 

de educação Superior públicas para 90% (noventa por cento), 

ofertar, estimular a oferta  de  no mínimo, um terço das vagas em 

cursos noturnos e elevar a  incentivar a elevação da relação de 

estudantes por professor (a) para 18 (dezoito), mediante estratégias 

de aproveitamento de créditos e inovações acadêmicas que valorizem 

a aquisição de competências de nível superior;”  

12.8) implantar e ampliar  Garantir e acompanhar as políticas de 

inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos (às) estudantes de 

instituições públicas, na educação superior, de modo a reduzir as 



143 
 

desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso e 

permanência na educação superior de estudantes egressos da escola 

pública, afrodescendentes e indígenas e de estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, de forma a apoiar seu sucesso 

acadêmico; 

 12.9) assegurar Motivar  que   no mínimo, 10% (dez por cento) do 

total de créditos curriculares exigidos para a graduação em 

programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, 

prioritariamente, para áreas de grande pertinência social; 

12.10) ampliar a oferta Incentivar a ampliação em regime de 

colaboração de estágio como parte da formação na educação 

superior”. 

 12.12) Fomentar estudos e pesquisas que analisem a necessidade de 

articulação entre formação, currículo, pesquisa e mundo do trabalho, 

considerando as necessidades econômicas, sociais e culturais do país e 

do município; ”  a inclusão do termo “e do município” no final da 

frase para contemplar a regionalidade. 

12.13) estimular  Colaborar com o desenvolvimento mecanismos para 

ocupar as vagas ociosas em cada período letivo na educação superior 

pública; 

12.14) Estimular a implantação, a  expansão e a reestruturação das 

instituições de educação superior, 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; 

 “12.16) Ampliar a oferta de  no programa  projeto pré-vestibular 

social, oferecido pela SEMECTEL  e através de regime de 

colaboração com Estado, propiciando maior e melhor o acesso do 

aluno do ensino médio ao ensino superior.” 

OBS.: Após análise e votação adequar a numeração das estratégias. 
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. 

NOTA TÉCNICA Nº 
13 

 

ASSUNTO 

Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação – PME. 

Revisão do anexo da   Lei n° 908 de 29 de junho de 2015, que 

aprova o Plano Municipal de Educação – PME, trecho referente à 

META 13. 

 

RESPONSÁVEL (VÉIS) PELA 

ELABORAÇÃO 

MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA 

Alessandra Maia Ferreira. 

Andréa Silveira Dutra. 

Ilzani Valeira dos Santos . 

Jaqueline Cidrão Rodrigues de Medeiros.  

Márcia Cristina dos Anjos Costa. 

 

COLABORADORES 

Ana Maria dos Santos Vianna  

Leandro Azeredo de Oliveira Silva 

Luciano Roberto Padilha de Andrade  
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HISTÓRICO  

Após fazerem a releitura  dos anexos   da Lei Federal nº 13.005 de 25 

de junho de 2014 /2024  e da   Lei n° 908 de 29 de junho de 2015, 

trechos referentes à meta 13 e  a leitura do Ofício PJTCEDUC nº 

566/2019,  emitido  pelo Ministério Público,   os membros da Equipe 

Técnica verificaram as seguintes inconsistências: 

1) A meta municipal não está em consonância com a nacional em 

relação aos índices e não menciona o aumento no quantitativo  

de mestres e doutores. Sugestão de adequação da meta 13 com 

os itens citados. 

2) No município não há Instituições de Educação Superior 

Municipais - IES, sendo necessária a busca de parcerias com 

outras instituições de ensino superior públicas e/ou privadas.  

Sugestão de mudança ou inclusão de termos no texto da meta 

12 e  nas estratégias 13.1, 13.2,13.4  e 13.5. 

 

3) Ausência de agências de fomento à pesquisa no texto;  

 

4) O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes -  ENADE é 

obrigatório e de responsabilidade do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira  - INEP/ 

Ministério da Educação – MEC, sugerimos a supressão da 

estratégia 13.3 

 

 

ANÁLISE TÉCNICA 

 

Considerando a análise realizada  através da releitura dos anexos 

da Lei Federal 13.005 de 25 de junho de 2014 e da Lei Municipal n° 

908 de 29 de junho de 2015  trechos referentes à meta 13 e do Ofício 

PJTCEDUC nº 566/2019,  tendo-os  como referências para  propor 

as alterações  no trecho do anexo da Lei Municipal citada. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Submete-se esta nota a consideração superior com a sugestão de 

alteração  do anexo da Lei n° 908 de 29 de junho de 2015, que aprova 

o Plano Municipal de Educação – PME, no trecho referente à meta 



146 
 

13, conforme as sugestões abaixo: 

Meta 13: elevar Ensejar 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; 

 13.1) garantir  Possibilitar a criação e posterior ampliação das 

instalações de estrutura física e recursos humanos e das instituições 

públicas de educação superior, mediante ações planejadas e 

coordenadas, de forma a ampliar e o acesso à graduação; 

13.2) fomentar  Ensejar parceria com Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  - CAPES Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro -  FAPERJ , 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico -  

CNPQ e outras agências de fomento à pesquisa e divulgação 

científica; 

13.3) introduzir o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - 

ENADE, de modo a ampliar o quantitativo de estudantes e de áreas 

avaliadas no que diz respeito à aprendizagem resultante da 

graduação;   

13.4) induzir Acompanhar  processo contínuo de auto avaliação das 

instituições de educação superior, fortalecendo a participação das 

comissões próprias de avaliação, bem como a aplicação de 

instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem 

fortalecidas, destacando-se a qualificação e a dedicação do corpo 

docente; 

13.5) reforçar Acompanhar os registros sobre  o referencial de 

qualidade expresso pela instituição pública, por meio da 

transparência dos processos avaliativos periódicos, internos e 

externos, e da sua ampla divulgação para a sociedade. 

OBS.: Após análise e votação adequar a numeração das estratégias. 
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NOTA TÉCNICA Nº 

 

14 

 

ASSUNTO 

 

 

 

Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação – PME. 

 

Revisão do anexo da   Lei n° 908 de 29 de junho de 2015, que 

aprova o Plano Municipal de Educação – PME, trecho referente à 

META 14. 

 

RESPONSÁVEL (VÉIS) 

PELA ELABORAÇÃO 

MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA 

Alessandra Maia Ferreira. 

Andréa Silveira Dutra. 

Ilzani Valeira dos Santos . 

Jaqueline Cidrão Rodrigues de Medeiros.  

Márcia Cristina dos Anjos Costa. 

 

COLABORADORES 

Ana Maria dos Santos Vianna  

Leandro Azeredo de Oliveira Silva 

Luciano Roberto Padilha de Andrade  

 

HISTÓRICO  

Após fazerem a releitura  dos  anexos   da Lei Federal nº 13.005 de 25 

de junho de 2014 /2024  e da   Lei n° 908 de 29 de junho de 2015, 
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trechos referentes à meta 13 e  a leitura do Ofício PJTCEDUC nº 

566/2019, emitido  pelo Ministério Público, os membros da Equipe 

Técnica verificaram as seguintes inconsistências: 

5) No município não há Instituições de Educação Superior 

municipais - IES, sendo necessária a busca de parcerias com 

outras instituições de ensino superior públicas. Sugestão de 

mudança ou inclusão de termos no texto da meta 14 e  nas 

estratégias 14.1, 14.2,14.3. 

 

1) Ausência de agências de fomento à pesquisa e de divulgação 

científica no texto;  

 

2) Sugerimos a adequação do texto original da estratégia 14.3 

por termos que esclareçam melhor o que se pretende sobre a 

preocupação com o acesso pleno de toda a população, com a 

intenção de diminuir a desigualdade. 

 

 

 

ANÁLISE TÉCNICA 

 

Considerando a análise realizada  através da releitura dos anexos 

da Lei Federal 13.005 de 25 de junho de 2014 e da Lei Municipal nº 

908 de 29 de junho de 2015,  trechos referentes à meta 14 e  do 

Ofício PJTCEDUC nº 566/2019, tendo-os  como referências para  

propor as alterações  no trecho do anexo da Lei Municipal citada. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Submete-se esta nota a consideração superior com a sugestão de 

alteração  do anexo da Lei n° 908 de 29 de junho de 2015, que aprova 

o Plano Municipal de Educação – PME, no trecho referente à meta 

14, conforme as sugestões abaixo: 

 Meta 14: elevar  Fomentar gradualmente o número de matrículas na 

pós-graduação stricto sensu. 

14.1) garantir  Estimular a criação e posterior ampliação das 

instalações de estrutura física e recursos humanos e das instituições 

públicas de educação superior, mediante ações planejadas e 
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coordenadas, de forma a ampliar e o acesso à graduação; 

14.2) fomentar Ensejar parceria com Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  - CAPES , Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro -  FAPERJ , 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico -  

CNPQ e outras agências de fomento à pesquisa e divulgação 

científica; 

14.3) incentivar ações políticas para favorecer  que favoreçam a 

diminuição da desigualdade  ao o acesso das populações  excluídas a 

programas de pós-graduação de mestrado e doutorado; 
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NOTA TÉCNICA Nº 

 

15 

 

ASSUNTO 

 

 

 

 

 

 

Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação – PME. 

 

Revisão do anexo da Lei Municipal  n° 908 de 29 de junho de 2015 
que aprova o Plano Municipal de Educação – PME – trecho referente 
à META 15   

 

RESPONSÁVEL (VÉIS) PELA 

ELABORAÇÃO 

  

Alessandra Maia Ferreira. 

Andréa Silveira Dutra. 

Ilzani Valeira dos Santos . 

Jaqueline Cidrão Rodrigues de Medeiros.  

Márcia Cristina dos Anjos Costa. 

Vinícius de Luna Chagas Costa. 

 

COLABORADORES  

 

Priscila Cirilo de Souza 
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HISTÓRICO  

     Após fazerem a releitura dos anexos  da Lei Federal nº 13.005, de 

25 de junho de 2014 e da Lei  Municipal n° 908 de 29 de junho de 

2015, trechos referentes a Meta 15  e a  leitura da  Recomendação Nº 

20/2015  e do Ofício PJTCEDUC nº 566/2019 expedidos pelo  MP, os 

membros da Equipe Técnica verificaram as seguintes inconsistências 

na Lei Municipal citada: 

1) A meta municipal apresenta prazo superior  à meta nacional e 

não faz previsão da formação  para todos os professores. 

 

2) Na estratégia 15.1 sugerimos a substituição  do substantivo 

implementação pelo verbo implementar.  

 

3) Em relação a estratégia 15.3, verificou-se sentido vago em 

relação as parcerias, já que a meta visa a formação específica 

de nível superior. Propomos a supressão. 
 

4) Proposta de inclusão de mais uma estratégia municipal em 

consonância com a estratégia nacional 15.9 
 

 

 

ANÁLISE TÉCNICA 

 

Análise realizada no anexo da Lei Federal nº 13.005 de 25 de junho 

de 2014 /2024, trecho referente à meta 15, na Recomendação nº 

20/2015 e no Ofício PJTCEDUC nº 566/2019, tendo-os como 

referências para  propor as alterações no anexo da  Lei Municipal 

citada. 

 

 

CONCLUSÃO 

Submete-se esta nota a consideração superior com a sugestão de 

alteração do anexo Lei n° 908 de 29 de junho de 2015, trecho 

referente à meta 15 ,  conforme a sugestão abaixo:  

META 15: Ampliar, progressivamente, em regime de colaboração 

entre a União, o Estado e o Município, no prazo de vigência deste 

PME 1(um) ano de vigência deste PNE, política 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 
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que uma parte dos professores e as professoras assegurado que todos 

os professores da educação básica possuam formação específica de 

nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam, mantidas pelo poder público, 

preferencialmente. 

15.1) Implementação Implementar políticas de formação docente, 

por meio de levantamento de dados que possibilitem a análise de 

necessidades de formação inicial e continuada e articulando ações 

que busquem a maior efetividade no atendimento, por parte das 

instituições de ensino superior, quanto ao suprimento das demandas 

de formação; 

15.3) Promover parcerias entre as escolas de formação existentes nos 

municípios do estado do Rio de Janeiro, a fim de ampliar o número 

de vagas e espaços de formação;  

Implementar em regime de colaboração com a União ,os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios,  cursos e programas especiais para 

assegurar formação específica na educação superior, nas respectivas 

áreas de atuação, aos docentes com formação de nível médio na 

modalidade normal, não licenciados ou licenciados em área diversa 

da de atuação docente, em efetivo exercício; 

OBS.: Após análise e votação propomos a adequação da numeração. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA TÉCNICA Nº 

16 



153 
 

 

ASSUNTO 

 

 

 

 

 

 

Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação – PME. 

 

Revisão do anexo da Lei Municipal  n° 908 de 29 de junho de 2015 
que aprova o Plano Municipal de Educação – PME – trecho referente 
à META 16   

 

RESPONSÁVEL (VÉIS) 

PELA ELABORAÇÃO 

  

Alessandra Maia Ferreira. 

Andréa Silveira Dutra. 

Ilzani Valeira dos Santos . 

Jaqueline Cidrão Rodrigues de Medeiros.  

Márcia Cristina dos Anjos Costa. 

Vinícius de Luna Chagas Costa. 

 

COLABORADORES  

 

Priscila Cirilo de Souza 

 

HISTÓRICO  

     Após fazerem a releitura dos anexos  da Lei Federal nº 13.005, de 

25 de junho de 2014 , da Lei  Municipal n° 908 de 29 de junho de 

2015, trechos referentes a Meta 16 , os membros da Equipe Técnica 

verificaram as seguintes inconsistências na Lei Municipal: 

 

1) A meta municipal  apresenta índice inferior à meta nacional. 

Sugestão de adequação do índice municipal ou nacional. 
 

2)   Sugerimos a troca do substantivo pelo verbo na estratégia 

16.3. 
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    3) A estratégia 16.4  está voltada para a  valorização dos 

profissionais da educação, propomos a supressão desta estratégia 

nesta meta,  a meta 18 trata deste tema.  

4) Sugerimos a supressão  da estratégia 16.5 por  estar 

contemplada dentre as estratégias da meta 4 que  trata à redução 

das desigualdades e à valorização da diversidade  

 5)  Sugerimos a supressão  da estratégia 16.6 por  estar 

contemplada dentre as estratégias da meta 20 que trata do 

financiamento da educação. 

 

    6) A estratégia visa a formação do ocupante do cargo de “diretor 

escolar” independente da sua origem, sendo desnecessário a 

especificação da origem estadual propomos a supressão  de parte do 

texto. 

    

   7) Na estratégia 16.13 , propomos a supressão do trecho para 

incluir as políticas públicas de todas as esferas. 

 

8) Na estratégias 16.15, propomos a supressão do trecho por 

considerar que as formações poderão acontecer sob as diversas 

formas, tais como: centralizada ,   descentralizada em  parcerias e  

geralmente constarem no calendário letivo, por se  tratar de uma 

abrangência que ultrapassa o território e não previsão de impactos 

financeiros. 

 

 

 

 

ANÁLISE TÉCNICA 

 

Análise realizada nos trecho citado da Lei Federal nº 13.005 de 25 

de junho de 2014/2024, tendo-os  como referências para  propor as 

alterações no anexo da  Lei Municipal nº 908 de 29 de junho de 

2015 no trecho referente à meta 16. 
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CONCLUSÃO 

 

Submete-se esta nota a consideração superior com a sugestão de 

alteração do anexo Lei n° 908 de 29 de junho de 2015, que aprova o 

Plano Municipal de Educação – PME,  trecho referente à meta 16 ,  

conforme a presente análise e sugestão abaixo:  

PME - Meta 16: Assegurar, em 30% (trinta por cento) 50% 

(cinquenta por cento), até o último ano de vigência deste plano, a 

elevação de titulação do docente, em nível de pós-graduação, na sua 

respectiva área de atuação, e garantir a todos (as) os profissionais da 

educação básica a formação continuada, considerando as 

necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. 

16.3) Realização Realizar de fóruns periódicos com universidades e 

instituições de ensino superior para troca de informações sobre 

ofertas e demandas dos cursos em nível de pós-graduação; 

 

16.4) Elaborar políticas de incentivo à participação dos servidores em 

cursos de pós-graduação stricto sensu, garantindo licença 

remunerada para curso de mestrado e doutorado, desde que com o 

desenvolvimento de um projeto de pesquisa compatível com os 

interesses e necessidades da rede pública municipal, com a 

contrapartida de permanência do servidor, em efetivo exercício, após 

a licença por, no mínimo, igual período que recebeu o benefício no 

órgão de origem; 

 

16.5) Garantir, anualmente, a partir da publicação deste plano, 

condições materiais e de formação, de docentes e profissionais da 

educação, visando a atender melhor os alunos com necessidades 

educacionais especiais e aqueles com defasagem de idade/ano e dos 

conceitos que balizam a educação especial e as políticas de inclusão, 

contribuindo, assim, para o desenvolvimento e a manutenção de uma 

política educacional inclusiva, eficiente e eficaz; 
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16.6) Viabilizar e garantir condições materiais que subsidiem as 

práticas pedagógicas dos profissionais de ensino e preferencialmente  

para os que atuem na educação básica 

 

16.12) Promover e garantir, regularmente, formação específicas nas 

diversas áreas de atuação de gestão escolar aos ocupantes dos cargos 

de direção de unidades escolares, em exercício., bem como aqueles 

docentes integrantes da rede estadual de educação que desejarem 

exercer a função de direção; 

 

16.13) Elaborar e garantir, anualmente, a partir da publicação deste 

plano, durante o estágio probatório dos profissionais envolvidos no 

processo educativo, recém-concursados, programas de formação que 

visem a sua integração ao cargo e ao contexto das políticas públicas 

da rede estadual  municipal de ensino e a programas que estimulem e 

colaborem com o seu desenvolvimento profissional permanente; 

 

16.15) Garantir, a partir da publicação deste plano, 

progressivamente, a continuidade de estudos de todos os profissionais 

envolvidos no processo educativo, implementando estratégias de 

formação continuada, preferencialmente dentro da carga horária de 

trabalho., de forma descentralizada e em todas as regiões e 

municípios, com periodicidade informada no calendário letivo oficial 

e com a possibilidade de remuneração aos cursistas. 

OBS.: Após análise e votação propomos a adequação da numeração. 
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NOTA TÉCNICA Nº 

 

17 

 

ASSUNTO 

Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação – PME. 

Revisão do anexo da   Lei n° 908 de 29 de junho de 2015, que 

aprova o Plano Municipal de Educação – PME, trecho referente à 

META 17. 

 

RESPONSÁVEL (VÉIS) PELA 

ELABORAÇÃO 

 MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA 

Alessandra Maia Ferreira. 

Andréa Silveira Dutra. 

Ilzani Valeira dos Santos . 

Jaqueline Cidrão Rodrigues de Medeiros.  

Márcia Cristina dos Anjos Costa. 
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COLABORADORES   
Bruno Pereira Gomes  
 

 

HISTÓRICO  

Após fazerem a releitura dos anexos da Lei Federal 13.005 de 25 de 

junho de 2014 e da Lei Municipal n° 908 de 29 de junho de 2015, nos 

trechos referentes à Meta 17 e leitura do Ofício PJTCEDUC nº 

566/2019, os membros da Equipe Técnica verificaram as seguintes 

inconsistências: 

1) A meta municipal com prazo superior à meta nacional. 

Sugestão de adequação da meta municipal ao prazo da meta 

nacional. 

2) Ausência de estratégias para o monitoramento e avaliação no 

que se refere evolução salarial. Sugestão de estratégias  tendo 

como referência as estratégias nacionais 17.2 e 17.3. 

 

 

 

ANÁLISE TÉCNICA 

Análise realizada do texto dos anexos   da Lei Federal nº 13.005 de 

25 de junho de 2014  e da Lei Municipal  n° 908 de 29 de junho de 

2015, trecho referente a meta 17 e do Ofício PJTCEDUC nº 

566/2019, tendo-os  como referências para  propor as alterações no 

trecho citado  da Lei Municipal . 

 

 

CONCLUSÃO 

Submete-se esta nota a consideração superior com a sugestão de 

alteração  do anexo da Lei n° 908 de 29 de junho de 2015, que aprova 

o Plano Municipal de Educação – PME, no trecho referente à meta 

17, conforme as sugestões abaixo: 

  PME - META 17: Valorizar os (as) profissionais da educação da 

rede pública de educação básica de forma a equiparar seu 

rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com escolaridade 

equivalente, até o final deste PME. até o final do sexto ano de 

vigência deste PNE. 

17.6) Garantir como atribuição da “Comissão de Gestão do Plano de 

Carreira dos Profissionais do Ensino Público da Educação Básica do 

município de Mesquita”  o acompanhamento da evolução salarial por 

meio da correção apurada pelo INPC – Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor ( IBGE, divulgado pelo Banco Central (Caculadora do 
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NOTA TÉCNICA Nº 

18 

  

 

ASSUNTO 

 

 

Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação – PME. 

Revisão do anexo da   Lei n° 908 de 29 de junho de 2015, que 

aprova o Plano Municipal de Educação – PME, trecho referente a 

META 18. 

 

RESPONSÁVEL (VÉIS) 

PELA ELABORAÇÃO 

  

Alessandra Maia Ferreira. 

Andréa Silveira Dutra. 

Ilzani Valeira dos Santos . 

Jaqueline Cidrão Rodrigues de Medeiros.  

Márcia Cristina dos Anjos Costa. 

Vinícius de Luna Chagas Costa. 

Cidadão), respeitando a data base para sua eficácia sempre em 1º de 

Maio do ano corrente.   

17.7) Monitorar e adequar periodicamente, por meio da “Comissão 

de Gestão do Plano de Carreira dos Profissionais do Ensino Público 

da Educação Básica do município de Mesquita”, no âmbito municipal 

o plano de carreira para os(as) profissionais do magistério da redes 

pública de educação, observados os critérios estabelecidos na Lei nº 

11.738, de 16 de julho de 2008. 
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COLABORADORES  

 

Bruno Pereira Gomes  

 

HISTÓRICO  

Após fazerem a releitura do  anexo da  Lei n° 908 de 29 de junho de 

2015, que aprova o Plano Municipal de Educação – PME, os 

membros da Equipe Técnica verificaram as seguintes inconsistências 

no trecho que trata a META 18 : 

1) Correção da numeração das estratégias a partir da 18.5;  

2) Ausência de estratégias que tratam do acompanhamento dos 

profissionais iniciantes e da existência de comissões 

permanentes para subsidiar a reestruturação e implementação 

dos Planos de carreira. Sugestão de  Inserção das estratégias 

abaixo em consonância com as estratégias nacionais  18.2 e 

18.8 . 

 

 

ANÁLISE TÉCNICA 

Análise realizada do texto  da Lei Federal nº 13.005 de 25 de junho 

de 2014 e no trecho do anexo Lei Municipal  n° 908 de 29 de junho 

de 2015, trechos referentes a meta 18, tendo-os  como referências 

para  propor as alterações no trecho  da Lei Municipal citada .  

 

 

CONCLUSÃO 

Submete-se esta nota a consideração superior com a sugestão de 

alteração  do anexo da Lei n° 908 de 29 de junho de 2015, que aprova 

o Plano Municipal de Educação – PME, no trecho referente à meta 

18, conforme as sugestões abaixo: 

18.5) Implementar políticas de valorização dos profissionais da educação 

viabilizando o acesso a funções estratégicas administrativas, em consonância com 

os requisitos de competências para o exercício profissional, e promover o 

acompanhamento e a avaliação constante das demais carreiras, encaminhando-os 

para atividades de formação e desenvolvimento; 

18.7) 18.6) Regulamentar e implementar a avaliação dos profissionais da educação 

em estágio probatório; 

18.8) 18.7) Implementar métodos de seleção que levem em conta a titulação 

profissional na admissão por concurso público. 

18.8) Implantar, nas redes públicas de educação básica e superior, 
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acompanhamento dos profissionais iniciantes, supervisionados por 

equipe de profissionais experientes, a fim de fundamentar, com base 

em avaliação documentada, a decisão pela efetivação após o estágio 

probatório e oferecer, durante esse período, curso de 

aprofundamento de estudos na área de atuação do(a) professor(a), 

com destaque para os conteúdos a serem ensinados e as metodologias 

de ensino de cada disciplina;  

 18.9) Estimular a existência de comissões permanentes de 

profissionais da educação de todos os sistemas de ensino, em todas as 

instâncias da federação, para subsidiar os órgãos competentes na 

elaboração, reestruturação e implementação dos planos de carreira. 

OBS.: Após análise e votação propomos a adequação da numeração. 
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NOTA TÉCNICA Nº 

19 

 

ASSUNTO 

 

 

Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação – 

PME. 

 

Revisão do anexo da   Lei n° 908 de 29 de junho de 2015, que 

aprova o Plano Municipal de Educação – PME, trecho referente à 

META 19. 

 

RESPONSÁVEL (VÉIS) 

PELA ELABORAÇÃO 

MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA 

Alessandra Maia Ferreira. 

Andréa Silveira Dutra. 

Ilzani Valeira dos Santos . 

Jaqueline Cidrão Rodrigues de Medeiros.  

Márcia Cristina dos Anjos Costa. 

Vinícius de Luna Chagas Costa. 

COLABORADORES   

Fábio Marcelino da Cruz 

Mariana Faria Santos 

Monique Rosa de Castro Lima 

Jaqueline da Silva Ramos 

 

 

HISTÓRICO  

Após fazerem a releitura dos  anexos da Lei Federal nº 13.005 de 25 

de junho de 2014 e da Lei  Municipal n° 908 de 29 de junho de 2015, 

trecho referente à meta 19  e a  leitura da  Recomendação nº 20/2015  

e do Ofício PJTCEDUC nº 566/2019, ambos expedidos pelo MP ,  os 

membros da Equipe Técnica verificaram as seguintes inconsistências 
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no trecho da meta citada : 

 

 

1) Em relação aos trechos analisados da meta 19, a Lei Municipal 

não prevê a utilização dos recursos e apoio técnico da União para 

o auxílio na efetivação da meta. Sugestão de inclusão do termo. 

 Plano Nacional de Educação  - PNE -  Meta 19  

“Assegurar condições, no prazo de dois anos, para a efetivação da gestão 

democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e 

desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das 

escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto.” 

Plano Municipal de Educação – PME – Meta 19 

“Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da 

gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de 

formação e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no 

âmbito das escolas públicas.” 

2) A estratégia “ 19.1) legislação para a gestão democrática das 

escolas.”, não menciona a especificamente a/as ação (ões)  como 

por exemplo: elaborar, adequar, regulamentar, aprovar ... a 

legislação; Outra questão é que a legislação é para a educação  

pública nos respectivos âmbitos de atuação, o texto cita somente o 

termo “das escolas”. Sugerimos a complementação da mesma. 

3) Na estratégia abaixo 19.2 cita  a responsabilidade de repassar os 

recursos é da União. Cabe ao município utilizar adequadamente 

os recursos e prestar contas, sugerimos a supressão da mesma. 

4) Sugestão de supressão  do trecho da estratégia  abaixo por 

considerar que não se trata de um “processo de seleção de ampla 

concorrência  

 

5) A estratégia “19.4) formação dos Conselheiros.”, não menciona a 
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especificamente a/as ação(ões) como por exemplo: promover, 

executar,  fomentar, impulsionar... a formação dos Conselheiros, 

sugerimos a supressão desta estratégia por constar na estratégia 

19.4.1;   

6) A estratégia  19.4.1 menciona  a ampliação dos programas de 

formação de conselheiros que cabe a União, ao  município 

compete o  fortalecimento dos conselhos , sugerimos a troca dos 

verbos e a complementação. 

 

7) Sugerimos a supressão das estratégias 19.6 e 19.7  por constarem 

na estratégia 19.8; 

 

8)  Sugerimos a supressão da  estratégia  19.9 por constar na  

estratégia  19.9.1  

 

9)  Sugerimos a inclusão no texto dos “conselhos escolares” na 

estratégia 19.9.1.  

10) Sugerimos a supressão da estratégia 19.10 por estar inserida na 

19.10.1.   

11)  Sugerimos a supressão da estratégia 19.11 por constar  na 

19.11.1. 

12) Sugerimos a supressão da estratégia 19.12 por constar na 

estratégia 19.13.  

13) Sugerimos suprimir a estratégia 19.14 por ser igual a 19.13. 

 

14)  Sugestão de supressão da estratégia, a parceria com os conselhos 

escolares foi apontada como complemento da estratégia 19.1.  

 

15)  Supressão da estratégias 19.16 por constar na sugestão da nova 

redação da estratégia 19.1 

 

 

ANÁLISE TÉCNICA 

Análise realizada do texto  da Lei Federal nº 13.005 de 25 de junho 

de 2014 /2014 e no trecho do anexo da lei citada,  referente a meta 

19, da leitura Recomendação Nº 20/2015 do MP e do Ofício 

PJTCEDUC nº 566/2019, tendo-os  como referências para  propor 
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as alterações  no trecho do anexo da Lei n° 908 de 29 de junho de 

2015, no trecho referente à meta 19.    

 

 

CONCLUSÃO 

Submete-se esta nota a consideração superior com a sugestão de 

alteração  do anexo da Lei n° 908 de 29 de junho de 2015, que aprova 

o Plano Municipal de Educação – PME, no trecho referente a meta 

19, conforme as sugestões abaixo: 

Meta 19  - Assegurar condições, no prazo de dois anos, para a 

efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios 

técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade 

escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio 

técnico da União para tanto.  

19.1) “ 19.1) legislação para a gestão democrática das escolas.”, 

Elaborar, com a participação do CME ,  lei de gestão democrática  

que estabeleça critérios regulamentadores, a fim de subsidiar 

processo de eleição para gestores escolares com base nas legislações 

vigentes, até o final de vigência deste Plano. 

“19.2) priorizar o repasse de transferências voluntárias da União na 

área da educação para os entes federados que tenham aprovado 

legislação específica que regulamente a matéria na área de sua 

abrangência, respeitando-se a legislação nacional, e que considere, 

conjuntamente, para a nomeação dos diretores e diretoras de escola, 

critérios técnicos de mérito e desempenho, bem como a participação 

da comunidade escolar. 

“19.3) selecionar os profissionais de carreira qualificados através de 

processo de seleção de ampla concorrência com critérios 

transparentes pautados pela ética e pela valorização do servidor 

público.”  

“19.4) formação dos Conselheiros.” 

“19.4.1) Ampliar os fortalecer a participação aos  programas de apoio 



166 
 

e formação aos (às) conselheiros(as) dos conselhos de 

acompanhamento e controle social do Fundeb, dos conselhos de 

alimentação escolar, dos conselhos regionais e de outros e aos (às) 

representantes educacionais em demais conselhos de 

acompanhamento de políticas públicas. Garantir a esses colegiados 

recursos financeiros, espaço físico adequado, equipamentos e meios 

de transporte para visitas à rede escolar, com vistas ao bom 

desempenho de suas funções;” 

19.6) “ criação dos Fóruns Permanentes de Educação.” 

“19.7) dialogar com o estado, o Distrito Federal e o município a 

constituírem Fóruns Permanentes de Educação, com o intuito de 

coordenar as conferências municipais, estaduais e distrital bem como 

efetuar o acompanhamento da execução deste PNE e dos seus planos 

de Educação;” 

19.8) Constituir o Fórum Permanente de Educação, com o intuito de 

coordenar as conferências municipais bem como efetuar o 

acompanhamento da execução deste PME;” 

19.9) Fortalecimento dos Grêmios e APMs; 

19.9.1) Estimular e garantir, em todas as Unidades Escolares, a 

constituição e o fortalecimento  dos conselhos escolares, grêmios 

estudantis e associações de pais, assegurando-lhes, inclusive, espaços 

e tempos adequados e condições de funcionamento nas escolas e 

fomentando a sua articulação orgânica com os conselhos escolares, 

por meio das respectivas representações; 

 

19.10) fortalecimento dos Conselhos; 

“19.10.1) fortalecer e garantir o funcionamento dos conselhos 

escolares e o Conselho Municipal de Educação, como instrumento de 

participação e fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive 

por meio de programas de formação de conselheiros, assegurando-se 

condições de funcionamento autônomo.  
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19.11) participação no Projeto Político-Pedagógico. 

“19.11.1) Estimular  a participação e a consulta de profissionais da 

Educação, alunos e seus familiares na formulação dos projetos 

político-pedagógicos, currículos escolares, instrumentos avaliativos 

planos de gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a 

participação dos pais na avaliação de docentes e gestores escolares.” 

“19.12) autonomia das escolas;” 

“19.13) favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa 

e de gestão financeira nos estabelecimentos de ensino;” 

 

“19.14)favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa 

e de gestão financeira nos estabelecimentos de ensino. 

“19.16) promover  através do com Conselho Municipal de Educação 

a definição de critérios objetivos para provimento dos cargos  de 

diretor e gestor escolar.” 

OBS.: Após análise e votação propomos a adequação da numeração. 

 

 

 

 

 

 

NOTA TÉCNICA Nº 

20 

 

ASSUNTO 

Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação – 

PME. 

Revisão do anexo da   Lei n° 908 de 29 de junho de 2015, que 

aprova o Plano Municipal de Educação – PME, trecho referente a 

META 20. 

 

RESPONSÁVEL (VÉIS) 

MEMBROS DA EQUIPE TÉCNICA 

Alessandra Maia Ferreira. 
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PELA ELABORAÇÃO Andréa Silveira Dutra. 

Ilzani Valeira dos Santos . 

Jaqueline Cidrão Rodrigues de Medeiros.  

Márcia Cristina dos Anjos Costa. 

Vinícius de Luna Chagas Costa. 

 

COLABORADORES  

 

Fábio Marcelino da Cruz 

Mariana Faria Santos 

Monique Rosa de Castro Lima 

Jaqueline da Silva Ramos 

 

 

HISTÓRICO  

Após fazerem a releitura dos  anexos da Lei Federal nº 13.005 de 25 

de junho de 2014 e da Lei  Municipal n° 908 de 29 de junho de 2015, 

trecho referente à meta 20 , e a leitura  da Recomendação nº 20/2015 

e do Ofício PJTCEDUC nº 566/2019,  expedidos pelo MP , os 

membros da Equipe Técnica verificaram as seguintes inconsistências 

na meta citada : 

 A meta municipal não está em consonância com a meta Nacional . 

Considerando a não garantia de ampliação do investimento - A 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988  exige que os 

municípios apliquem ao menos 25% de sua receita resultante de 

impostos e transferências na manutenção e no desenvolvimento 

da Educação. 

Considerando a aprovação da  Emenda Constitucional (EC) 95, que 

limita os gastos públicos nas áreas sociais à inflação pelos próximos 

20 anos. Esta emenda  estipulou que a partir de 2018 a União 

investirá o mesmo valor de 2017 mais o acréscimo da inflação do 

ano anterior medida pelo IPCA. Isso significa que o investimento 

em educação não vai acompanhar o crescimento do PIB, 

sugerimos manter a meta  nacional .  

PNE – “Meta 20: ampliar o investimento público em educação pública de 

forma a atingir, no mínimo, o patamar de sete por cento do Produto 

Interno Bruto (PIB) do país no quinto ano de vigência desta lei e, no 

mínimo, o equivalente a dez por cento do PIB ao final do decênio.” 

PME – “Meta 20: Ampliar o investimento público em educação pública 

de forma a atingir 27% da receita a partir de 2015, 28% da receita a partir 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm
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de 2017 e 30% da receita, a partir de 2020.” 

2 - Sugerimos a Supressão do trecho na estratégia 20.1 que cita 

apenas um dos recursos vinculados e uma parcela que  município não 

recebe.  

3 –  Sugestão de supressão de trecho na estratégia 20.6, a SEMED por 

meio das direções de departamento já realiza formação inicial e 

continuada aos atores inseridos nas unidades escolares independente 

de estarem contemplados na folha de pagamento do FUNDEB.” 

4 –  Sugestão de supressão do trecho e inserção de complementação 

na estratégia 20.12, considerando que cabe a gestão o uso correto dos 

recursos destinados.  

5 - Considerando que a SEMED não recebe verba, as escolas que 

recebem e a prestação de contas de cada  recurso utilizado  possui um 

prazo específico, sugerimos a supressão do trecho e a 

complementação da estratégia 20.13.  

6 - Sugerimos a supressão da estratégia 20.15 que prevê o adicional 

por periculosidade, por ser uma Lei específica aos profissionais que 

prestam serviço em contato permanente com elementos químicos 

inflamáveis ou explosivos,   não sendo pertinente ao profissional da 

educação em sua função afim. Estando previsto no artigo 7, inciso 

XXII da Constituição Federal bem como no artigo 193 da CLT.  

 

 

ANÁLISE TÉCNICA 

Análise realizada dos textos da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, do anexo da  Lei Federal nº 13.005 de 

25 de junho de 2014 , trecho referente a Meta 20 , Lei Federal  nº 

12.858, de 9 de setembro de 2013,   no anexo da Lei Municipal n° 

908 de 29 de junho de 2015 (trecho referente a Meta 20), Ofício 

PJTCEDUC nº 566/2019 e a Recomendação nº 20/2015 , expedidas 

pelo MP e na Emenda Constitucional nº 95 (EC 95), de 15 de 

dezembro de 2016, tendo os   documentos citados como referências 

para  propor as alterações  no trecho  referente a meta 20 do anexo 
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da Lei  Municipal  citada.  

 

 

CONCLUSÃO 

Submete-se esta nota a consideração superior com a sugestão de 

alteração  do anexo da Lei Municipal  n° 908 de 29 de junho de 2015, 

que aprova o Plano Municipal de Educação – PME, no trecho 

referente à meta 20, conforme as sugestões abaixo: 

PME – “Meta 20: Ampliar o investimento público em educação 

pública de forma a atingir 27% da receita a partir de 2015, 28% da 

receita a partir de 2017 e 30% da receita, a partir de 2020.” 

 PNE – “Meta 20: ampliar o investimento público em educação 

pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de sete por cento 

do Produto Interno Bruto (PIB) do país no quinto ano de vigência 

desta lei e, no mínimo, o equivalente a dez por cento do PIB ao final 

do decênio.” 

 “20.1) - Garantir, a partir da publicação deste plano, o cumprimento 

da aplicação dos recursos públicos vinculados constitucionalmente à 

manutenção e desenvolvimento do ensino no município de Mesquita, 

assim como do repasse federal da contribuição social do salário-

educação, e a parcela da participação no resultado ou da 

compensação   financeira pela exploração de petróleo e gás natural;   

20.6)  Fomentar  capacitação dos profissionais Vincular, no prazo de 

2 (dois) anos, a partir da publicação deste plano, recursos a serem 

investidos na capacitação dos profissionais da Educação. Profissional 

e de outras modalidades de ensino não contempladas pelo FUNDEB, 

visando à prática docente em sua dimensão sócio-político-cultural e 

pedagógica;” 

20.12) Garantir a autonomia da gestão escolar, a partir da 

descentralização de recursos financeiros para as atividades-fim, 

tendo por orientação da correta utilização dos recursos financeiros 

destinados às unidades escolares tendo por base o cumprimento do 

projeto político-pedagógico  das unidades escolares; 
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20.13) Garantir, a partir da publicação deste plano, que as escolas, 

secretaria de educação publiquem, bimestralmente, seus balancetes 

financeiros prestando contas dos recursos recebidos, os quais deverão 

ser fixados em locais de grande circulação, bem como nos sítios 

eletrônicos oficiais da Secretaria Municipal de Educação; que a 

Secretaria Municipal de Educação divulgue os recursos recebidos 

pelas escolas , podendo ainda serem fixados em locais de grande 

circulação; 

“20.15) Determinar o pagamento da gratificação por periculosidade 

aos profissionais da educação que atuam de forma direta dentro de 

áreas de risco, sendo os critérios determinados pelos órgãos   

superiores responsáveis. Tendo o prazo máximo de 2(dois) anos a 

partir da vigência da aprovação deste PME.”  

OBS.: Após análise e votação propomos a adequação da numeração. 

 


