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APRESENTAÇÃO 
 

Na busca pela consolidação de um planejamento participativo, 

democrático e dialógico, apresentamos este documento contendo o 

levantamento de dados para diagnóstico e a síntese das considerações 

realizadas durante as reuniões de estudos promovidos pela Comissão para 

Organização e Sistematização do Plano Municipal de Educação. 

Destacamos que este Documento, em sua essência, constitui-se uma 

provocação à análise e discussão coletivas, tendo como base as necessidades, 

os avanços e os potenciais existentes na educação ofertada no Município.  

Não tivemos a pretensão de elaborar um documento para que a comunidade 

vote sobre suas alterações, mas para fornecer subsídios e considerações 

iniciais a fim de que o Plano Municipal de Educação de Natividade  seja 

construído a partir das propostas apontadas pela coletividade. 

Assim, nós, Comissão para Organização e Sistematização do PME de 

Natividade, esperamos que os dados e informações sejam analisados, 

confrontados e debatidos para que possamos, juntos, unir nossos saberes 

e planejar a educação que deverá ser ofertada em nosso Município nos 

próximos dez anos. 

 

Leuranice Alves dos Santos 

Secretária Municipal de Educação  
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Mensagem do Prefeito  

 

Propulsora fundamental para o progresso social, econômico e estrutural de um 

povo, base para construção intelectual de uma nação e fundamento para o 

embasamento cultural reformador de conceitos, a educação constitui desafio 

institucional que ora é fundamentado por meio deste Plano.  

Nortear as ações no campo da educação para os próximos dez anos é tarefa 

emblemática e ampla que reúne harmonicamente agentes públicos, técnicos e, 

especialmente, comunitários do nosso Município, que representam e propõem 

os direcionamentos pertinentes a excelência da empreitada proposta.  

Rogando e acreditando, firmemente, que esse documento execute a etapa mãe 

da mudança e consolidação almejada pela sociedade de Natividade nos pilares 

essenciais deste âmbito, apresentamos o Plano Municipal de Educação. 

 

                                                                Albany Nunes Cerqueira 
                                                                           Prefeito Municipal de Natividade 
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INTRODUÇÃO 
 

Em 1996 uma nova revisão, que se chamou Plano Complementar de 

Educação, introduziu importantes alterações na distribuição dos recursos 

federais, beneficiando a implantação de ginásios orientados para o trabalho e o 

atendimento de analfabetos com mais de dez anos. A ideia de uma lei 

ressurgiu em 1967, novamente proposta pelo Ministério da Educação e Cultura, 

e discutida em quatro Encontros Nacionais de Planejamento, sem que a 

iniciativa chegasse a se concretizar. 

Com a Constituição Federal de 1988, cinquenta anos após a primeira 

tentativa oficial, ressurgiu a ideia de um plano nacional de longo prazo, com 

força de lei, capaz de conferir estabilidade às iniciativas governamentais na 

área de educação, em seus diversos níveis e à integração das ações do Poder 

Público. Nesse contexto, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios organizam-se em regime de colaboração de seus sistemas de 

ensino, com o objetivo de promoverem uma educação de qualidade para o 

país.  

Constituição Federal de 1988  
Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.  
§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos 
Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e 
exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, 
de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e 
padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica 
e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios;  
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e 
na educação infantil.  
§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no 
ensino fundamental e médio.  
§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de 
colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino 
obrigatório.  
§ 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino 
regular.  

  

Para tanto, o texto constitucional estabeleceu um plano de competências 

a cada ente federado. À União, aos Estados-membros, ao Distrito Federal e ao 

Município incumbe proporcionar todos os meios de acesso à cultura, à 

educação e à ciência (art. 23, inciso V).  
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Todos eles, por outro lado, devem legislar, concorrentemente, sobre 

educação, cultura, ensino e desporto (art. 24, inciso IX); no âmbito municipal, o 

texto constitucional atribui a exclusiva competência de “manter, com a 

cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação 

infantil e de ensino fundamental” (art. 30, inciso VI).  

Assim sendo, a Constituição Federal de 1988 previu que “a lei 

estabelecerá o plano nacional de educação, de duração plurianual, visando à 

articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à 

integração das ações do Poder Público” (art. 214), que conduzam à:  

I – erradicação do analfabetismo;  

II – universalização do atendimento escolar;  

III – melhoria da qualidade do ensino;  

IV – formação para o trabalho;  

V – promoção humanística, científica e tecnológica do País.  

Mas somente com o advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – em cumprimento ao art. 

22, inciso XXIV da Constituição Federal – é que se estabeleceu que a União 

incumbiria “elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios.” (art. 9º , inciso I). A propósito, 

conforme previsto no art. 87, o Plano Nacional de Educação seria o documento 

inaugurador da “Década da Educação”.  

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 
Art. 87. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a 
partir da publicação desta Lei.  
§ 1º A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta Lei, 
encaminhará, ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de 
Educação, com diretrizes e metas para os dez anos seguintes, em 
sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos.  

 
A partir de então, no ano de 2001 – depois de tramitar quase três anos 

no Congresso Nacional – instituiu-se o Plano Nacional de Educação (PNE) pela 

Lei Federal nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, em cumprimento ao art. 214 da 

Constituição Federal, no qual se definiu objetivos gerais para um período de 10 

anos. No documento, a partir de um diagnóstico da realidade da educação do 

país, foram traçadas diretrizes de ação, objetivos e metas quantificadas sobre 

11 temas: 

 Educação infantil;  
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 Ensino fundamental;  

 Ensino médio;  

 Educação superior;  

 Educação de jovens e adultos;  

 Educação a distância e tecnologias educacionais;  

 Educação tecnológica e formação profissional;  

 Educação especial;  

 Educação indígena;  

 Magistério da educação básica e financiamento e gestão 

 

               E foi nessa importante peça de planejamento plurianual da educação 

do país, que se fez previsão de se iniciar, de imediato, “a elaboração dos 

planos estaduais e consonância com este Plano Nacional e, em seguida, dos 

planos municipais, também coerentes com o plano do respectivo Estado”.  

Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001 – Aprova o Plano Nacional de 
Educação e dá outras providências.  
Art. 5º Os planos plurianuais da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios serão elaborados de modo a dar suporte às 
metas constantes do Plano Nacional de Educação e dos respectivos 
planos decenais. 

Feito isso, os três documentos comporão um conjunto integrado e 

articulado quanto aos objetivos, prioridades e diretrizes, de sorte que, na soma 

dos esforços das três esferas – de todos os Estados e Municípios, mais a 

União – chegue-se às metas estabelecidas.  

Com a aprovação do Plano Nacional de Educação Lei 13.005 de 25 

junho de 2014, os municípios brasileiros se viram obrigados a elaborar e/ou 

atualizar seus Planos Decenais de Educação no prazo de um ano. 

Art. 8o  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão 
elaborar seus correspondentes planos de educação, ou 
adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com 
as diretrizes, metas e estratégias previstas neste PNE, no 
prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei. 
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Por sua vez, o Município de Natividade prevê, em sua Lei Orgânica, a  

criação do Plano Municipal de Educação, o qual foi elaborado em  consonância 

com o Plano Nacional e Estadual de Educação.  

 
Lei Orgânica de Natividade–  revisada e atualizada /2010 Artigo 269 – 
A prefeitura encaminhara para apreciação legislativa a proposta do 
Plano Municipal de Educação, com o parecer do Conselho Municipal 

de Educação e após consulta ao Fórum Municipal de Educação.    
 
Para tanto, com a finalidade de se instituir um Plano Municipal de 

Educação da cidade de Natividade, com objetivos e metas projetadas para o 

período de 2015 a 2025, criou-se uma Equipe Técnica de Apoio e Comissão 

Representativa da Sociedade instituída pelo Decreto Municipal nº 069 de 09 de 

setembro de 2014, objetivando refletir sobre os seguintes matas: 

Meta 1 – Educação Infantil 

Meta 2 – Ensino Fundamental 

Meta 3 – Ensino Médio  

Meta 4 – Inclusão  

Meta 5 – Alfabetização  

Meta 6 – Educação Integral 

Meta 7 – Qualidade da Educação Básica/IDEB  

Meta 8 – Elevação da escolaridade/Diversidade  

Meta 9 – Alfabetização de jovens e adultos 

Meta 10 – EJA Integrada 

Meta 11 – Educação Profissional  

Meta 12 – Educação Superior  

Meta 13 – Qualidade da Educação Superior  

Meta 14 – Pós-Graduação  

Meta 15 – Profissionais de Educação 

Meta 16 – Formação 

Meta 17 – Valorização dos Profissionais do Magistério  

Meta 18 – Planos de Carreira 

Meta 19 – Gestão Democrática  

Meta 20 – Financiamento da Educação  
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A tônica do Plano Municipal de Educação é sua construção coletiva, com 

participação de toda a sociedade. Um plano será mais forte e exigirá mais 

empenho político na sua realização à medida que mobilize o compromisso e 

expresse as necessidades concretas, as ideias, as propostas e os anseios de 

todos que vivem no município de Natividade.  

É sob esta perspectiva que a construção do Plano Municipal de 

Educação ocorrerá: envolvendo os profissionais da educação e os diferentes 

segmentos e setores da sociedade ligados à educação, e os movimentos 

sociais organizados.  

Como primeira etapa do processo de elaboração do Plano Municipal de 

Educação, foram realizadas diversas reuniões com o objetivo de se discutir 

com Professores, Diretores e representantes Institucionais e da Comunidade, a 

importância do Plano Municipal. O quadro a seguir descreve as reuniões 

realizadas para divulgação do processo de elaboração. 

Tabela 1 – Reuniões realizadas para o PME 

Reuniões realizadas para divulgação do processo de elaboração – etapa e 

forma de participação- Plano Municipal de Educação. 

Data Participantes Local Qd. 

27/08/2014 Equipe Técnica de Apoio SEMED 12 

03/09/2014 Comissão Representativa da Sociedade Câmara 

Municipal 

16 

07/11/2014 Equipe Técnica de Apoio 

Comissão Representativa da Sociedade 

Biblioteca 

Municipal 

15 

12/11/2014 Equipe Técnica de Apoio 

Comissão Representativa da Sociedade 

Biblioteca 

Municipal 

10 

24/11/2014 Equipe Técnica de Apoio SEMED 11 

11/05/2015 Equipe Técnica de Apoio 

Diretores de Escola 

SEMED 11 

12//05/2015 Todo segmento escolar Escolas 

Municipais 
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As reuniões realizadas com Equipe Técnica de Apoio e Comissão 

Representativa da Sociedade do Plano Municipal de Educação, tem sido uma 

uma contribuição ao debate para a construção de uma política de Estado para 

a educação em Natividade, e que, de maneira articulada, discuta os níveis 

(educação infantil ao superior), as etapas e modalidades, em sintonia com os 

marcos legais e ordenamentos jurídicos (Constituição Federal de 1988, 

PNE/2014, LDB/1996, diretrizes PNE/2014, dentre outros), que expressam a 

efetivação do direito social à educação com qualidade para todos. 

O documento base sugere diretrizes e objetivos para os níveis da 

Educação básica (ensino infantil, fundamental e médio), a Educação Superior, 

e as modalidades de ensino (educação de jovens e adultos, a educação 

profissional, a educação especial, educação de tempo integral), bem como 

para diversos temas transversais que perpassam a educação como um todo, 

para que sejam amplamente discutidos na sociedade e acrescentados novos 

conteúdos oriundos das demandas sociais.  

Por isso, a Equipe Técnica de Apoio e Comissão Representativa da 

Sociedade elaborou esse documento-base para início do processo de 

discussão com a sociedade.  

No período entre 01 a 30 de março de 2015. Será realizada a 

Conferência Municipal – Encontro Temático. Nessa oportunidade serão 

debatidos todos os temas acima apresentados. As contribuições da 

comunidade para o Plano Municipal de Educação da cidade de Natividade 

serão debatidas e votadas às propostas contidas neste documento. Em 

seguida a Equipe Técnica de Apoio sistematizará e organizará o documento 

final encaminhando-o ao Dirigente Municipal para redigir o Projeto de Lei que 

tramitará na Câmara Municipal de Vereadores para aprovação e 

posteriormente sancionada pelo prefeito municipal até 25 de junho de 2015. 
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1. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO POPULACIONAL, FÍSICA E 
AMBIENTAL 

 

1.1 História de Natividade 

Com a chegada de imigrantes portugueses nessa região, no século 

XVIII, a procura de ouro, o Arraial de São Luiz foi edificado no topo da Serra, 

pelas mãos dos escravos, cerca de quarenta mil, trazidos por esses 

desbravadores. Em 1734, o Arraial foi fundado por Antônio Ferraz de Araújo. 

 Quando, em 1770, o ouro do lugar já não atendia mais a demanda, os 

moradores desceram a serra, vindo formar um novo Arraial chamado de 

Natividade, nome dado graças à devoção dos moradores por Nossa Senhora 

de Natividade. Obras arquitetônicas foram edificadas, como a Igreja de Nossa 

Senhora de Natividade, Igreja de São Benedito, Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário dos Pretos (Igreja de Pedra) e diversas residências, feitas de blocos de 

barro e pedras, que hoje compõem o Centro Histórico de Natividade. E em 26 

de agosto de 1833 foi concedido o titulo de vila. Rodeada por belas serras, 

composta por deslumbrantes obras arquitetônicas, banhada pelo Rio Manoel 

Alves e por diversas piscinas naturais encontradas em pontos variados das 

serras. 

Natividade passa a ser cidade em 01 de junho de 1891. Tendo como 

maior riqueza, o povo, com muita simplicidade, donos de uma culinária única, 

que contam suas histórias, causos e lendas nas portas das casas, grandes 

artesãos que produzem relíquias em ouro e prata, os nativitanos estão sempre 

prontos para receber todas as pessoas que se interessam em conhecer a mais 

antiga e bela cidade do estado do Tocantins.  

 

1.2 Formação Administrativa 

Elevado à categoria de município com a denominação de Natividade, 

pela resolução do conselho do governo de 01-04-1833. Sede na antiga 

povoação de Natividade, instalada em 26-08-1833.  

Distrito criado com a denominação de Natividade, pela lei provincial nº 14, de 

23-07-1835.  
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Pela lei provincial ou resolução provincial nº 8, de 05-06-1850, é criado o 

distrito de Chapada e anexado a vila de Natividade.  

Elevado á condição de cidade com a denominação de Natividade, pela 

lei provincial nº 769, de 08-11-1886, e lei estadual nº 501, de 01-08-1914.  

Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é 

constituído de 2 distritos: Natividade e Chapada.  

Pela lei estadual nº 428, de 21-06-1913, Natividade adquiriu do 

município de São José do Ouro o distrito de Miguel e Almas.  

Pela lei municipal nº 81, de 11-05-1917,é criado o distrito de Entre Rios 

e anexado ao município de Natividade.  

Nos quadros de apuração do recenseamento geral de 1-09-1920, o 

município é constituído de 4 distritos: Natividade, Chapada, Entre Rios e Miguel 

e Almas. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é 

constituído de 4 distritos: Natividade, Entre Rios, Miguel e Almas e Santana da 

Chapada (ex-Chapada).  

Assim pertencendo em divisões territoriais datadas de 31- 12-1936 e 31-

12-1937.  

Pela lei estadual nº 557, de 30-03-1938, os distritos de Miguel e Almas 

tomou a denominação simplesmente de Almas e Santana da Chapada voltou a 

denominar-se simplesmente Chapada.  

Pelo decreto-lei estadual nº 1233, de 31-10-1938, o distrito de Chapada 

(ex-Santana da Chapada), foi extinto, sendo seu território anexado ao distrito 

sede do município de Natividade.  

No quando fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é 

constituído de 3 distritos: Natividade, Almas (ex-Miguel e Almas) e Entre Rios. 

Pelo decreto-lei estadual n 8305, de 31-12-1943, o distrito de Entre Rios tomou 

a denominação de Apinajé.  

Em divisão territorial datada de 1-07-1950, o município é constituído de 3 

distritos: Natividade, Almas e Apinajé (ex-Entre Rios).  

Assim pertencendo em divisão territorial. Datada de 1-07-1955.  

Pela lei municipal nº 1, de 06-02-1957, é criado o distrito de Rio da Conceição 

(ex-povoado) e anexado ao município de Natividade.  

Pela lei municipal nº 3, de 03-04-1957, é criado o distrito de Pindorama e 

anexado ao município de Natividade.  
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Pela lei estadual nº 2094, de 14-11-1958, desmembra do o município de 

Natividade os distritos de Almas e Rio da Conceição, para constituir o novo 

município de Almas.  

Em divisão territorial datada de 1-07-1960, o município é constituído de 3 

distritos: Natividade, Apinajé e Pindorama.  

Pela lei municipal nº 6, de 25-01-1962, é criado o distrito de Chapada e 

anexado ao município de Natividade. Pela lei municipal nº 14, de 27-09-1962,é 

criado o distrito de Santa Rosa e anexado ao município de Natividade.  

Pela lei estadual nº 4651, de 08-10-1963, desmembra do município de 

Natividade o distrito de Pindorama. Elevado à categoria de município com a 

denominação de Pindorama de Goiás.  

Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 

4 distritos: Natividade, Apinajé, Chapada e Santa Rosa. Pela lei estadual nº 53, 

de 11-04-1967, é criado o distrito de Príncipe e anexado ao município de 

Natividade. Em divisão territorial datada de 1-I-1979, o município é constituído 

de 5 distritos: Natividade, Apinajé, Chapada, Príncipe e Santa Rosa.  

Pela lei estadual nº 10418, de 01-01-1988, desmembra do município de 

Natividade o distrito de Santa Rosa. Elevado à categoria de município com a 

denominação de Santa Rosa do Tocantins. Em divisão territorial datada de 

1988, o município é constituído de 3 distritos: Natividade, Chapada e Príncipe.  

 Pela lei estadual nº 779, de 28-09-1995, desmembra do município de 

Natividade o distrito de Chapada. Elevado à categoria de município com a 

denominação de Chapada da Natividade.  

Em divisão territorial datada de 2001, o município é constituído de 2 

distritos: Natividade, e Príncipe.  

Assim pertencendo em divisão territorial datada de 2007.  

 

1.3 Aspecto Populacional 

IDM 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - Natividade é 0,673, em 

2010, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Médio 

(IDHM entre 0,600 e 0,699). A dimensão que mais contribui para o IDHM do  
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município é Longevidade, com índice de 0,847, seguida de Renda, com índice 

de 0,646, e de Educação, com índice de 0,556. 

 

Tabela 2 - Índice de desenvolvimento humano 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes - Natividade - TO 

IDHM e componentes 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,126 0,264 0,556 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 11,17 21,44 42,04 

% de 5 a 6 anos frequentando a escola 30,91 55,70 80,77 

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino 

fundamental 

14,88 34,30 88,29 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 3,32 15,58 52,02 

% de 18 a 20 anos com ensino médio completo 4,52 11,94 34,90 

IDHM Longevidade 0,594 0,713 0,847 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 60,63 67,79 75,81 

IDHM Renda 0,507 0,573 0,646 

Renda per capita (em R$) 187,50 282,97 446,32 

Fonte: IBGE 

Evolução 

 

Entre 2000 e 2010 

 

 O IDHM passou de 0,476 em 2000 para 0,673 em 2010 - uma taxa de 

crescimento de 41,39%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a 

distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi 

reduzido em 62,40% entre 2000 e 2010.Nesse período, a dimensão cujo índice 

mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,292), 

seguida por Longevidade e por Renda. 

 

Entre 1991 e 2000 
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O IDHM passou de 0,336 em 1991 para 0,476 em 2000 - uma taxa de 

crescimento de 41,67%. O hiato de desenvolvimento humano foi reduzido em 

78,92% entre 1991 e 2000.Nesse período, a dimensão cujo índice mais 

cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,138), 

seguida por Longevidade e por Renda. 

 

Entre 1991 e 2010 

        De 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 0,336, em 1991, para 

0,673, em 2010, enquanto o IDHM da Unidade Federativa (UF) passou de 

0,493 para 0,727. Isso implica em uma taxa de crescimento de 100,30% para o 

município e 47% para a UF; e em uma taxa de redução do hiato de 

desenvolvimento humano de 49,25% para o município e 53,85% para a UF. No 

município, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi 

Educação (com crescimento de 0,430), seguida por Longevidade e por Renda. 

Na UF, por sua vez, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos 

foi Educação (com crescimento de 0,358), seguida por Longevidade e por 

Renda 

 

Ranking 

Natividade ocupa a 2598ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros 

segundo o IDHM. Nesse ranking, o maior IDHM é 0,862 (São Caetano do Sul) 

e o menor é 0,418 (Melgaço). 

 

1.4 População 

Entre 2000 e 2010, a população de Natividade cresceu a uma taxa 

média anual de 0,15%, enquanto no Brasil foi de 1,01%, no mesmo período. 

Nesta década, a taxa de urbanização do município passou de 72,17% para 

79,94%. Em 2010 viviam, no município, 9.000 pessoas. Entre 1991 e 2000, a 

população do município cresceu a uma taxa média anual de 1,32%. Na UF, 

esta taxa foi de 1,03%, enquanto no Brasil foi de 1,02%, no mesmo período. Na 

década, a taxa de urbanização do município passou de 53,41% para 72,17%. 
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Tabela 3 - População de  Natividade  de 1991 a 2010 

População Total, por Sexo, Rural/Urbana - Natividade - TO 

População População 

(1991) 

% do 

Total 

(1991) 

População 

(2000) 

% do 

Total 

(2000) 

População 

(2010) 

% do 

Total 

(2010) 

População 

total 

7.879 100,00 8.867 100,00 9.000 100,00 

Homens 4.040 51,28 4.498 50,73 4.596 51,07 

Mulheres 3.839 48,72 4.369 49,27 4.404 48,93 

Urbana 4.208 53,41 6.399 72,17 7.195 79,94 

Rural 3.671 46,59 2.468 27,83 1.805 20,06 

Fonte: IBGE 

Estrutura Etária 

 

Entre 2000 e 2010, a razão de dependência no município passou de 

77,59% para 58,23% e a taxa de envelhecimento, de 5,89% para 8,00%. Em 

1991, esses dois indicadores eram, respectivamente, 95,33% e 5,01%. Já na 

UF, a razão de dependência passou de 65,43% em 1991, para 54,94% em 

2000 e 45,92% em 2010; enquanto a taxa de envelhecimento passou de 

4,83%, para 5,83% e para 7,36%, respectivamente. 

Tabela 4 - Estrutura Etária da População Natividade de 1991 a 2010 

Estrutura Etária da População - Natividade - TO 

Estrutura Etária População 

(1991) 

% do 

Total 

(1991) 

População 

(2000) 

% do 

Total 

(2000) 

População 

(2010) 

% do 

Total 

(2010) 

Menos de 15 

anos 

3.451 43,80 3.352 37,80 2.592 28,80 

15 a 64 anos 4.033 51,19 4.993 56,31 5.688 63,20 

65 anos ou mais 395 5,01 522 5,89 720 8,00 

Razão de 

dependência 

95,33 - 77,59 - 58,23 - 

Índice de 

envelhecimento 

5,01 - 5,89 - 8,00 - 
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Fonte: IBGE 

1.5 Longevidade, mortalidade e fecundidade 

A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano de 

idade) no município passou de 34,3 por mil nascidos vivos, em 2000, para 12,4 

por mil nascidos vivos, em 2010. Em 1991, a taxa era de 60,8. Já na UF, a taxa 

era de 19,6, em 2010, de 36,5, em 2000 e 63,7, em 1991. Entre 2000 e 2010, a 

taxa de mortalidade infantil no país caiu de 30,6 por mil nascidos vivos para 

16,7 por mil nascidos vivos. Em 1991, essa taxa era de 44,7 por mil nascidos 

vivos. Com a taxa observada em 2010, o Brasil cumpre uma das metas dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, segundo a qual 

a mortalidade infantil no país deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015. 

 

Tabela 5 - Longevidade, Mortalidade e Fecundidade Natividade de 1991  a 

2010. 

Longevidade, Mortalidade e Fecundidade - Natividade - TO 

 1991 2000 2010 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 60,6 67,8 75,8 

Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos) 60,8 34,3 12,4 

Mortalidade até 5 anos de idade (por mil nascidos vivos) 79,5 44,4 13,3 

Taxa de fecundidade total (filhos por mulher) 4,9 3,2 2,3 

Fonte: IBGE 

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a 

dimensão Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM). No município, a esperança de vida ao nascer cresceu 8,0 anos na 

última década, passando de 67,8 anos, em 2000, para 75,8 anos, em 2010. Em 

1991, era de 60,6 anos. No Brasil, a esperança de vida ao nascer é de 73,9 

anos, em 2010, de 68,6 anos, em 2000, e de 64,7 anos em 1991. 
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1.6 Caracterização Física e Ambiental 

Natividade possui uma área total de 3210,95 km. Localiza-se a 

uma latitude 11º42'35" sul e a uma longitude 47º43'24. A sede municipal 

localiza-se à base ocidental da extremidade sul da Serra de Natividade. Na 

zona rural, além das chácaras, sítios e fazendas, localiza-se o povoado do 

Bonfim (23Km) e distrito do Príncipe(35 Km). 

Possui hoje uma zona rural menor que no passado. Pois antes abrangia 

as áreas circunvizinhas de Almas, Porto Alegre do Tocantins, Pindorama, São 

Valério, Santa Rosa do Tocantins e Chapada de Natividade. Hoje, todas essas 

áreas são municípios emancipados. 

O relevo de natividade é caracterizado pela presença predominante de 

relevo suave- ondulado. Ou seja, a declividade predominante no município é 

suave, igual a 5%, com alguns pontos de áreas íngremes (declividade superior 

a 45%). A cidade de Natividade fica a 323m acima do mar. As formações 

montanhosas,são orientadas de sul a norte, com cotas entre 300 a 800m de 

altitude e ricas em recurso minerais como  ouro e calcário. Os principais 

acidentes geográficos são Serra de Natividade, o Morro do Moleque, o Morro 

da Arara, Serra da Água Doce, Serra do Mutum, Serra do Carneiro, Serra da 

Mimosa e Serrinha.  

A hidrografia é caracterizada pela presença de vários córregos, riachos, 

e ribeirões. Sendo eles: Rio Manoel Alves e o Ribeirão Bagagem, Rucinha, 

Grameleira, Água suja, Moleque e Salobro, pelos córregos Praia, Prainha, 

Contagem, Piabanha, Porteira, Taquarussu, Preguiça, Riacho da Sela, além de 

outros riachos e nascentes na serra. 

Os recursos hidrográficos existentes são considerados atrativos 

turísticos naturais e ecológicos. Algumas nascentes são intermitentes, 

chegando a secar nos meses de estiagem. No período da seca as margens do 

Rio Manoel Alves se transformam em ótimas praias. Os três pontos mais 

procurados pelos banhistas são na Praia das Morenas (11 Km), Praia do 

Futuro (27 Km) e a Praia do Príncipe (30Km).     

A vegetação que predomina na cidade de Natividade é o Cerrado , com 

suas diversidades especificas: campo cerrado, xeromorfa aberta, dominada e 

marcada por um estrato herbáceo( vegetação baixa, coberta de poucas árvores 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
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e arbusto, de tronco retorcido e casca grossa) influenciada pelo clima 

estacional (mais ou menos 6 meses).  

Possui o clima úmido com moderada deficiência hídrica nos meses de 

junho a setembro. Apresenta um clima tropical. O verão tem muito mais 

pluviosidade que o inverno. Segundo a Köppen e Geiger o clima é classificado 

como Aw . 25.8 °C é a temperatura média. A Pluviosidade média anual de 1597 

mm. O mês mais seco é Julho e tem 2 mm de precipitação. O mês de maior 

precipitação é Janeiro, com uma média de 292 mm. O mês mais quente do ano 

é Setembro com uma temperatura média de 27.3 °C. 24.5 °C é a temperatura 

média de Junho. Durante o ano é a temperatura mais baixa. 

A hidrografia é caracterizada pela presença de vários córregos, riachos, 

e ribeirões. Sendo eles: Rio Tocantins e o Ribeirão Bagagem, Rucinha, 

Grameleira, Água suja, Moleque e Salobro, pelos córregos Praia, Prainha, 

Contagem, Piabanha, Porteira, Taquarussu, Preguiça, Riacho da Sela, além de 

outros riachos e nascentes na serra. 

Os recursos hidrográficos existentes são considerados atrativos 

turísticos naturais e ecológicos. Algumas nascentes são intermitentes, 

chegando a secar nos meses de estiagem. No período da seca as margens do 

Rio Manoel Alves se transformam em ótimas praias. Os três pontos mais 

procurados pelos banhistas são na Praia das Morenas (11 Km), Praia do 

Futuro (27 Km) e a Praia do Príncipe (30Km).     

A vegetação que predomina na cidade de Natividade é o Cerrado , com 

suas diversidades especificas: campo cerrado, xeromorfa aberta, dominada e 

marcada por um estrato herbáceo (vegetação baixa, coberta de poucas árvores 

e arbusto, de tronco retorcido e casca grossa) influenciada pelo clima 

estacional (mais ou menos 6 meses).  

Possui o clima úmido com moderada deficiência hídrica nos meses de 

junho a setembro. Apresenta um clima tropical. O verão tem muito mais 

pluviosidade que o inverno. Segundo a Köppen e Geiger o clima é classificado 

como Aw . 25.8 °C é a temperatura média. A Pluviosidade média anual de 1597 

mm. O mês mais seco é Julho e tem 2 mm de precipitação. O mês de maior 

precipitação é Janeiro, com uma média de 292 mm. O mês mais quente do ano 

é Setembro com uma temperatura média de 27.3 °C. 24.5 °C é a temperatura 

média de Junho. Durante o ano é a temperatura mais baixa. 
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2. ECONOMIA E POTENCIALIDADES ECONÔMICAS DO MUNICÍPIO  
  
Tabela 6 - Economia de natividade nos setores de agropecuária, indústria,  

serviço comparados ao estado e país. 

Variável Natividade Tocantins Brasil 

Agropecuária 11.832 1.803.409 105.163.000 

Indústria 21.118 2.256.369 539.315.998 

Serviços 44.403 4.173.188 1.197.774.001 
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de 
Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA 
 
 
3. TRANSPORTE 
 
 
Tabela 7 - Transportes de natividade em relação ao estado e país. -2013 

Variável Natividade Tocantins Brasil 

Automóveis 548 158.702 45.444.386 

Caminhões 79 20.706 2.488.680 

Caminhões-trator 18 3.753 541.118 

Caminhonetes 245 47.716 5.731.997 

Caminhonetas 25 8.143 2.516.967 

Micro-ônibus 4 1.448 340.928 

Motocicletas 725 184.135 18.114.464 

Motonetas 166 73.809 3.317.325 

Ônibus 7 4.530 547.465 

Tratores 0 34 28.363 

Utilitários 2 2.143 482.027 
Fonte: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - 2013. NOTA 
1: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde não há ocorrência da variável. NOTA 2: 
Atribui-se a expressão dado não informado às variáveis onde os valores dos municípios não 
foram informado 

 
4. ASPECTOS CULTURAIS 
 

Natividade como na maior parte do país, possui uma diversidade cultural 

e religiosa significativa, com manifestações que agregam grupos de tradição. O 

artesanato é feito à base de palha de buriti (esteiras e chapéus) e barro (potes).  

Entre as comidas típicas destacam-se a produção de doces de mamão, 

caju e buriti, quibebe de carne seca com mandioca picada, frango cozido com 

guariroba, frango assado e arroz com pequi são algumas das delícias da 

região. Também, tradicionais da região, temos o biscoito amor-perfeito, licores 

de frutas típicas do cerrado e a produção artesanal de joias. Entre as principais 
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danças folclóricas destacam-se a sússia e a catira, apresentadas em eventos 

religiosos e apresentações culturais. 

 

Ruínas da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos 

Igreja do século XVIII, construída pelos escravos, que não chegou a ser 

concluída. Da sua estrutura original restaram apenas as paredes laterais e o 

arco da entrada principal, totalmente feitos de pedra. As ruínas encontram-se 

em bom estado de conservação. Por não possuir teto, o que possibilita um 

ambiente ao ar livre, a igreja abriga apresentações artístico-culturais da região 

como, por exemplo, a sússia – dança local típica, herdada dos escravos e que 

representa um jogo de sedução entre casais. 

 

Igreja de Nossa Senhora da Natividade (Igreja da Matriz) 

A igreja apresenta uma arquitetura simples, em estilo colonial. O altar é 

feito de madeira, pintado de azul e a igreja possuem, ainda, dois sinos de 

cobre.  A festa de Nossa Senhora da Natividade é uma celebração tipicamente 

religiosa. A devoção a Nossa Senhora e a história da sua imagem existente em 

Natividade, onde é festejada há quase três séculos, no dia 8 de setembro, 

motivaram a eleição desta como Padroeira do Tocantins. A festa à Padroeira 

Nossa Senhora da Natividade acontece de 30 de agosto a 8 de setembro. 

Durante os festejos, acontece o novenário e são montadas barracas onde se 

fazem leilões. É celebrada missa solene no dia dedicado à santa. As 

comemorações acontecem na igreja matriz de Natividade, uma das mais 

antigas do Estado, datada de 1759. 

 

Centro Bom Jesus de Nazaré (Sítio Jacuba) 

Destaca-se pelas construções presentes em seu terreno. A sua estrutura 

é composta por várias formações em rocha, imitando seres humanos, magos, 

pássaros gigantes e figuras estelares e geométricas. O local é considerado 

místico por estudiosos e pelos próprios moradores da região, 

Romaria do Bonfim 

É a maior e a mais tradicional festa religiosa do Estado do Tocantins, 

que recebe uma média de 60 mil fiéis vindos de diversas regiões do Estado. A 
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festa de Nosso Senhor do Bonfim acontece de 7 a 17 de agosto, no povoado 

de Bonfim, a 24 km de Natividade. 

É comum ver os romeiros atravessando, de joelhos, os 24 km revestidos 

de cascalho que separam o povoado da cidade de Natividade, em uma 

impressionante demonstração de fé e resignação. A origem da Romaria 

remonta aos primeiros focos de surgimento de Natividade. O local teria sido um 

santuário criado por fiéis ou um núcleo missionário dos carmelitas ou dos 

jesuítas. 

 

Ruínas da cidade velha 

Natividade fica no sudeste do Estado do Tocantins, é um município que 

oferece turismo histórico, religioso e paisagístico, com grandes festas do 

calendário tocantinense. A cidade velha foi o núcleo que deu origem à cidade 

de Natividade, no início do século XVIII. As trilhas que levam às ruínas só 

podem ser percorridas a pé, com o acompanhamento de um guia, por se tratar 

de uma região de garimpo de ouro ainda semi-ativo. 

 

Festa do Divino 

O velho costume de reverenciar o Divino Espírito Santo, nasceu no 

século XIV, no tempo da sexta rainha de Portugal, D. Isabel – casada com o rei 

D. Diniz, depois canonizada santa. Uma das mais tradicionais festas da cidade 

que ainda continua bastante viva no seio nativitano 

Todos os anos, os devotos reúnem-se no Domingo de Páscoa até o 

domingo do Pentecoste (50 dias após). É uma devoção geral e bastante 

popular. Não se sabe a data precisa de quando é comemorado, mas é uma 

festa secular, que tem como característica principal a colaboração, o 

agradecimento e a fé dos devotos. É festa de abrangência estadual. 

A cada ano é sorteado os festeiros do ano seguinte. Os devotos do 

Divino Espírito Santo dão seu nome ao procurador (pessoa responsável pelo 

sorteio) do próximo festeiro da sorte e na missa solene do Divino, faz-se o 

sorteio escolhendo-se o Capitão do Mastro e o Imperador do ano seguinte. Os 

devotos nos festejos temos como grande divulgadora do evento, as Folias do 

Divino. O Imperador tem a responsabilidade de organizar 3 folias (Folia de 

Cima – Folia dos Gerais e Folia do Outro Lado). Alguns devotos se oferecem 
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para despachar estas folias – são os despachantes. São ele que montam e 

financiam cada grupo formado, em torno de 16 homens. 

As folias tem como objetivo levar a mensagem de que Deus esta 

vivo,convidar a todos a participar da programação dos festejos e arrecadar 

donativos para a realização da festa do Imperador. Com seus cânticos de 

louvor, de agradecimento, de saudação, rodas, catiras, etc.. As folias 

conservam suas características tradicionais, o seu encanto e sua mística, se 

constituindo num dos mais interessantes movimentos da comunidade 

nativitana.  

As folias do Divino Espírito Santo, em numero de três saem do domingo 

de Páscoa montados a cavalo, para o giro de quarenta dias pela zona rural de 

natividade, em municípios vizinhos (uma delas visita Palmas). Muitas vezes é a 

única oportunidade dos devotos em receber em sua residência as mensagens 

de fé, paz, união, solidariedade e o anuncio da ressurreição de Jesus. Tudo 

com muito respeito e alegria (quando os foliões fazem as rodas e catiras,ou 

tocam a súcia para todos dançarem). Chegam de volta a Natividade na quinta 

feira da hora e se encontram na praça Matriz. É o encontro das folias, o dia da 

ascensão do Senhor Jesus. 

Cada folia possui: um ou mais despachante; um alferes, um caixeiros , 

dois veleiros, oito foliões e três arrieiros.  

O despachante é o organizador e o financiador da folia. Ele se oferece 

para ajudar o Imperador, normalmente no momento em que este e sorteado 

como o festeiro do ano seguinte. É o despachante que escolhe as pessoas que 

vão fazer parte do grupo. Custeiam as despesas com vestimentas, 

alimentação, remédios, viagens dos integrantes da folia e de sua família, 

enquanto estiverem no giro. 

O alferes é o responsável pelo grupo no giro. É ele que carrega a 

bandeira vermelha com uma pomba branca ao centro, e normalmente se veste 

de terno, gravata, usa chapéu de massa se distinguindo dos demais foliões, é 

também chamado de encarregado da folia. 

Os arrieiros são os responsáveis pela arriação e pela tropa ou seja, 

conduzem os animais de reserva e os que estão levando as vestimentas, os 

utensílios de cozinha, remédios, e mantimentos para o uso em caso de 

necessidade no trajeto percorrido. Estes materiais são levadosem caixas de 
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couro ou bruacas, saindo /chegando antes do restante do grupo no lugar 

visitado. (pouso). 

Os foliões usam camiseta colorida com dizeres da festa, chapéu de 

couro, calça jeans, botina, exporás, capa de chuva, etc. São os responsáveis 

pelos cânticos. Eles tocam compõem, cantam, dançam ao som dos pandeiros, 

caixas e violas. Os ritmos são as rodas, catiras, minuanos, cânticos de 

agradecimento, de louvor, etc. 

A festa do divino é dividida em varias fases: 

1- Saída das folias ( Domingo de Páscoa) 

2- Chegada das folias ( 40 dias após a item 1) 

3- Esmola Geral pelas ruas da cidade ( 9 dias após o item 2 – a tarde) 

4- Festa do capitão do mastro (9 dias após o item 2 – a noite) 

5- Festa do Imperador (1 dia após o item 4 –  domingo do pentecoste) 

 

As apresentações das folias na zona urbana se dão em dois momentos: 

no dia da saída das folias ( domingo de páscoa)  e na chegada das folias ( dia 

da Ascensão do Senhor). 

No entanto o divino visita os moradores da zona urbana através da 

Esmola Geral (item3). E um importante momento para os devotos, pois as 

bandeiras do Divino que fazem parte da esmola geral entram de casa em casa. 

Em torno de 25 bandeiras, fazem o percurso na cidade, a bandeira maior –

chamada de Bandeira da Misericórdia – e seguida nas principais ruas, por um 

grande número de pessoas que cantam e louvam o Divino. Terminam na casa 

do Imperador onde são servidos com café, sucos e refrigerante e bolos. As 

esmolas arrecadadas são entregues ao festeiro. 

A festa do capitão do Mastro é simbolizada com um mastro de madeira, 

enfeitados com bandeirolas e no alto o estandarte do Divino. Ele é levadoda 

residência do festeiro para a praça da Igreja Matriz iluminado por candeias de 

rolo de cera sendo  animado pelo sanfoneiro. É a exaltação do Divino Espírito 

Santo acima de nossas cabeças. A festa segue noite a dentro com muita 

fartura e forró. No dia seguinte o Imperador do Divino junto com a sua família e 

levado em cortejo em destaque, da sua residência até Capela do Espírito 

Santo, para assistirem a missa solene. 
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Na missa, o Imperador a Rainha estão coroados e com muita féo povo 

acompanha cada momento. No final da missa momentos de muita expectativa, 

para o sorteio dos festeiros do ano seguinte. 

 

Igreja de São Benedito 

De características coloniais, conserva o sino original e a estrutura do 

primeiro altar.É possível que a Igreja de São Benedito tenha sido construída 

ainda nas primeiras décadas do século XVIII, época em que Natividade vivia a 

opulência do ouro. Segundo relatos orais, a igreja funcionou normalmente até 

l928, quando foi desativada, voltando a ser utilizada com mais frequência em 

2000. De 1984 (data da primeira restauração) a abril de 2000, a igreja era 

utilizada apenas nas datas festivas em que se incluía procissão em evento 

realizado na igreja matriz. De acordo esse relato, no período em que esteve 

desativada, a igreja passou por um processo de abandono por parte das 

autoridades civis e religiosas, perdeu parte do telhado e do reboco. Nesse 

período foi roubada a imagem original, mas não se sabe precisamente o ano. 

 

5. ASPECTOS EDUCACIONAIS 
 

O município de natividade possui 12 instituições educacionais. Sendo 05 

escolas estaduais, sendo 03 de ensino fundamental e 02 de ensino médio e 

técnico, 01 escola conveniada com o estado, 01 filantrópica de educação 

especial, 04 escolas municipais, sendo 03 de ensino fundamental, 01 CMEI e 

01 escola privada. 

 

Tabela 8 - Número de Escolas por esfera e modalidades ofertadas em 

cada unidade. 

Esfera QD Unidade Modalidade Ofertada 

 

Municipal 
04 

Escola Municipal 

Jacubinha I 

Ensino Fundamental I e II 

Escola Municipal Dona 

Josina Pereira Nunes 

Ensino Fundamental I e II 

Escola Municipal 

ArchcelinaPacini Vieira 

Ensino Fundamental I  
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CMEI Tia Chiquinha Educação Infantil 

Estadual 05 

Escola Estadual Girassol 

de Tempo Integral Nossa 

Senhora de Fatima  

Ensino Fundamental I e II 

Escola Estadual Girassol 

de Tempo IntegralMestra 

Eva Nunes da Silva 

Ensino Fundamental I e II 

Escola Estadual Joaquim 

Lino Suarte 

Ensino Fundamental I, II e Médio na 

modalidade EJA 

Colégio Estadual Dr. 

Quintiliano da Silva 

Ensino Fundamental II e Médio  

Colégio Agropecuário de 

Natividade 

Ensino Técnico  

Conveniada 01 Escola O Pelicano Ensino Fundamental I 

Filantrópica  01 APAE Tia Coraci de Sena 

Fernandes 

Educação Especial 

Privada 01 O Decisivo  Educação Infantil Pré- Escola e Ensino 

Fundamental I 

Fonte: Secretária Municipal de Educação. 

6. EDUCAÇÃO BÁSICA I  

 

6.1 EDUCAÇÃO INFANTIL  

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, contribui para o 

desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social da criança, 

complementando a ação da família e da comunidade. É oferecida 

gratuitamente em creches ou instituições equivalentes para crianças de até 3 

anos de idade e, posteriormente, em pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos.  

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil, organizado pelo MEC, as creches e pré-escolas devem educar, cuidar 

e proporcionar brincadeiras, contribuindo para o desenvolvimento da 

personalidade, da linguagem e para a inclusão social da criança. Atividades 

como brincar, contar histórias, oficinas de desenho, pintura e música, além de 

cuidados com o corpo, são recomendadas pelo referencial curricular para 

crianças matriculadas no ensino infantil.  
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O ensino em creches e pré-escolas faz parte da educação infantil (artigo 21 da 

LDBEN 9394/96).  

Segundo dados do Censo Escolar 2010, realizado pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) 6.756.698 

crianças estão matriculadas na educação infantil, sendo 71,8% em creches e 

pré-escolas municipais (4.853.761), 1,06% em estaduais, 0,04% em federais e 

27,1% em instituições privadas. O maior crescimento ocorreu nas creches, com 

um aumento de mais de 168 mil crianças matriculadas em comparação com 

2009 e 79,1% a mais do que em 2002. Na pré-escola, foram 174.227 mil 

matrículas a menos em relação ao período anterior. A tendência de queda 

(desde 2004 o número de matrículas vem caindo) é atribuída à implementação 

do ensino fundamental de nove anos, que passa a receber entre seus 

matriculados os alunos de 6 anos de idade. (Fonte: Ministério da Educação).  

Em Natividade, a rede de ensino infantil foi criada pelo Sistema 

Municipal de Ensino sob a Lei nº 42/98 de 30 de junho de 1998, estabelecendo 

a atenção a crianças visando sua “formação integral”, buscando atender 

crianças desfavorecidas economicamente.  

Atualmente, a Secretaria Municipal de Educação atende 349 crianças 

distribuídas da seguinte forma: 76 CMEI, 250 escolas municipais e 23 privadas. 

(Secretaria Municipal de Educação – Novembro/2014). A Secretaria da 

Educação é também responsável pela emissão de autorização para 

funcionamento das creches e escolas particulares de Educação Infantil, assim 

como pelo suporte pedagógico e supervisão para essas unidades escolares. 

A população em idade escolar de Natividade, ao longo dos últimos 10 

anos tem diminuído em relação à faixa de 0 a 3 anos (educação infantil – 

creche), que era de 790 em 2000, e caiu para 610 crianças em 2010, quanto 

em relação à faixa de idade de 4 a 5 anos, que era de 426 em 2000 e caiu para 

381 em 2010. A população de 0 a 5 anos era de 1216 em 2000 e caiu para 991 

em 2010. Este fenômeno é explicável tendo em vista o envelhecimento da 

cidade nos últimos 10 anos como também na diminuição no índice de 

natalidade. 

Tabela 9 - População em idade escolar de 0 a 5 anos – 2000 a 2010 

População em idade escolar de 0 a 5 anos – Fonte IBGE 

População de 2000 2007 2010 
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idade escola de 0 
a 03 anos 

790 668 610 

População de 
idade escola de 4 

a 05 anos 

426 313 381 

TOTAL 1216 981 991 

 

Quando analisamos os dados de matrícula inicial da Educação Infantil 

em Natividade,percebemos um aumento ao longo dos últimos 10 anos. De um 

total de 243 matrículas iniciais em 2000 envolvendo a rede municipal e privada, 

o número subiu para 349 em 2010. 

Tabela 10 - Matriculas de alunos de 0 a 5 anos – Educação Infantil 

 
 

A média de alunos por turma na Pré Escola, em valores absolutos no 

município de Natividade é de 19,3 alunos para a Rede Municipal e de 13 para a 

Rede Privada. 

 

Tabela 11 -Média de alunos por turma em 2013 – Pré Escola 

 

Considerando que a Pré-Escola é um momento estrategicamente 

importante para se iniciar a alfabetização, os dados remetem à necessidade de 

se buscar a universalização desse atendimento.  

No que se refere ao grau de escolaridade dos docentes da Educação 

Infantil verificamos que em 2009, 50% dos docentes da Educação Infantil – 

Creche - apresentavam curso de Graduação completo. Em 2013 eram 36% do 

total.  

 
Nº de Matrículas da Educação Infantil de 0 a 5 anos- Fonte IBGE 

Matricula 0 a 03 anos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

38 33 20 44 59 76 

Matricula 4 a 05 anos 205 203 249 209 238 273 

TOTAL 243 236 269 253 297 349 

Média de alunos por turma em 2013 – PRÉ-ESCOLA – 4 a 5 anos  
Fonte: INEP  

Municipal 19,3 

Privada 13 
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A taxa de matrícula na educação infantil ofertada pela Rede Municipal de  

de Ensino, no período de 2009 a 2013, saltou de 38 (trinta e oito)  para  59 

(cinquenta e nove) crianças matriculada na creche, correspondendo um 

acréscimo de 55,2 %. 

Tabela 12 - Evolução na matricula na creche, segundo dependência 

administrativa, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, Natividade, Tocantins 

PALMAS 

Ano  Dependência Administrativa 

 TOTAL FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA 

2009 38 - - 38 - 

2010 33 - - 33 - 

2011 20 - - 20 - 

2012 40 - - 40 - 

2013 59 - - 59 - 

Fontes: INEP/MEC/EdudataBrasil- 2009, 2010, 2011, 2012; e, Censo Escolar-2013 

Nesse mesmo período, a matricula  na pré escola  no município obteve 

um crescimento pequeno de 15,5% , desse percentual a maior parte  foi da 

Rede Pública de Ensino que passou de  180 (cento e oitenta)  para 212 

(duzentos  e doze) crianças matriculadas, corresponde o um aumento  de 17,7 

%, enquanto que na Rede privada não teve nenhum aumento. 

Tabela 13 - Evolução na matrícula na Pré-Escola, segundo dependência 

administrativa, 2009, 2010, 2012, 2012 e 2013, Natividade, Tocantins. 

PALMAS 

Ano  Dependência Administrativa 

 TOTAL FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA 

2009 206 - - 180 26 

2010 203 - - 186 17 

2011 251 - - 225 26 

2012 210 - - 191 19 

2013 238 - - 212 26 
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   Os dados evidenciam  que a oferta  dessa etapa encontram-se em 

expansão. Em 2013 a matricula  na educação infantil em tempo integral 59 

(cinquenta e nove) e 238 (duzentos e trinta e oito) em tempo parcial, 

distribuídos em 04 (quatro) escolas sendo 03 (três) de ensino  fundamenta e 01 

(uma ) creche. 

O município possui 02 duas escolas na zona rural, sendo pouco o 

número de crianças nessa faixa etária as escolas trabalham o pré-escola de 

forma multisseriado. 

Na zona urbana devido o grande número de crianças na faixa etária do 

pré escola, faz se necessário a ampliação de salas para demanda de alunos  

nesta modalidade, visto que o município possui somente  uma escola de ensino 

fundamental 1º fase. 

Isso por quê no momento a creche não atende ao pré escola, pois não 

possui prédio  próprio , o prédio atual é alugado com infra estrutura 

inadequada. No entanto esperamos que no ano de 2016  possa ser entregue o 

novo prédio que esta sendo construído a fim de suprir a demanda de alunos 

nessa faixa etária. Mesmo assim observa-se a necessidade de se construir 

mais uma creche para o melhor atendimento de nossas crianças. 

 

6.2 ENSINO FUNDAMENTAL  

O Ensino Fundamental primeira etapa da educação básica com a 

denominação Ensino que é um diferencial da primeira etapa da educação 

escolar – educação infantil. O Ensino Fundamental é organizado de acordo 

com as seguintes regras comuns:  

 Carga horária mínima anual de oitocentas horas, distribuído por um 

mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo 

reservado aos exames finais, quando houver; classificação em qualquer 

ano ou etapa, exceto no primeiro do ensino fundamental pode ser feita 

por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, o ano ou 

fase anterior na própria escola; por transferência, para candidatos 

procedentes de outras escolas. Há ainda possibilidade de 

reclassificação dos alunos na própria escola por solicitação dos pais ou 

dos próprios professores, e deve ser feita no primeiro bimestre ou 

quando transferido, a qualquer tempo, desde que requeira.  
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A matrícula é direito subjetivo dos pais de matricular os filhos em escola 

próxima da residência aos seis anos de idade no primeiro ano, com direito de 

cursar ate o nono ano.  

As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas 

categorias de públicas quando mantidas e administradas pelo Poder Público – 

privadas, assim entendidas, as mantidas e administradas por pessoas físicas 

ou jurídicas de direito privado e podem se enquadrar nas categorias particular, 

comunitárias, confessionais e filantrópicas. (artigo 20 da LDBEN).  

O ensino fundamental é obrigatório para crianças e jovens com idade 

entre 6 e 14 anos. Essa etapa da educação básica deve desenvolver a 

capacidade de aprendizado do aluno, por meio do domínio da leitura, escrita e 

do cálculo, além de compreender o ambiente natural e social, o sistema 

político, a tecnologia, as artes e os valores básicos da sociedade e da família.  

A lei nº 11.114 determinou, a partir de 2005, a duração de nove anos 

para o ensino fundamental. Desta forma, a criança entra na escola aos 6 anos 

de idade e conclui aos 14 anos.  

 

Ensino Fundamental de nove anos  

A nova regra garante a todas as crianças tempo mais longo de convívio 

escolar e mais oportunidades de aprender. A ampliação do ensino fundamental 

começou a ser discutida no Brasil em 2004, mas sua implantação só teve início 

em algumas regiões em 2005. Os estados e municípios tiveram até 2010 para 

implantar o ensino fundamental de nove anos.  

Segundo o Censo Escolar de 2013, no Brasil, 50.042.448 de alunos 

estão matriculados no Ensino Fundamental Regular. A grande maioria (46,4%) 

na rede municipal com 23.215.052 matrículas. As redes estaduais 

correspondem a 35,9% dos matriculados, as privadas atendem a 17,2% e as 

federais a 0,5%. 

 

Na proposta do novo Plano Nacional de Educação (2015-2025), há 

menção sobre metas e estratégias. Cabe-nos, aqui destacar: 
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Meta 2: universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a 

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

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

recomendada, até o último ano de vigência deste PME. 

 Meta 5: alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 

3o (terceiro) ano do ensino fundamental. 

 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. 

 

Meta 7: Atingir as 

seguintes médias 

nacionais para o 

IDEB 

 

2015 2017 2019 2021 

Anos iniciais do 

ensino 

fundamental  

 

5,2 5,5 5,7 6,0 

Anos finais do 

ensino 

fundamental  

 

4,7 5,0 5,2 5,5 

Ensino médio  

 

4,3 4,7 5,0 5,2 

 

A população em idade escolar de 6 a 10 anos tem diminuído tanto em 

relação às faixas de 6 e 7 a 10 anos (1º ao 5º ano), quanto na faixa de 11 a 14 

anos (6º ao 9º ano). 

Quando analisamos os dados de matrícula inicial no Ensino 

Fundamental de Natividade, da 1º à 5º ano verificamos um diminuição de 

12,75% do número de matricula do ano 2009 à 2014. 



 

43 
 

 

 

Tabela 14 -Evolução na matricula na Pré-Escola, segundo dependência 

administrativa, 2009, 2010, 2012, 2012 e 2013, Natividade, Tocantins 

Ensino Fundamental: Matrícula inicial por Dependência Administrativa – 
1º ao 5º ano a partir de 2009) - CENSO  

 

Ano/ 
Dependência  

TOTAL MUNICIPAL ESTADUAL  PRIVADA 

2009 925 404 474 47 

2010 830 345 439 46 

2011 827 343 442 42 

2012 863 351 454 58 

2013 851 313 475 63 

2014 807 364 384 59 
 

A média de alunos por turma no Ensino Fundamental da 1ª a 4ª série (1º 

ao 5º ano) da Rede Municipal é de 19,1 alunos. A média da Rede Estadual 

apresenta-se um pouco acima, com 21,5 alunos. Já a Rede Privada apresenta 

a média mais baixa, com 12,6 alunos por turma. 

 
Tabela 15 -Média de alunos por turma em 2013 – Ensino Fundamental –1º 

ao 5º ano  - 

Municipal  19,1 

Estadual 21,5 

Privada  12,6 

Fonte: INEP 

Quando analisamos os dados de matrícula inicial no Ensino 
Fundamental de Natividade, 6º ao 9º , verificamos uma diminuição ao longo 
dos últimos 06 anos. 

 

Tabela 16 - Fundamental -Matrícula inicial por Dependência Administrativa 

Ensino Fundamental - (6º ao 9º a partir de 2009) Fonte:CENSO 

Ano/ 
Dependência  

TOTAL MUNICIPAL ESTADUAL  PRIVADA 

2009 979 180 770 29 

2010 915 184 708 23 

2011 828 181 647 0 

2012 756 193 563 0 

2013 711 171 540 0 

2014 660 86 574 0 
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De um total de 979 matrículas iniciais em 2009, envolvendo as redes 
Municipal, Estadual e Privada, este número caiu para 660 em 2014, ou seja 
32,58% em relação ao ano de 2009. 

 
A média de alunos por turma no Ensino Fundamental da 6º ao 9º ano da 

Rede Municipal é de 18,4 alunos. A média da Rede Estadual apresenta-se 
acima, com 24,9 alunos. Já a Rede Privada não oferece está modalidade 
desde o ano de 2011.  
 

Tabela 17 - Média de alunos por turma em 2013 – Ensino Fundamental –6º 

ao 9º ano – Fonte: INEP 

Municipal  18,4 

Estadual 24,9 

Privada  0 
 

A taxa de aprovação no ensino fundamental da 1º ao 5º ano tem 

aumentado no município desde 2009 até 2013, tanto na Rede Municipal quanto 

na Rede Estadual de Ensino. Já no Ensino Privado tem ocorrido o uma 

oscilação entre os anos de 2009 e 20013.  

 

 

Tabela 18 -Taxa de Aprovação* no Ensino Fundamental 1º a 5º ano por 

Dependência Administrativa–2009 a 2013 Fonte:INEP 

Ano/ 
Dependência 

Total Município Estadual Privada 

2009 91,5 89,2 93,4 91,5 

2010 91,2 89,9 91,5 100,0 

2011 93,6 91,6 94,7 97,5 

2012 95,7 94,7 96,4 96,5 

2013 96,9 95,9 97,1 100,0 
 
* ALUNO APROVADO – É o aluno que, ao final do ano letivo, preenche os requisitos mínimos 
de aproveitamento e freqüência previstos, na legislação em vigor. (MEC). 
 
 

No Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano, a taxa de aprovação é menor 

que a da 1º ao 5º ano. Apresentou 85,7% de aprovação em 2009 e 83% em 

2013. Por outro lado, a Rede Municipal é a que apresenta a maior taxa de 

aprovação (84,4%), quando comparada com a Rede Estadual (82,6%), e não 

na Rede Privada não houve esta modalidade.  

 Cabe destacar que a variação entre as três dependências 

administrativas é de 1,4% em 2013, sendo a da Rede Estadual, a menor taxa 
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de aprovação. A taxa de reprovação no Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano 

tem diminuído em Natividade, de 2009 (7,4%) para 2013 (2,6%). 

Tabela 19 - Taxa de Reprovação* no Ensino Fundamental 1º a 5º ano por 

Dependência Administrativa–2009 a 2013 Fonte: INEP 

 
* ALUNO REPROVADO – É o aluno que, ao final do ano letivo, não preencheu os requisitos 
mínimos de aproveitamento e/ou frequência previstos, na legislação em vigor. (MEC). 

 

Na Rede Municipal ocorreu uma diminuição significativa. Em 2009, a 

taxa era de 9,0%, e em 2013 caiu para apenas 3,1%. Na Rede Estadual 

ocorreu também uma diminuição na taxa, passando de 6,2% em 2009 para 

2,7% em 2013. No Ensino Privado a taxa que era em 2009 de 6,4% caiu para 

0% ou seja, não houve reprovação. 

No Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano de Natividade, este índice tem 

aumentado. De um total de 7,1% de reprovação em 2009 foi elevado13,7% em 

2013. 

 

Tabela 20 - Taxa de Reprovação* no Ensino Fundamental 6º a 9º ano por 

Dependência Administrativa–2009 a 2013 Fonte: INEP 

Ano/ 
Dependência 

Total Município Estadual Privada 

2009 7,1 12,6 5,8 3,6 

2010 10,2 14,2 9,3 4,3 

2011 11,4 6,3 12,9 - 

2012 14,4 18,4 13,2 - 

2013 13,7 10,8 14,7 - 
* ALUNO REPROVADO – É o aluno que, ao final do ano letivo, não preencheu os 
requisitos mínimos de aproveitamento e/ou frequência previstos, na legislação em vigor. 
(MEC). 
 
 

Por outro lado, cabe salientar que nas Redes Estaduais e Municipais 

ocorreu um aumento ao longo do período. A Rede Estadual apresentou 5,8% 

em 2009 e 14,7% em 2013.  

Ano/ 
Dependência 

Total Município Estadual Privada 

2009 7,4 9,0 6,2 6,4 

2010 7,7 8,2 8,1 0 

2011 5,2 6,1 4,8 2,5 

2012 3,8 4,1 3,6 3,5 

2013 2,6 3,1 2,7 0 
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A taxa de evasão no Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, em 

Natividade, diminuiu de 1,1 em 2009 para 0,5 em 2013. 

Tabela 21 -Taxa de Evasão* no Ensino Fundamental 1º a 5º ano por 

Dependência Administrativa–2002 a 2009Fonte: INEP 

Ano/ 

Dependência 

Total Município Estadual Privada 

2009 1,1 1,8 0,4 2,1 

2010 1,1 1,9 0,4 0 

2011 1,2 2,3 0,5 0 

2012 0,5 1,2 0 0 

2013 0,5 1,0 0,2 0 

*TAXA DE EVASÃO: Aluno afastado por abandono: é o aluno que deixou 

de freqüentar a escola durante o ano letivo, tendo sua matrícula 

cancelada. 

A menor taxa de evasão ocorreu na Rede Estadual do Ensino 

Fundamental, com 0,2% em 2013 e a maior, na Rede Municipal com 1,0 %. No 

Ensino Privado não ocorreu evasão em 2013. 

 A taxa de evasão do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano diminuiu no 

período de 2009 (7,2%) a 2013 (3,3%). 

Tabela 22 - Taxa de Evasão* no Ensino Fundamental6º a 9º ano por 

Dependência Administrativa–2009 a 2013 Fonte: INEP 

Ano/ 

Dependência 

Total Município Estadual Privada 

2009 7,2 4,9 8,1 0 

2010 4,2 4,4 4,2 0 

2011 3,6 4,8 3,6 0 

2012 4,1 5,4 3,6 - 

2013 3,3 4,8 2,7 - 

*TAXA DE EVASÃO: Aluno afastado por abandono: é o aluno que deixou 

de freqüentar a escola durante o ano letivo, tendo sua matrícula 

cancelada. 



 

47 
 

A menor taxa de evasão ocorreu na Rede Estadual, com 2,7 em 2013 e 

a maior na Rede Municipal, com 4,8. Na Rede Privada não foi oferecido esta 

modalidade. 

Com relação à taxa de distorção idade/série, ocorreu uma diminuição 

significativa no período de 2009 a 2013, nas escolas do Ensino Fundamental 

do 1º ao 5º Ano de Natividade. De um total de 12,4% em 2009, diminuiu para 

12% em 2013. 

Tabela 23 - Taxa de Distorção Idade/Série no Ensino Fundamental 

Ano/ 

Dependência 

Total Município Estadual Privada 

2009 12,4 16,1 10,2 2,1 

2010 13,9 17,7 12,2 2,2 

2011 14,4 18,8 12,5 9,5 

2012 12,8 16,4 10,3 10,3 

2013 12 15,8 10,3 4,8 

 

As maiores taxas de distorção ocorreram na Rede Pública com 15,8% 

em 2013 na Rede Municipal e 10,3 na Rede Estadual . O ensino Privado 

apresentou uma taxa de 4,8%.  

No que se refere ao Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano, ocorreu 

também uma leve diminuição da taxa de distorção idade/série. De 29,6% em 

2009, para 26,8% em 2013. 

Tabela 24 - Taxa de Distorção Idade/Série no Ensino Fundamental 6º a 9º 

ano por Dependência Administrativa–2009 a 2013 Fonte: INEP 

Ano/ 

Dependência 

Total Município Estadual Privada 

2009 29,6 32,8 29,9 0 

2010 33,8 48,1 31,1 0 

2011 31,8 47,6 27,2 - 

2012 30,5 43,1 26 - 

2013 26,8 37,9 23,2 - 
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Por outro lado, cabe salientar que a maior taxa de distorção idade-série 

ocorre na Rede Municipal de Ensino, com 48,1% em 2010; e a menor no 

Ensino Estadual, com 23,2% em 2013.  

Ao detalharmos a taxa de distorção por ano cursado, verificamos que na 

medida em que aumentam os anos de estudo, aumenta a distorção idade-série 

cursada, sobretudo nas Redes do Município e do Estado em Natividade.  

Tabela 25 - Taxa de Distorção - Ensino Fundamental de 9 anos:1º ao 5º 

ano - Ano: 2010 Fonte: Fonte: http://portal.inep.gov.br/indicadores-

educacionais 

Ano Rede 

Estadual 

Rede Municipal Rede Particular 

1º 5,1 3,6 12,5 

2º 4,7 2,8 0 

3º 11,7 23,3 9,1 

4º 14,5 21,8 0 

5º 14,2 38,3 0 

 

Nos anos finais do Ensino Fundamental do 6º. ao 9º. Ano, verificamos 

em 2013 um índice maior que o dos anos iniciais, tanto na Rede Estadual 

quanto na Rede Municipal, sendo esta, a de maior índice. A Rede privada, 

embora apresente a menor taxa dos anos finais do Fundamental, apresenta um 

índice maior que o dos anos iniciais. 

Tabela 26 - Taxa de Distorção - Ensino Fundamental de 9 anos: 6º ao 9º 

ano - Ano: 2010 Fonte:INEP 

Ano Rede 

Estadual 

Rede Municipal Rede Particular 

6º 21 33,9 - 

7º 27,1 32,6 - 

8º 28,2 50 - 

9º 17,4 35,7 - 
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A taxa de distorção idade-série ressalta o impacto das taxas de 

reprovação, repetência e evasão, ao longo do processo de escolarização, bem 

como revela dificuldades de acesso/permanência do aluno na escola. 

 

6.3 O IDEB 

O IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) foi pelo INEP 

(Instituto Nacional de Estudos e de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) 

em 2007, com o objetivo de medir a qualidade da rede de ensino nas escolas 

brasileiras. O índice é calculado com base nas taxas de rendimento escolar 

(indicadas pelos índices de aprovação e evasão) e médias de desempenho dos 

alunos nos exames padronizados aplicados pelo INEP. Os índices de 

aprovação são obtidos a partir dos dados do Censo Escolar realizado 

anualmente pelo INEP e as médias de desempenho utilizadas são aquelas 

observadas na Prova Brasil11 (para IDEBsde escolas e municípios) e do 

SAEB12 (no caso dos IDEBs dos estados e nacional). Para os cálculos utiliza-

se uma escala de 0 a dez.  

Desse modo, esse índice reúne, em um só indicador, dois conceitos 

igualmente importantes para a qualidade da educação: fluxo escolar e médias 

de desempenho nas avaliações.  

Para que o IDEB de uma escola ou rede cresça é preciso garantir que os 

alunos aprendam, não repitam o ano e tenham uma freqüência regular. Por 

isto, mais do que um indicador estatístico, ele pode ser utilizado como um 

diagnóstico atualizado da situação educacional e como um parâmetro para a 

projeção de metas orientadoras para ações voltadas para o aumento da 

qualidade de ensino.  

Com base na análise do IDEB em nível nacional, o MEC propõe metas 

intermediárias calculadas pelo INEP no âmbito do programa de metas fixadas 

pelo Compromisso “Todos pela Educação”, eixo do plano de Desenvolvimento 

da Educação, que trata da educação básica. A meta é que o país supere 

progressivamente a situação atual (média de 4,2 em2007) e chegue em 2021 à 

média 6,0, tendo como referência a qualidade dos sistemas em países da 

OCDE 13. Para tanto, cada escola deve realizar todos os esforços para 

melhorar seus índices, porque esse será um indicativo seguro e visível para 
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toda a sociedade de que estará cumprindo da melhor forma possível sua 

função social. 

Gráfico 1 - Dados do IDEB – Natividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 O IDEB de Natividade observado para as séries iniciais em 

2005/2007/2009/2011/2013 apresenta um índice abaixo da média das escolas 

públicas do Brasil, das escolas Estaduais e Municipais do Brasil. Os índices 

observados nos anos 2007/2009/2011 foram acima das metas projetadas para 

o município, já em 2013o município não alcançou a meta estipulada. 

 

Gráfico 2- Evolução do IDEB das Escolas Municipais de Natividade 
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 Nos anos iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de 

Natividade de 2007 para 2009 houve um crescimento de 3.5 para 4.3; já no ano 

de 2011 essa média caiu para 4.1, e em 2013 para 3,9. Das 03 escolas da 

Rede municipal, apenas uma participa da avaliação do SAEB, devido as 

demais não possuírem turmas com o número de alunos suficiente para 

realização da prova, pois as mesmas são localizadas em assentamento e 

distrito de Natividade.   

Gráfico 3 - Evolução do IDEB dos Anos Finais do Ensino Fundamental do 

Município de Natividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O IDEB de Natividade observado para as séries finais em 2009 e 2011, 

apresenta um índice acima da média projetada para o município, já em 2013 a 

meta projetada era de 4,2 e foi observado apenas 3,7, ficando assim 0,5 abaixo 

da  projeção. 

O IDEB observado nessa modalidade foi apenas das Escolas da Rede 

Estadual. 

 A seguir, apresentamos os resultados para as séries iniciais e finaisdo 

ensino fundamental das Escolas da Rede Municipal e Estadual de Natividade, 

comparadas com as metas projetadas: 

 

7. ENSINO MÉDIO 

 

O ensino médio é a etapa final da educação básica e prepara o jovem 

para a entrada na faculdade. Com duração mínima de três anos, esse estágio 

consolida e aprofunda o aprendizado do ensino fundamental, além de preparar 
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o estudante para trabalhar e exercer a cidadania. Ensina teoria e prática em 

cada disciplina, facilitando a compreensão das profissões, e desenvolve o 

pensamento crítico e a autonomia intelectual do aluno.  

Nesta nova etapa do ensino, é obrigatória a inclusão de uma língua estrangeira 

moderna, como o inglês ou o espanhol. Desde 2008, o ensino de Filosofia e 

Sociologia em todas as séries do ensino médio também é obrigatório. Como 

última etapa do curso básico, o ensino médio preparar os candidatos para o 

vestibular.  

 As escolas de educação profissional, científica e tecnológica também 

fazem parte do ensino médio. Existem hoje 314 unidades voltadas para este 

tipo de educação em todos os estados do Brasil, entre Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, Centros Federais de Educação Tecnológica, 

Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais e Universidades 

Tecnológicas.  

7.1 Números do ensino médio  

 Segundo dados do Censo Escolar 2013 um total de 8.622.791  

estudantes está matriculado no ensino médio regular – 2 % em escolas 

federais (168.485 ), 82,6% em estaduais (7.121.169 ), 0,8% em municipais 

(69.385 ) e 14,6% em instituições privadas (1.263.752 ). A região Sudeste tem 

o maior número de matrículas no ensino médio com3.446.501 alunos, seguida 

pela região Nordeste, com   2.311.260 . O Centro-Oeste tem o menor número 

de alunos matriculados nessa etapa de ensino, com 629.688 estudantes. Ainda 

segundo o Censo Escolar 2013, o ensino médio brasileiro conta com 27.450 

instituições, sendo 312 localizadas no estado do Tocantins. 

Em Natividade temos 01 escola estadual do ensino médio que oferece 

na modalidade regular. O número de matrículas no ensino médio vem 

diminuindo ao longo dos últimos 10 anos em Natividade. De um total de 537 

em 2005, chegando em 451 em 2014. 

Tabela 27- Ensino Médio - Matrícula inicial Rede Estadual Fonte: INEP 

Ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 537 472 449 506 446 432 451 406 449 451 
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A imensa diferença entre matrículas e concluintes do ensino médio 

evidencia a necessidade de se estabelecer programas de acompanhamento e 

uma revisão dos conteúdos e estratégias de ensino, bem como uma política de 

oferecimento de vagas no período noturno, com formas de diminuir o 

abandono. Parte do problema também é evidenciado mediante as taxas de 

aprovação e reprovação. 

Tabela 28 - Taxa de Aprovação/Reprovação/ Abandono e Distorção Idade 

Série Ensino Médio de Natividade–2009 a 2013 Fonte: INEP 

Ano/ 

Dependência 

Aprovação Reprovação Abandono Distorção  

2009 85,2 6,9 7,9 32,1 

2010 86 7,1 6,9 37,5 

2011 77,3 11,1 11,6 37,1 

2012 83,2 8,8 8,0 29,7 

2013 79,7 10,6 9,7 29,6 

 

A taxa de aprovação no Ensino Médio diminuiu 5,5% do ano de 2009 

para 2013,enquanto que a taxa de reprovação subiu 4,0% , bem como a taxa 

de abandono passou de 7,9 em 2009 para 9,7 em 2013. Já em relação a 

Distorção em idade/série teve uma leve diminuição de 0,7%. Observando os 

dados de distorção idade/série percebe-se quepor volta de 1/3 dos alunos não 

conclui essa etapa de ensino na idade correta, ou seja aos 17 anos de idade. 

Tabela 29 - Média de alunos por turma no Ensino Médio de Natividade – 

Fonte: INEP 

 

A média de aluno por turma atende as estratégias de matriculas da rede 

estadual de ensino que estabelece que no ensino regular deverá ter no mínimo 

Ano 2009 2010 2011 2012 2013 

Total 31,9 30,9 30,2 31,3 32,1 
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de 30 alunos e máximo de 40 alunos por turma.A média horas/aulas é de 3,9 

para a Rede Estadual do município de natividade. 

Enem 2012: 

Tabela 30 - Notas Médias do Enem dos alunos concluintes do Ensino 

Médio da Colégio Estadual Dr. Quintiliano da Silva 

Ano  Participante Taxa de 

Participação 

Média  

C
iê

n
c
ia

s
 

H
u
m

a
n

a
s
 

C
iê

n
c
ia

s
 

N
a

tu
ra

is
 

L
in

g
u
a

g
e
n

s
 

e
 C

ó
d

ig
o

s
 

M
a

te
m

á
ti
c
a
 

R
e
d

a
ç
ã
o
 

2009 63 50% 470 455 467 450 490 

2010 85 63% 478 434 446 424 543 

2011 57 43% 452 443 503 465 555 

2012 41 39% 486 448 476 465 454 

 

Buscando contribuir para a discussão acerca da constituição de 

propostas de ação que sejam capazes de atender os anseios de escolarização 

da classe trabalhadora apresentamos 03 grandes indicativos ético-político-

pedagógicos.  

1. Garantia efetiva de educação básica obrigatória, gratuita e de 

qualidade para todos os jovens e adultos das camadas populares. A ampliação 

das oportunidades educacionais e a melhoria da qualidade dos cursos já 

existentes exige a constituição de projetos bem consolidados e duradouros; a 

articulação dos governos federal, estadual e municipal, bem como do 

reconhecimento e apoio às boas iniciativas da sociedade civil; a alocação de 

recursos suficientes, acompanhada de mecanismos de controle adequados, 

além da efetiva participação popular no planejamento, execução e avaliação 

das ações.  

2. Garantia de formação inicial e continuada, boas condições de 

trabalho, salários dignos e carreira funcional definida para os educadores de 

jovens e adultos.  
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3. Constituição de propostas pedagógicas qualitativamente superiores.  

 

O conhecimento sobre as condições objetivas e subjetivas de vida dos 

alunos devem representar o ponto de partida. Quem são e o que fazem os 

alunos? Como vivenciam o fato de serem analfabetos ou pouco escolarizados? 

Quais são seus interesses e motivações? As respostas a essas questões 

podem trazer indicativos importantes sobre as melhores formas de intervenção.  

O processo de alfabetização não pode representar uma ruptura com o 

que os alunos já sabem. Faz-se necessário articular procedimentos de ensino 

que partam do respeito ao aluno, mas que nem por isto deixem de considerar 

suas dificuldades concretas.  

Os conteúdos iniciais precisam ser definidos com base em uma 

avaliação que permita aos professores direcionarem seu trabalho para aquilo 

que Vigotski denominou de zona de desenvolvimento proximal dos alunos 

(Vigotski 1977, 1993). Para o autor, devemos considerar a existência de dois 

níveis de desenvolvimento: o nível de desenvolvimento atual ou real, que 

corresponde ao nível de desenvolvimento que foi conseguido como resultado 

de um processo de desenvolvimento já realizado, e a zona de desenvolvimento 

próximo, proximal ou eminente, a qual abarca tudo aquilo que o indivíduo não 

faz sozinho, mas é capaz de realizar com ajuda.  

Quando os conteúdos ensinados ficam além dessa zona, a 

aprendizagem torna-se impossível e o ensino não se concretiza. Quando, ao 

contrário, o ensino está aquém das possibilidades do aluno, ele se torna 

superficial e até inútil, já que não traz nem requer nada de novo (Vigotski, 

1993).  

No que se refere à metodologia, é preciso romper com duas práticas 

comuns: a utilização quase que exclusiva da lousa e a repetição de tarefas que 

envolvem principalmente a cópia de palavras e texto. Além de ineficientes, elas 

esvaziam e retiram o próprio sentido social do conhecimento que se está 

querendo transmitir.  

Nessa mesma direção, é preciso selecionar materiais didáticos 

adequados a cada grupo de alunos.  

Também é fundamental que o educador se envolva intencionalmente 

com a constituição de relações sociais humanizadoras porque certamente elas 
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podem favorecer a apropriação do conhecimento e o desenvolvimento das 

potencialidades humanas de alunos e professores.  

Como nos ensina Paulo Freire (1996, p.54), “o educador que escuta aprende a 

difícil lição de transformar o seu discurso, às vezes necessário, ao aluno, em 

uma fala com ele”.  

Finalmente, ressaltamos questões mais diretamente relacionadas à 

organização dos cursos que, embora muito importantes, têm sido muitas vezes 

negligenciados: as classes devem funcionar em locais que garantam aos 

alunos condições adequadas de conforto, tais como mesas e carteiras 

confortáveis, boa iluminação e ventilação; deve-se assegurar transporte para 

aqueles que moram em locais mais distantes e alimentação de qualidade, 

preferencialmente antes do início das aulas; a composição das classes deve 

ser feita em função de critérios bem definidos de forma a se evitar 

agrupamentos muito heterogêneos.  

Classes nas quais se encontram alunos de idades e níveis de 

conhecimentos muito diferentes produzem dificuldades muitas vezes 

incontornáveis e que acabam muitas vezes resultando em grandes índices de 

evasão; os alunos devem ter oportunidades de ampliar e consolidar as 

habilidades de leitura, escrita e cálculo, o que pode ser favorecido por meio do 

acesso a diferentes expressões da cultura humana elaborada (livros, jornais, 

revistas, filmes, peças de teatro, música etc.).  

               Natividade apresenta 9.000 habitantes segundo o Censo 2010 do 

IBGE, A população urbana da cidade é de 7.195 habitantes e 1805 na zona 

rural. 

Tabela 31 - – População acima de 15 anos de Natividade – Alfabetizados e 

Não alfabetizados 

Ano Alfabetizados Não 

Alfabetizados 

Quantidade de 

Pessoas 

2004 4517 999 5516 

2005 4745 951 5696 

2006 4824 764 5588 
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2007 4880 726 5606 

2008 4960 716 5666 

2009 5041 689 5730 

2010 5153 675 5828 

2011 5173 656 5829 

2012 5323 654 5977 

2013 5030 631 5661 

 

           A média nacional de alfabetizados em 2013 é de 88,74% e a municipal é 

de 88,85%. Durante 10 últimos anos houve um crescimento de 6,97% do 

número de alfabetizados, índice aponta uma taxa de analfabetismo de 18,11% 

em 2004, diminuindo para 11,14% em 2013. Segundo o IBGE, a população 

alfabetizada acima de 15 anos em Natividade é de 5.030, de um total de 5.661 

habitantes. 

          Para o ingresso nos cursos de EJA, é necessário ter idade mínima de 15 

anos nos cursos correspondentes ao Ensino fundamental e 18 anos completos 

para o ingresso nos três anos de curso do Ensino Médio. Tal medida explica 

parcialmente a diminuição da demanda por EJA, além da queda produzida por 

atendimento à demanda existente. Na medida em que tem ocorrido a 

diminuição do analfabetismo na cidade, também tem diminuído o número de 

matrículas presenciais na EJA do ensino fundamental. 

Tabela 32 - Educação de Jovens e Adultos : Ensino Fundamental e  Médio 

- Matrícula por dependência administrativa- Fonte: INEP 

Ano Ensino Fundamental Ensino Médio 

Estadual Municipal Estadual Municipal 

2007 217 - 89 - 

2008 186 - 89 - 
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2009 81 - 101 - 

2010 85 - 81 - 

2011 132 - 68 - 

2012 119 - 55 - 

2013 59 54 107 - 

2014 55 34 113 - 

 

A participação da Rede Municipal nas matrículas da EJA é minoritária, 

com matrículas apenas no ensino fundamental e somente nos anos de 2013 e 

2014  

 

8.EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  

 

Segundo o artigo 39 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– LDB, no. 9.393/96, a Educação Profissional é caracterizada como uma 

modalidade específica de ensino, definida como: “A Educação Profissional, 

integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à 

tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida 

produtiva”, o que deixa clara sua independência em relação ao ensino regular, 

o reconhecimento de sua importância no contexto nacional e o propósito de 

promover a transição entre a escola e o mundo do trabalho.  

A partir das diretrizes definidas pelo Conselho Nacional de Educação, a 

Educação Profissional pode ser desenvolvida a partir dos seguintes cursos e 

programas:  

a) Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores (cursos básicos);  

b) Educação Profissional Técnica de Nível Médio;  

c) Educação Profissional Tecnológica de graduação;  

d) Educação Profissional Tecnológica de Pós-Graduação.  
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Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia oferecem 

cursos técnicos, superiores de tecnologia, licenciaturas, mestrado e doutorado. 

Considerados referência nessa modalidade de ensino, eles qualificam 

profissionais para os diversos setores da economia brasileira, promovem 

pesquisa e desenvolvem novos produtos e serviços em colaboração com o 

setor produtivo.  

De acordo com o Censo Escolar de 2013, 1.102.661 alunos estão 

matriculados no Ensino Profissional. Divididos da seguinte forma: 

Tabela 33 - Número de Matrículas na Educação Profissional por 

Dependência Administrativa, no Brasil– 2013 

Dependência 

Administrativa 

Total Federal Estadual Municipal Privada 

2009 861.114 86.634 271.128 25.695 477.657 

2010 924.670 89.218 289.653 23.379 522.420 

2011 993.183 97.610 313.687 22.335 559.555 

2012 1.063.655 105.828 330.174 20.317 607.336 

2013 1.102.661 110.670 307.491 19.392 665.108 

 

De acordo com o Censo Escolar de 2013, 6.218 alunos estão 

matriculados no Ensino Profissional no estado do Tocantins. Divididos da 

seguinte forma: 

Tabela 34 - Número de Matrículas na Educação Profissional por 

Dependência Administrativa, no Tocantins– 2013 

Dependência 

Administrativa 

Total Federal Estadual Municipal Privada 

2009 5.771 1.973 895 ------ 2.903 

2010 5.069 1.514 805 ------ 2.750 

2011 6.265 1.814 616 ------ 3.825 

2012 5.844 1.364 413 ------ 4.067 

2013 6.218 1.864 407 ------ 3.947 
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 Rápidas evoluções e mudanças nos processos produtivos, acelerada 

presença de tecnologias modernas têm promovido profunda reorganização no 

mundo do trabalho.  

Como consequência desse desenvolvimento ocorre a redução de postos 

de trabalhos e a necessidade de mão de obra técnica qualificada.  

Desta forma, novas articulações se fazem necessárias entre os mundos 

do Trabalho e da Educação, surgindo novos e maiores desafios para as 

Instituições de formação profissional e para as Universidades.  

Os cursos de Educação Profissional apresentam-se como propiciadores 

de novas alternativas de inserção, reinserção e permanência de profissionais 

no mercado de trabalho.  

No Estado de Tocantins e no país temos no âmbito privado o SENAC 

(Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), o SENAI (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial), o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Agrícola), o SENAT (Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, o 

SESCOOP (Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo), Escolas e 

Centros de formação profissional, mantidos por sindicatos de trabalhadores, 

escolas e fundações mantidas por grupos empresariais, escolas particulares, 

escolas vinculadas a ONGs (Organizações não governamentais) de cunho 

religioso, comunitário e educacional.  

No Estado de Tocantins, no âmbito público, temos o IFTO (Instituto 

Federal do Tocantins. 

 

As competências a serem desenvolvidas pela Educação Profissional no 

nível técnico, descritas na Resolução CNE/CEB no. 04/99, que define as 

diretrizes curriculares, são distribuídas em três níveis:  

a) Competências básicas desenvolvidas no ensino Fundamental e 

Médio;  

b) Competências gerais comuns aos técnicos de cada grande área 

profissional;  

c) Competências profissionais específicas de cada qualificação ou 

habilitação.  
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Ainda de acordo com essa Resolução a Educação Profissional de nível 

técnico deve ser orientada pelo seguinte conceito de competência profissional: 

“capacidade de mobilizar, articular e colocar em ações valores, conhecimentos 

e habilidades necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades 

requeridas pela natureza do trabalho”. 

             Em Natividade, o número de matrículas na Educação Profissional e 

Tecnológica em nível Técnico tem aumentado nos últimos 3 anos. 

 

Tabela 35 - Número de matriculas do Ensino técnico dos últimos 7 anos, 

Educação Profissional e Tecnológica - Matrícula inicial Rede Estadual 

Fonte: INEP 

Ano 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 94 118 54 77 89 78 115 153 

 

De 94 matrículas iniciais em 2007, aumentou para 153 em 2013.  A 

Detalhamos a seguir os cursos oferecidos e número de matrículas pela Colégio 

Agropecuário de Natividade: 

Tabela 36 - Resultado Final Colégio Agropecuário de Natividade 

/2013:Plano de Gestão Plurianual 

 

O Colégio Agropecuário de Natividade oferece os cursos Técnicos de: 

Agropecuária : 80 vagas; Zootecnia: 30 vagas; Aquicultura: 30 vagas.  

Cursos Matriculas Evasão Retidos  Concluintes  

TEC. EM 

AGROPECUÁRIO 

56 12 11 33 

TEC. EM 

AQUICULTURA 

22 09 01 12 

TEC. EM 

ZOOTECNIA 

28 09 02 17 
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O Colégio Agropecuário não oferece o Ensino Médio, para ingressá-lo é 

necessário que o aluno esta cursando a 2ª série do Ensino Médio, ou seja 

concomitante e subsequente. 

 

9. ENSINO SUPERIOR  

O Ensino superior no Brasil é oferecido por universidades, centros 

universitários, faculdades, institutos superiores e centros de educação 

tecnológica. O cidadão pode optar por três tipos de graduação: bacharelado, 

licenciatura e formação tecnológica. Os cursos de pós-graduação são divididos 

entre lato sensu (especializações e MBAs) e stricto sensu (mestrados e 

doutorados).  

Além da forma presencial, em que o aluno deve ter frequência em pelo 

menos 75% das aulas e avaliações, ainda é possível formar-se por ensino a 

distância (EAD). Nessa modalidade, o aluno recebe livros, apostilas e conta 

com a ajuda da internet. A presença do aluno não é necessária dentro da sala 

de aula. Existem também cursos semipresenciais, com aulas em sala e 

também a distância.  

A Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior 

(SERES), órgão do Ministério da Educação, é a unidade responsável por 

garantir que a legislação educacional seja cumprida, para garantir a qualidade 

dos cursos superiores do País.  

Para medir a qualidade dos cursos de graduação no país, o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e o 

Ministério da Educação (MEC) utilizam o Índice Geral de Cursos (IGC), 

divulgado uma vez por ano, logo após a publicação dos resultados do Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE). O IGC usa como base uma 

média dos conceitos de curso de graduação da instituição, ponderada a partir 

do número de matrículas, mais notas de pós-graduação de cada instituição de 

ensino superior. 

A população Natividade em idade escolar para o Ensino Superior em 

2010 (18 a 24 anos), em 2010 foi de 40.644. Ao longo dos últimos 10 anos 

ocorreu um ligeiro decréscimo na população desta faixa de idade. 
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Tabela 37 - Quadro de Funcionários em nível de concurso 

QUADRO PERMANTE – NÍVEL DE CONCURSO 

CARGO QTD FORMAÇÃO INICIAL  

Assistente Administrativo 

Educacional 

01 Ensino Médio Completo 

Motorista de Transporte Escolar 06 Ensino Fundamental 

Vigia Noturno 03 Ensino Fundamental 

Incompleto 

Porteiro Servente  01 Ensino Fundamental 

Merendeira 11 Ensino Fundamental 

Auxiliar de Bibliotecária 01 Ensino Médio 

Auxiliar de Serviços Gerais 13 Ensino Fundamental 

Monitora 01 Ensino Médio 

Professor I – 40 horas 36 Ensino Médio  

Professor II – 40 horas 22 Ensino Superior 

Fonte: Secretária Municipal de Educação  

 
 

Tabela 38 - Quadro de cargos (do Quadro Geral e do Quadro da 

Educação), com quantidade de vagas ocupadas por contratos 

temporários que atuam na Rede Municipal de ensino e a formação atual. 

(fevereiro/2014). 

QUADRO PERMANTE 

CARGO QTD FORMAÇÃO INICIAL 

Secretária de Educação 01 Pós- Graduada  
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Diretor de Merenda Escolar 01 Ensino Superior Incompleto 

Diretor Educacional 02 01 Ensino Superior 

01Ensino Superior Incompleto 

Assessor  01 Ensino Superior 

Motorista de Transporte 

Escolar 

05 03 Ensino Médio 

02 Ensino Fundamental 

Incompleto 

Vigia Noturno 02 Ensino Fundamental Incompleto 

Porteiro Servente  - - 

Merendeira 03 02Ensino Médio 

01 Ensino Fundamental  

Auxiliar de Bibliotecária -  

Auxiliar de Serviços Gerais - - 

Monitora 02 01 Ensino Médio 

01 Ensino Superior Incompleto 

Professor I – 30 horas 02 Ensino Superior Incompleto 

Professor I – 40 horas 01 Ensino Superior Incompleto 

Professor II – 20 horas 01 Ensino Superior  

 

Segundo dados do INEP/MEC, em 2013 100% dos professores atuantes 

nos anos/séries iniciais na Rede Municipal possuíam habilitação mínima.É 

importante destacar que foram realizados concursos em 2006 e 2009. 
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Tabela 39 - Funções Docentes por Modalidade e Etapa de Ensino – 

EDUCAÇÃO INFANTIL Rede Municipal em Natividade – Fonte: INEP 

 Funções Docentes  

 Ano C/ Graduação  Pós–

Graduação  

C/ Ensino 

Médio 

Total 

Creche 2009 01  01 02 

2010 02  01 03 

2011 02  01 03 

2012 03  02 05 

2013 06  06 12 

 

Pré -Escola 

2009 09  03 12 

2010 06  06  

2011 17  02 19 

2012 06  04 10 

2013 9  14 25 

 

 

 

Anos 

Iniciais 

2009 -  - - 

2010 26  - 26 

2011 28  - 28 

2012 30  - 30 

2013 36  4 40 

 

 

 

Anos 

Finais 

2009 -  - - 

2010 43  - 43 

2011 40  - 40 

2012 44  - 44 

2013 45  4 49 

 

10. FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

A SEMED no ano de 2014 viabilizou cursos de formação continuada 

para rede municipal como:Progestão que é um Programa de Capacitação a 

Distância para Gestores Escolares. O programa é desenvolvido pelo Consed 
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em parceria com as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação e já 

contou com apoio e cooperação da Fundação FORD, da Universidad Nacional 

de Educación a Distancia - UNED e da Fundação Roberto Marinho. Esse ano 

todos os gestores da rede municipal puderam participar, tendo como meta 

principal o desenvolvimento de uma gestão democrática focado no sucesso 

escolar do aluno 

Pradime, denominação dada ao curso de Extensão a Distância para os 

Dirigentes Municipais de Educação, foi desenvolvido com base nas temáticas 

de acesso à informação e ferramentas de gestão, na perspectiva de 

aprofundamento da compreensão da gestão democrática educacional voltada 

para a melhoria da qualidade da educação pública. 

PROUCA (Programa Um Computador por Aluno) o processo de 

implantação do laptop e a elaboração do ProGITEC, realizada na  Escola 

Municipal Archcelina Pacini Vieira que está localizada na Rua 03 Qd. 14 lote 1 

s/nº setor Nova Esperança município de Natividade Tocantins e atende uma 

comunidade residente na zona rural e neste setor, a maioria dos pais destes 

alunos são semi alfabetos, por este motivo muitos deles se omitem no 

acompanhamento e vivem do trabalho informal com renda mensal de um 

salário mínimo. Com tanta diversidade e coerência a escola vem realizando um 

trabalho, não só em prol do ensino, mas também assistencialista, com o 

objetivo de facilitar o trabalho do professor para que haja aprendizagem 

significativa. Os professores têm facilidade em desenvolver um planejamento 

que atenda as reais necessidades dos alunos, onde a escola dispõe de 

recursos pedagógicos e tecnológicos para realização de aulas inovadoras e 

criativas que façam com que os mesmos construam seu próprio conhecimento. 

Visto que temos alunos com grande dificuldade de aprendizagem influenciada 

por fatores como: desinteresse familiar, integração escola – comunidade, 

dificuldades em metodologia para atender os discentes com necessidades 

especiais, melhorar o relacionamento da equipe escolar, espaço físico, 

laboratório de informática.Os laptop são  entregues aos alunos pelos 

professores quando se definia pelo seu uso em atividades em sala de aula. A 

escola possui conexão sem fio para internet disponível para uso da Unidade 

Escolar , dos professores e alunos. Os professores participam do curso Prouca 

UFT para o uso dos laptop um Computador por aluno ,com  práticas 
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pedagógicas, sendo que este curso  faz  parte do projeto UCA, sob a 

coordenação da Universidade Federal do Tocantins responsável pela formação 

dos cursistas . O uso do laptop pelos professores em atividades com as 

crianças iniciou-se no primeiro semestre letivo de 2013, juntamente com o 

curso do ProucaUFT . O uso ocorre de maneira experimental, com atividades 

propostas pelocurso, buscando  sites  e editores de textos, sendo que a maioria 

deles não estavam habituados ao uso dos laptop. À medida que os cursistas 

foram se apropriando dos recursos do laptop, eram trabalhadas na formação 

suas possibilidades pedagógicas e cuja realização era acompanhada e 

orientada pelos formadores a distância e pelos tutores em encontros 

presenciais. Esta escola atende a Educação Infantil e oensino fundamental  (da 

1º ao 5º ano), e atende cerca de 511 alunos matriculados em 2014. Neste ano 

a escola conta com 21 professores. Para a implantação do Projeto UCA a 

escola recebeu 69 laptops que não foi suficiente para atender todos os alunos. 

Por isso a escola faz o regime de alternância onde o professor agendaos 

laptops para um dia da semana . Os equipamentos ficam guardados na escola, 

e são entregues aos alunos pelos professores quando se defini seu uso em 

atividades em sala de aula.  

PNAIC a Escola Archcelina Pacini Vieira em 2013 teve como programa 

nacional voltado para o processo de ensino e aprendizagem o Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC com ênfase em linguagem que teve 

como objetivo alfabetizar todas as crianças até os 8 anos de idade. O programa 

goferece formação continuada com uma carga horária de 120 horas anuais 

para os professores do 1º ao 3º ano do ensino fundamental das series iniciais. 

As formações foram realizadas pela orientadora de estudo e coordenadora. A 

escola recebeu através deste programa jogos pedagógica do MEC e coleções 

de livros literário correspondente ao nível das turmas, dicionários e cadernos 

de estudos para os professores. 

 Os professores alfabetizadores de 2013 foram: Sob a coordenação do 

1º,2º , 3º ano.Neste ano de 2014 o PNAIC , estará em seu segundo ano de 

atuação e irá atender oito turmas em nossa unidade, abordando a disciplina de 

matemática. 

 A Escola ainda conta em 2014 com o programa Mais Educação do 

Governo Federal para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização 
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curricular, na perspectiva da Educação Integral. Esse programa promove a 

ampliação de tempos, espaços, oportunidades educativas e o 

compartilhamento da tarefa de educar entre os profissionais de educação e de 

outras áreas, as famílias e diferentes atores sociais, sob a coordenação da 

escola e dos professores. 

Além desses cursos e Projetos a Secretária de Educação ofereceu 

seminários voltados para Educação Infantil e Educação Especial. 

 

11. FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

No Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do 

Município Natividade (PCCR/ Lei nº 03, de 28 de fevereiro de 2005) há a 

determinação de destinar 20% da jornada de trabalho do professor para Hora-

Atividade. Porém apartir de 2013, houve uma reorganização na lotação de 

professores, cumprindo-se tanto em escolas, quanto nos centros de educação 

infantil a destinação de 1/3 (um terço) da jornada de trabalho para Hora-

Atividade, ou seja, para planejamento, estudos, formação e suporte 

pedagógico. Além disso, há previsão no calendário escolar de 04 (quatro) dias 

para o planejamento coletivo e formação continuada. Também na perspectiva 

de prover condições de trabalho e de aprendizagem são realizados 

investimentos em infra estrutura e equipamentos. Além das adequações 

físicas, das 4 unidades escolares   municipais 03 já foram climatizados; sendo 

ainda apontados como demanda: a climatização da  escola Jacubinha I. Com 

objetivo de atender os alunos da Educação Infantil e as séries iniciais do ensino 

fundamental, que são de responsabilidade do município, outras adequações 

ainda precisam serem feitas como:  

 Ampliação das salas de aula da Escola Municipal 

ArchcelinaPacini Vieira; 

 Conclusão da obra da creche tipo B 

 Construção de Quadras Poliesportiva nas escolas 

 Aquisição de Ônibus Escolares 

 Adequação dos Laboratórios de Informática nas Escolas 

 O Sistema de Gestão Escolar (SGE) 
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12. PLANO DE CARREIRA 

 

No que concerne à Rede Pública Municipal de Ensino, conforme previsto 

no Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município 

Natividade (PCCR/ Lei nº 03, de 28 de fevereiro de 2005)a remuneração é 

composta do vencimento base e gratificações. Sobre as progressões verticais 

(elevação por melhoria do nível de escolaridade)  no artigo 17º dia  “poderão 

progredir na carreira mediante apresentação de nova habilitação na área de 

atuação e a devida comprovação de permanência no sistema municipal de 

ensino de, pelo menos 8 anos”. No entanto sabe-se que essa progressão 

poderá ocorrer ao final de 03 anos ao término do período probatório. Também 

faz se necessário reestruturado esse documento a fim de contemplar a todos 

os profissionais da educação. 

Tabela 40 - Professores Efetivos da Rede Municipal 

Ano de 

Ingresso 

Nível Médio Ano de Progressão Total de 

Progredidos 

1998 03 2008 02 

2002 19 2013 14 

2006 15 2014 10 

 

Até o ano de 2002 houve apenas concurso com formação mínima em 

magistério, ou seja, apenas com nível médio. Já em 2006ocorreu o primeiro 

concurso em nível superior. Hoje o quadro de professores efetivos se encontra 

da seguinte forma. 

 

Tabela 41 - Situação atual dos professores da rede municipal 

Concursados 

com Nível 

Médio  

Concursados com 

Nível Superior 

Progredidos 

Nível - II 

Progredidos Nível -

III 
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36 22 26 - 

Nível II – Graduado  

Nível III- Pós Graduado  

 

Dos 36 professores que ingressaram com nível médio 12 ainda faltam 

progredir,02 serão progredidos de imediato pois concluíram no segundo 

semestre de 2014, necessitando apenas de apresentar documentação exigida,  

03 estão cursando graduação e 07 ainda sem ingresso. Dos 22 concursados 

com nível superior 09 já possuem pós graduação com direito a progressão por 

nova titulação.  

 

13. FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 

 

Tabela 42 - Indicadores dos investimentos da Prefeitura com a educação 

básica nos anos de 2009 a 2014- Natividade- Tocantins. 

Indicadores Legais 

         Indicadores  Anos 

2009 2010 2011 2012 2013 

Percentual de 

aplicação das receitas 

de impostos e 

transferências 

vinculadas à educação 

em MDE (mínimo de 

25% para estados, DF 

e municípios) 

 

26,80 % 

 

 

29,90 % 

 

 

29,82 % 

 

 

34,13 % 

 

 

27,38 % 

 

Percentual de 

aplicação do FUNDEF 

ou FUNDEB na 

remuneração dos 

profissionais do 

magistério (mínimo de 

60%) 

 

65,25 % 

 

 

66,48 % 

 

 

63,88 % 

 

 

68,70 % 

 

 

70,66 % 

 

Percentual de 

aplicação do FUNDEF 

ou FUNDEB em 

despesas com MDE, 

que não remuneração 

do magistério 

 

34,75 % 

 

 

33,52 % 

 

 

35,93 % 

 

 

31,28 % 

 

 

29,26 % 
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(máximo de 40%) 

ercentual das receitas 

do FUNDEF ou 

FUNDEB não 

aplicadas no exercício 

(máximo de 5%) 

 

0,00 % 

 

 

0,00 % 

 

 

0,18 % 

 

 

0,01 % 

 

 

0,08 % 

 

Indicadores de Dispêndio Financeiro 

     Indicadores      Anos  

2009 2010 2011 2012 2013 

Percentual dos 

recursos do FUNDEB 

aplicados na 

educação infantil 

 

1,64 % 

 

 

0,82 % 

 

 

9,38 % 

 

 

21,31 % 

 

 

6,02 % 

 

Percentual dos 

recursos do FUNDEF 

ou FUNDEB aplicados 

no ensino 

fundamental 

 

98,36 % 

 

 

99,17 % 

 

 

90,42 % 

 

 

78,66 % 

 

 

87,50 % 

 

Percentual das 

despesas com 

educação infantil em 

relação à despesa 

total com educação 

 

1,09 % 

 

 

8,28 % 

 

 

14,69 % 

 

 

15,96 % 

 

 

27,19 % 

 

Percentual das 

despesas com ensino 

fundamental em 

relação à despesa 

total com educação 

 

95,85 % 

 

 

88,46 % 

 

 

82,09 % 

 

 

81,55 % 

 

 

69,53 % 

 

Percentual das 

despesas com ensino 

médio em relação à 

despesa total com 

educação 

 

0,00 % 

 

 

0,00 % 

 

 

0,00 % 

 

 

0,00 % 

 

 

0,00 % 

 

Percentual das 

despesas com 

educação superior em 

relação à despesa 

total com educação 

 

0,00 % 

 

 

0,00 % 

 

 

0,00 % 

 

 

0,00 % 

 

 

0,00 % 

 

Percentual das 

despesas em 

educação em relação 

às despesas de todas 

as áreas 

 

26,19 % 

 

 

26,24 % 

 

 

29,42 % 

 

 

33,64 % 

 

 

47,84 % 
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Percentual das 

despesas com 

alimentação escolar 

em relação à despesa 

total com educação 

 

2,39 % 

 

 

0,00 % 

 

 

0,89 % 

 

 

0,00 % 

 

 

0,00 % 

 

Gasto com material 

didático por aluno da 

educação básica 

 

R$ 19,45 

 

 

R$ 47,43 

 

 

R$ 15,59 

 

 

R$ 0,00 

 

 

R$ 0,00 

 

Percentual de 

despesas correntes 

em educação em 

relação à despesa 

total em MDE 

 

95,27 % 

 

 

94,02 % 

 

 

88,92 % 

 

 

70,58 % 

 

 

85,95 % 

 

Percentual de 

investimentos de 

capital em educação 

em relação à despesa 

total em MDE 

 

4,73 % 

 

 

5,98 % 

 

 

11,07 % 

 

 

29,41 % 

 

 

14,04 % 

 

Indicadores de Dispêndio com Pessoal 

  Indicadores Anos 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Percentual das 

despesas com 

aposentadorias e 

pensões da área 

educacional em 

relação às despesas 

totais com MDE 

 

0,00 % 

 

 

0,00 % 

 

 

0,00 % 

 

 

0,00 % 

 

 

0,00 % 

 

Percentual das 

despesas com pessoal 

e encargos sociais da 

área educacional em 

relação à despesa 

total com MDE 

 

95,85 % 

 

 

98,08 % 

 

 

97,31 % 

 

 

98,59 % 

 

 

98,19 % 

 

Percentual das 

despesas com 

professores em 

relação à despesa 

total com MDE 

 

48,84 %hk 

 

 

46,89 % 

 

 

44,85 % 

 

 

35,29 % 

 

 

54,21 % 

 

Percentual das 

despesas com 

profissionais não 

docentes em relação à 

 

14,90 % 

 

15,50 % 

 

19,57 % 

 

14,89 % 

 

13,34 % 
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despesa total com 

MDE 

     

Indicadores de Gasto por Aluno 

Indicadores Anos 

Gasto educacional por 

aluno da educação 

infantil 

 

R$ 112,66 

 

 

R$ 1.002,96 

 

 

R$ 1.785,55 

 

 

R$ 2.953,55 

 

 

R$ 4.043,93 

 

Gasto educacional por 

aluno do ensino 

fundamental 

 

R$ 3.656,51 

 

 

R$ 4.347,24 

 

 

R$ 4.518,12 

 

 

R$ 6.308,65 

 

 

R$ 5.537,66 

 

Gasto educacional por 

aluno do ensino médio 

 

R$ 0,00 

 

 

R$ 0,00 

 

 

R$ 0,00 

 

 

R$ 0,00 

 

 

R$ 0,00 

 

Gasto educacional por 

aluno da educação 

superior 

 

R$ 0,00 

 

 

R$ 0,00 

 

 

R$ 0,00 

 

 

R$ 0,00 

 

 

R$ 0,00 

 

Gasto educacional por 

aluno da educação de 

jovens e adultos 

 

R$ 0,00 

 

 

R$ 0,00 

 

 

R$ 0,00 

 

 

R$ 0,00 

 

 

R$ 2.243,00 

 

Gasto educacional por 

aluno da educação 

especial 

 

R$ 0,00 

 

 

R$ 0,00 

 

 

R$ 0,00 

 

 

R$ 0,00 

 

 

R$ 0,00 

 

Gasto educacional por 

aluno da educação 

profissional 

 

R$ 0,00 

 

 

R$ 0,00 

 

 

R$ 0,00 

 

 

R$ 0,00 

 

 

R$ 0,00 

 

Gasto educacional por 

aluno da educação 

básica 

 

R$ 2.702,73 

 

 

R$ 3.382,29 

 

 

R$ 3.666,36 

 

 

R$ 5.429,77 

 

 

R$ 4.836,43 

 

Gasto educacional por 

aluno 

 

R$ 2.702,73 

 

R$ 3.382,29 

 

R$ 3.666,36 

 

R$ 5.429,77 

 

R$ 4.836,43 
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Despesa com 

professores por aluno 

da educação básica 

 

R$ 1.395,18 

 

 

R$ 1.639,36 

 

 

R$ 1.714,28 

 

 

R$ 1.925,02 

 

 

R$ 2.629,16 

 

Despesas com 

profissionais não 

docentes da área 

educacional por aluno 

da educação básica 

 

R$ 425,52 

 

 

R$ 541,91 

 

 

R$ 748,11 

 

 

R$ 812,43 

 

 

R$ 647,09 

 

Percentual de 

investimento por 

aluno da educação 

superior em relação 

ao investimento por 

aluno da educação 

básica 

 

0,00 % 

 

 

0,00 % 

 

 

0,00 % 

 

 

0,00 % 

 

 

0,00 % 

 

Indicadores de Desenvolvimento Educacional 

Indicadores Anos 

2009 

2010 
2011 2012 2013 

ndice de 

Desenvolvimento da 

Educação Básica - 

IDEB - Séries Iniciais 

 

4,30 

 

 

4,30 

 

 

4,10 

 

 

4,10 

 

 

0,00 

 

Taxa de Aprovação do 

Ensino Fundamental 

 

0,90 

 

 

0,90 

 

 

0,91 

 

 

0,91 

 

 

0,00 

 

Indicadores de Composição da Receita 

Indicadores Anos 

2009 2010 2011 2012 2013 

Percentual das 

receitas de 

transferências 

realizadas pelo FNDE 

em relação à receita 

total 

 

0,98 % 

 

 

1,34 % 

 

 

1,34 % 

 

 

1,15 % 

 

 

2,54 % 

 

Percentual das 

receitas de impostos 
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em relação à receita 

total. 

8,70 % 

 

8,37 % 

 

5,24 % 

 

5,60 % 

 

5,31 % 

 

Percentual das 

receitas de 

transferências 

constitucionais em 

relação à receita total. 

 

49,32 % 

 

 

0,00 % 

 

 

0,00 % 

 

 

0,00 % 

 

 

0,00 % 

 

Resultado Financeiro do Exercício 

Indicadores Anos 

2009 2010 2011 2012 2013 

Superávit/Déficit do 

ente federado no 

exercício 

 

R$ 0,00 

 

 

R$ -

155.479,61 

 

 

R$ -

189.592,84 

 

 

R$ -

762.799,43 

 

 

R$ 4.409.171,55 

 

Saldo financeiro do 

FUNDEB no exercício 

atual 

 

R$ 0,00 

 

 

R$ 0,00 

 

 

R$ 0,00 

 

 

R$ 0,00 

 

 

R$ 1.827,60 

 

Fonte: http://www.fnde.gov.br/index.php/sistemas-siope - acessado em 15/12/2014 
Nota: Na escrituração contábil utiliza-se o termo gasto para despesas de custeio, entretanto, 
optamos por identificar a tabela com a utilização do termo “investimento” visto que os “gastos” 
com a educação consolidam ganhos sociais permanentes. 
 

Os dados desta tabela estão disponíveis no Sistema de Informações 

sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE). Esse Sistema foi instituído 

pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para coletar, 

processar e disseminar o acesso público às informações referentes às 

despesas de educação da União dos Estados, Municípios e do Distrito Federal. 

A Rede Pública Municipal conta com repasse do FUNDEB e com os recursos 

da conta de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino (MDE) que foi 

especificamente criada com a vinculação de recursos da arrecadação 

municipal para a educação. 

 

14. GESTÃO DEMOCRÁTICA 

Quando nos referimos à Democracia necessariamente temos, também, 

de falar em Direitos Humanos. E isto nos remete a pensar nos nossos direitos - 
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como cidadãos e como pessoas socialmente construídas e constituídas – para 

influenciar e decidir os rumos da sociedade na qual vivemos e para 

construirmos e preservarmos as nossas relações humanas, mais importantes e 

significativas, como aquelas ligadas à educação, saúde, trabalho, perspectiva e 

futuro profissional, moradia, lazer, relações afetivo-familiares e a qualidade de 

vida.  

Os direitos ao conhecimento, nos mais diferentes níveis e dirigido às 

variadas formas de aquisição de informação e formação, também se 

constituem em um dos pilares decisivos neste processo democrático e de 

gerenciamento de suas condições. Assim, os direitos ao conhecimento sobre 

as diferentes instituições, equipamentos e serviços públicos presentes na 

sociedade, ao lado dos direitos em aceder a tais serviços e contribuições que 

isso traz, fornecem substrato para os processos de gestão democrática. Sem 

saber que serviços públicos existem, do que podemos dispor e se temos direito 

a isso, como funcionam, que atribuições e competências têm, que benefícios 

trazem, não estaremos tendo o direito a este tipo de conhecimento.  

Esta é, então, uma parte importante que contribui para que – ao 

conhecer e adquirir o máximo de informações sobre os serviços públicos que 

são oferecidos – possamos ter o direito ao acesso democrático a esses 

serviços e, também, o direito a discutir e participar dos rumos e gestão das 

instituições e serviços públicos envolvidos.  

No campo educacional + falando-se em particular da sua função social - 

é importante assinalar que a escola deveria criar e fortalecer uma cultura 

democrática que servisse de base para construir - através das ações de seus 

cidadãos que também foram formados por ela - uma sociedade efetivamente 

democrática e defensora dos direitos humanos básicos. Esse exercício de 

cidadania deveria acontecer nas mais diferentes práticas educativas, no interior 

das diferentes instituições educacionais.  

Assim, através de processos de uma gestão democrática em que sejam 

vivenciadas experiências de participação colaborativa, de problematizações, 

decisões grupais e democráticas, encontro de alternativas coletivas e 

representativas do bem público, é que poderemos ajudar a construir esta 

cultura democrática.  
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Os eixos fundamentais da gestão democrática no interior das escolas e 

dos processos educativos referem-se à defesa e consolidação da autonomia da 

escola (entendendo-se aqui todas as relações acontecidas no seu interior e em 

função de diferentes necessidades e interesses, e como isso é resolvido e 

gerenciado); à eleição dos diretores e dirigentes cuja escolha afeta diretamente 

a comunidade, que deveria poder conhecer e participar desse processo. Afeta 

aos conselhos escolares cujos trabalhos, presença e participação podem 

imprimir rumos com implicações que deveriam ser positivas não só para os 

problemas e dificuldades específicos, como também para os projetos políticos 

daquelas escolas e dos locais onde estão inseridas. 

 

Um Dedo de Prosa com as Políticas Públicas:  

A relação dos processos de gestão e de participação com as políticas 

públicas traz, uma discussão importante que é como colaborar para que, no 

cotidiano das relações educacionais, haja uma descentralização dos processos 

de decisão e de gestão.  

Para isso, é necessário construir maneiras efetivas de participação, que 

sejam representativas e comprometidas com a realidade e cultura escolar.  

Além disso essas formas de participação devem também, preservar e 

garantir a autonomia das pessoas envolvidas, de todos os atores sociais, 

pertencentes ao cenário educacional, direta ou indiretamente envolvidos 

(desde os professores, alunos, coordenadores e orientadores educacionais, 

pessoal técnico-administrativo, associação de pais, membros e entidades da 

comunidade na qual a escola está inserida; outros equipamentos públicos 

ligados à escola como as unidades de saúde, de cidadania e justiça, de 

segurança pública, de preservação ambiental). E esta autonomia, ao ser 

garantida e fortalecida, por sua vez, deveria contribuir para que todos estes 

atores educacionais e culturais passassem, então, a ter um conhecimento real 

sobre a dinâmica educacional e, ao adquirirem isto, potencializam-se como 

cidadãos com representatividade nesses assuntos e com o poder sobre os 

processos de decisão, com relação a problemas e necessidades educacionais 

que afetam suas vidas, seus trabalhos, suas famílias e suas comunidades.  

Assim é o que acontece nos âmbitos da educação, da saúde, da 

moradia, da profissionalização, entre tantas áreas para as quais as diferentes 
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políticas públicas têm apresentado propostas dentro dessa linha; ou seja, os 

diferentes governos têm formulado políticas sociais de ação voltadas a dois 

aspectos importantes: 1) ao acesso democrático aos serviços (educação, 

saúde, segurança social moradia, cidadania e justiça, proteção e preservação 

dos direitos humanos, etc.) e 2) ao oferecimento de uma qualidade de serviços 

que possam ser usufruídos pela população de modo a contribuir com o 

fortalecimento da sua cidadania e condições mais dignas e justas de vida.  

Entretanto, para que o Estado e as diferentes propostas de governo 

possam cumprir com estes dois aspectos, um fator importante é necessário 

considerar: o papel ativo e participativo das pessoas que podem vir a integrar e 

fazer parte dos Conselhos Escolares.  

 

15. EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

A Constituição Federal  (1988) em seu art.208, III estabelece o direito 

das pessoas com deficiências receberem atendimento educacional 

especializado preferencialmente na rede regular  de ensino. Desta forma, são 

proposta duas questões: o direito à educação e o direito de receber 

estaeducação, sempre que possível, junto com as demais pessoas nas escolas 

regulares. Quando a inclusão do aluno com necessidade especial não é 

possível, em função de suas necessidades especificas , o atendimento 

educacional poderá ser realizado em classes regulares e escolas 

especializadas, com educação de qualidade. A educação especial no município 

de Natividade TO. Em relação ao atendimento do aluno com deficiência 

intelectual, o atendimento educacional tem sido realizado na escola regula e 

APAE ( Escola Especial Tia Coraci de Sena Fernandes. Porém, neste 

momento, há o empenho de diferentes segmentos para que o processo de 

inclusão ocorra de maneira mais eficaz.Em relação as políticas públicas, 

constata-se insuficientes recursos financeiros alocados pela união  para 

implantação e implementação da educação especial e seu serviços. Por outro 

lado, percebe-se a dificuldade na coleta de dados estatísticos e na 

confiabilidade dos mesmos sobre a educação especial. O diagnostico da 

educação especial,tem apontado que a educação dos alunos com necessidade 

educativas especiais nas escolas de ensino regular (municipal, estadual e 
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privado)apresenta muitas dificuldades, oriundas talvez de uma formação inicial 

no que se refere ao conhecimento da educação inclusiva. Neste sentido, 

visualiza-se a educação continuada um possibilidade de minimizar essa 

problemática. 

 Verifica-se as dificuldades dos profissionais em avaliar e identificar o 

educando  com necessidades especiais e propor uma ação pedagógica voltada 

para as possibilidades e não para as limitações. Pouco investimento na 

capacitação dos professores das classes regulares em relação a educação 

especial. Em relação a qualificação dos profissionais que receberam 

preparação adequada para este trabalho particular, necessitamos ampliar o 

numero de professores que atuam em nossas escola. Em principio, todos os 

professores deveriam ter conhecimento da educação de alunos especiais. 

Ainda existem algumas barreiras arquitetônicas nas escolas da rede regula ( 

estadual, municipal, privada e filantrópica) para receber as pessoas com 

deficiência física. Falta de trabalhos preventivos. Falta de programas de 

esclarecimento à comunidade. Inexistência de um serviço para atender os 

educados que apresentam altas habilidades. Frágil envolvimento entre pais e 

profissionais da educação. Apesar da previsão legal,o número de pessoas com 

deficiências condutas típicas ou altas habilidades que são atendidas pela 

educação especial é ainda pequeno. 
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EIXO I: EDUCAÇÃO BÁSICA I 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

DIRETRIZES  

I – universalização da educação infantil para as crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) 

anos de idade, de acordo com o estabelecido nas diretrizes curriculares 

nacionais; 

II – promoção da formação integral da criança e atendimento às 

especificidades dos contextos sociais brasileiros, salvaguardando o perfil 

nacional da educação infantil; 

III – normatização e fiscalização da educação infantil pelo poder público, na 

figura do Estado, quanto aos padrões de qualidade, significantes à criança 

atendida, com vistas a colaborar com sua formação social; 

IV – mediação dos saberes institucionalizados da formação escolar por meio de 

atividade monitorada em creches e pré-escolas, consubstanciando a etapa 

posterior de ensino. 

META 01 

(EDUCAÇÃO INFANTIL) UNIÃO ESTADO MUNICÍPIO 

Meta 1: universalizar, até 2016, a 
educação infantil na pré-escola para as 
crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de 
idade e ampliar a oferta de educação 
infantil em creches de forma a atender, 
no mínimo, 50% (cinquenta por cento) 
das crianças de até 3 (três) anos até o 
final da vigência deste PME. 

X X X 

Estratégias: 

1.1) implantar, em regime de colaboração com a União, metas de expansão da 
rede pública de educação infantil segundo padrão nacional de qualidade, 
considerando as peculiaridades locais; 
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1.2) realizar, periodicamente, em regime de colaboração, levantamento da 
demanda por creche para a população de até 3 (três) anos, como forma de 
planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda manifesta; 

1.3) estabelecer, no primeiro ano de vigência do PME, normas, procedimentos 
e prazos para definição de mecanismos de consulta pública da demanda das 
famílias por creches; 

1.4) garantir em regime de colaboração com a União e Estado, a construção e 
manutenção de creches e pré-escolas, bem como aquisição de equipamentos, 
materiais pedagógicos e mobiliário adequados, mediante diagnóstico referente 
aos espaços escolares destinados ao atendimento e às peculiaridades das 
modalidades de ensino; 

1.5) implantar, até o segundo ano de vigência deste PME, avaliação da 
educação infantil, a ser realizada a cada 2 (dois) anos, com base em 
parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir a infraestrutura física, o 
quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a 
situação de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes; 

1.6) 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; 

1.7) promover em regime de colaboração com o Estado a formação inicial e 
continuada dos (as) profissionais da educação infantil, garantindo, 
progressivamente, o atendimento por profissionais com formação superior; 

1.8) estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos 
de formação para profissionais da educação, de modo a garantir a elaboração 
de currículos e propostas pedagógicas que incorporem os avanços de 
pesquisas ligadas ao processo de ensino-aprendizagem e às teorias 
educacionais no atendimento da população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos; 

1.9) fomentar o atendimento das populações do campo e das comunidades 
quilombolas na educação infantil nas respectivas comunidades, por meio do 
redimensionamento da distribuição territorial da oferta, limitando a nucleação 
de escolas e o deslocamento de crianças, de forma a atender às 
especificidades dessas comunidades, garantido consulta prévia e informada; 

1.10)  priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento 
educacional especializado complementar e suplementar aos (às) alunos (as) 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, assegurando a educação bilíngue para crianças surdas e a 
transversalidade da educação especial nessa etapa da educação básica; 

1.11) implementar, em caráter complementar, programas de orientação e apoio 
às famílias, por meio da articulação das áreas de educação, saúde e 
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assistência social, com foco no desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 
(cinco) anos de idade; 

1.12) preservar as especificidades da educação infantil na organização da rede 
escolar, garantindo o atendimento da criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em 
estabelecimentos que atendam a parâmetros nacionais de qualidade, e a 
articulação com a etapa escolar seguinte, visando ao ingresso do (a) aluno(a) 
de 6 (seis) anos de idade no ensino fundamental; 

1.13) 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; 

1.14) 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; 

1.15) realizar e publicar  a cada ano em regime de colaboração com a União e  
Estado, o levantamento da demanda manifesta por educação infantil em 
creches e pré-escolas, como forma de planejar e verificar o atendimento; 

1.16) estimular o acesso à educação infantil  com jornada ampliada e em 
tempo integral,respeitando a escolha da família , para todas as crianças de 0 
(zero) a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil. 

1.17) priorizar a permanência do profissional que foi capacitado para atuar na 
Educação Infantil  evitando com isso, a rotatividade e mantendo a qualidade do 
ensino.  

1.18) estabelecer, a partir do primeiro ano de vigência do Plano, o limite 
máximo de número de crianças por turma e por professor de acordo com os 
Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil – (Volume 1, pág 
34). 

1.19) garantir o fornecimento semestral e a reposição de materiais 
pedagógicos, livros, CDs e brinquedos para as Instituições de Educação 
Infantil, de acordo com as necessidades (Parâmetros Nacionais de Qualidade 
para a Educação Infantil - Volume 2, pág 22).  

1.20) garantir que as instituições de Educação Infantil funcionem durante o dia, 
em período parcial ou integral, sem exceder o tempo que a criança passa com 
a família. O funcionamento em período parcial implica o recebimento das 
crianças por no mínimo quatro horas por dia. O funcionamento em período 
integral implica o recebimento das crianças por até no máximo dez horas por 
dia (Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil - Volume 2, 
pág 34.)  
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EIXO II: EDUCAÇÃO BÁSICA II 

ALFABETIZAÇÃO 

 

DIRETRIZES 

I – Alinhamento da política educacional de 9 (nove) anos em regime de 

colaboração com a União e Estado, fortalecendo o acesso, a permanência, a 

gratuidade, a alfabetização na idade certa e a universalização com qualidade; 

II – garantia de processo educativo respeitoso, constituído com base nas 

múltiplas dimensões e nas especificidades do tempo da infância, priorizando a 

aplicação de currículo contextualizado e dinâmico,  que atenda os direitos e 

objetivos da aprendizagem numa perspectiva sociocultural, sustentável e 

tecnológica 

META 2 

ALFABETIZAÇÃO UNIÃO ESTADO MUNICÍPIO 

Meta 2: Alfabetizar todas as crianças, no 
máximo, até o final do 3o (terceiro) ano do 
ensino fundamental  em regime de 
colaboração com União, estado e 
município. 

X X X 

Estratégias: 

2.1) estruturar 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 (as) professores (as) 
alfabetizadores  com apoio pedagógico específico e professor auxiliar, a fim de 
garantir a alfabetização plena de todas as crianças; 

2.2) analisar os índices obtidos nas avaliações nacionais periódicas e 
específicas para aferir a alfabetização das crianças, aplicados a cada ano, bem 
como estimular os sistemas de ensino e as escolas a criarem os respectivos 
instrumentos de avaliação e monitoramento, implementando medidas 
pedagógicas para alfabetizar todos os alunos e alunas até o final do terceiro 
ano do ensino fundamental; 

2.3) garantir o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas 
pedagógicas inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam a 
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melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos (as) alunos (as), consideradas 
as diversas abordagens metodológicas e sua efetividade; 

2.4) apoiar a alfabetização de crianças do campo, quilombolas e de populações 
itinerantes, com a produção de materiais didáticos específicos, e desenvolver 
instrumentos de acompanhamento que considerem o uso da língua materna 
pelas comunidades e identidade cultural das comunidades quilombolas; 

2.5) possibilitar a  formação inicial e garantir a formação continuada de 
professores (as) para a alfabetização de crianças, com o conhecimento de 
novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, 
estimulando a articulação entre programas de pós-graduação stricto sensu e 
ações de formação continuada de professores (as) para a alfabetização; 

2.6) assegurar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as 
suas especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas, 
sem estabelecimento de terminalidade temporal com o profissional habilitado 
na área. 

2.7) garantir em regime de colaboração com a União e estado a construção e 
manutenção de escolas bem como aquisição de equipamentos, materiais 
pedagógicos e mobiliário adequado 

2.8) ofertar o ensino de língua estrangeira nos anos iniciais do ensino 
fundamental, em especial língua inglesa a partir do primeiro ano, ministrada por 
profissional habilitado. 

2.9) garantir em regime de colaboração com a União e o Estado a aquisição e 
manutenção de transporte escolar assegurando o acesso a escola de todos 
alunos que residem a mais de 3Km (três quilômetros) da Unidade de Ensino. 

ENSINO FUNDAMENTAL 

DIRETRIZES 

I – Universalização do ensino fundamental de 9 (nove) anos, de acordo com o 

estabelecido nas diretrizes curriculares nacionais; 

II – promoção de educação inclusiva, nos termos da legislação, assegurando 

os direitos e objetivos da aprendizagem, levando em consideração a 

diversidade humana e a aprendizagem na idade própria; 

III – garantia de uma educação de qualidade, nos termos da participação 

popular democrática, valorizando a escola como espaço cultural, intelectual e 

científico, bem como a ampliação do tempo escolar com espaços organizados 

para o atendimento com qualidade do ensino e aprendizagem; 

IV – desenvolvimento de políticas públicas que atendam todos os profissionais 

da educação, assegurando uma atuação qualificada e contextualizada 



 

13 
 

 

META 03 

ENSINO FUNDAMENTAL UNIÃO ESTADO MUNICÍPIO 

Ofertar o ensino fundamental de 9 (nove) 

anos para toda a população de 6 (seis) a 14 

(quatorze) anos e garantir que pelo menos 

85% (oitenta e cinco por cento) dos alunos 

concluam essa etapa na idade 

recomendada, até o último ano de vigência 

deste PME 

X X X 

 

Estratégias: 

3.1) criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos (as) alunos 
(as) do ensino fundamental, articulados ao projeto político pedagógico de cada 
escola. 

3.2) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da 
permanência e do aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de 
transferência de renda, bem como das situações de discriminação, 
preconceitos e violências na escola, visando ao estabelecimento de condições 
adequadas para o sucesso escolar dos (as) alunos (as), em colaboração com 
as famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à 
infância, adolescência e juventude; 

3.3) promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em 
parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à 
infância, adolescência e juventude; 

3.4) desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira 
articulada, a organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e 
o ambiente comunitário, considerando as especificidades da educação 
especial, das escolas do campo e das comunidades quilombolas; 

3.5) disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização flexível do 
trabalho pedagógico, incluindo adequação do calendário escolar de acordo 
com a realidade local, a identidade cultural e as condições climáticas da região; 

3.6) promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, a 
fim de garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos 
(as) alunos (as) dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que 
as escolas se tornem polos de criação e difusão cultural; 
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3.7) 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; 

3.8) ofertar o ensino fundamental com qualidade às populações do campo e 
quilombolas, na comunidade ou proximidades.  

3.9) desenvolver formas alternativas de oferta do ensino fundamental, 
garantida a qualidade, para atender aos filhos e filhas de profissionais que se 
dedicam a atividades de caráter itinerante; 

3.10) oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos (às) estudantes e 
de estímulo a habilidades, inclusive mediante certames e concursos estaduais 
e nacionais; 

3.11) 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, garantindo a construção 
e manutenção das  estruturas físicas. 

3.12) ) Reformular o referencial curricular do ensino fundamenta, em regime de 
colaboração com o Estado, até o segundo ano de vigência deste PME, com 
base nas diretrizes curriculares nacionais, e na implantação dos direitos e 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento da base nacional comum 
curricular do ensino fundamental e as especificidades socioculturais e 
geopolíticas tocantinenses, contemplando a identidade cultural e a realidade 
das populações do campo, ribeirinhas e das comunidades quilombolas e 
indígenas, assegurada a perspectiva inclusiva; 

3.13) implantar até o segundo ano de vigência deste plano, programa 
específico de correção de fluxo para estudantes em distorção do 1º (primeiro) 
ao 9º (nono) ano para que concluam essa etapa na idade recomendada, 
incluindo o atendimento aos(às) alunos(as) de 15 (quinze) a 17 (dezessete) 
anos de idade que ainda permanecem neste nível de ensino, em regime de 
colaboração com a rede estadual de ensino, a fim de diminuir em 3% (três por 
cento) a distorção idade/série a cada ano; 

3.14) garantir e executar a formação continuada com qualidade, para 
professores do ensino fundamental por área e/ou disciplinas em conformidade 
com as diretrizes curriculares nacionais e demanda estadual, em regime de 
colaboração com a rede estadual de ensino; 

3.15) regulamentar em âmbito municipal a Lei nº 11.769, de 18 de agosto de 
2008, que determina que a música deve ser conteúdo obrigatório em toda a 
educação básica; 
 
3.16) desenvolver políticas para a erradicação gradativa das turmas 
multisseriadas da educação básica, conforme a realidade do Município , 
garantindo a qualidade do processo ensino e aprendizagem, respeitando o ano 
de escolaridade e a faixa etária do(a) aluno(a); 
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ENSINO MÉDIO 

 

DIRETRIZES 

I – Universalização do acesso e permanência da população de 15 (quinze) a 17 

(dezessete) anos de idade, com qualidade socialmente referenciada e a 

garantia de uma cidadania plena, tendo como sustentação a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, 

referenciado na procura da superação das desigualdades; 

II–formação integral como direito, numa perspectiva, humanística, científica e 

tecnológica, levando em consideração a diversidade, a sustentabilidade 

socioambiental e a preparação para o mundo do trabalho de modo a ser capaz 

de enfrentar novas condições de ocupação ou aperfeiçoa-mento ao longo da 

vida, amparado em atitudes crítico reflexivas e éticas; 

III–reformulação do processo de ensino e aprendizagem capaz de promover a 

formação ética, a autonomia intelectual, o pensamento crítico que construa 

sujeitos de direitos com princípios e valores para a formação da personalidade 

do indivíduo, resignificando o cotidiano escolar capaz de promover uma base 

unitária, no sentido de um método de pensar e compreender as determinações 

da vida social e produtiva fortalecendo o do protagonismo investigativo que 

articule o trabalho e a cultura na perspectiva da emancipação humana. 

 
META 4 

(ENSINO MÉDIO) UNIÃO ESTADO MUNICÍPIO 

Articular com Sistema Estadual de Ensino, 
em regime de colaboração, suportes para 
ações na garantia da universalização, até 
2016, o atendimento escolar para toda a 
população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) 
anos e elevar, até o final do período de 
vigência deste PME, a taxa líquida de 
matrículas no ensino médio para 85% 
(oitenta e cinco por cento). 

X X X 
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Estratégias: 

4.1) pactuar com o  Estados, no âmbito da instância permanente de que trata 
o § 5o do art. 7o desta Lei, a implantação dos direitos e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional comum 
curricular do ensino médio; 

4.2) estimular a fruição de bens e espaços culturais, de forma regular, bem 
como a ampliação da prática desportiva, integrada ao currículo escolar; 

4.3) Incentivar a expansão das matrículas gratuitas de ensino médio integrado 
à educação profissional, observando-se as peculiaridades das populações do 
campo, das comunidades quilombolas e das pessoas com deficiências.  

4.4) Dar suporte  ao acompanhamento e o monitoramento do acesso e da 
permanência dos e das jovens beneficiários (as) de programas de transferência 
de renda, no ensino médio, quanto à frequência, ao aproveitamento escolar e à 
interação com o coletivo, bem como das 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; 

4.5) estimular a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos 
fora da escola, em articulação com os serviços de assistência social, saúde e 
proteção à adolescência e à juventude; 

4.6) apoiar 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; 

4.7) colaborar para o desenvolvimento de formas alternativas de oferta do 
ensino médio, garantida a qualidade, para atender aos filhos(as) de 
profissionais que se dedicam a atividades de caráter itinerante; 

4.8) estabelecer regime de colaboração na implementação de políticas de 
prevenção à evasão motivada por preconceito ou quaisquer formas de 
discriminação, criando rede de proteção contra formas associadas de exclusão; 

4.9) estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas 
tecnológicas e científicas. 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm#art7§5
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EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 

 

DIRETRIZES  

I – ofertar em pelo menos 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas 

municipais, com atendimento da educação em tempo integral, com a garantia 

de um sistema educacional inclusivo e com um referencial curricular que 

atenda as demandas regionais, locais, culturais, artísticas, sociais, econômicas 

e políticas, bem como assegurando os direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento da base nacional comum curricular; 

II – garantia de ambientes estruturais e pedagógicos adequados a 

aprendizagem, respeitadas as normas de acessibilidade, com interação com o 

meio físico/geográfico/social, assegurando a implementação de sistemas de 

eficiência energética, hidráulica e sanitária, a implantação arquiteturas que 

contemplem o conforto térmico e lumínico, como ventilação e iluminação 

natural. 

META 5 

(EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL) UNIÃO ESTADO MUNICÍPIO 

Oferecer educação em tempo integral em, 
no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das 
escolas municipais, de forma a atender, 
pelo menos, 50% (vinte e cinco por cento) 
dos alunos (as) da educação infantil e do 
ensino fundamental. 

 

X X X 

Estratégias: 

5.1) promover, com o apoio do Estado e da União, a oferta de educação básica 
pública em tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento 
pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o 
tempo de permanência dos alunos 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; 

5.2) instituir, em regime de colaboração com a União, programa de construção 
de escolas com padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para 
atendimento em tempo integral, prioritariamente em comunidades pobres ou 
com crianças em situação de vulnerabilidade social; 
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5.3) institucionalizar e manter até o 2º ano de vigência  deste PME, 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; 

5.4) fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, 
culturais e esportivos e com equipamentos públicos, como centros 
comunitários, bibliotecas, praças,  museus e cinemas; 

5.5) atender às escolas do campo e de comunidades quilombolas na oferta de 
educação em tempo integral, com base em consulta prévia e informada, 
considerando-se as peculiaridades locais; 

5.6) garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na 
faixa etária de 4 (quatro) a 14 (quartorze) anos, assegurando atendimento 
educacional especializado complementar e suplementar ofertado em salas de 
recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas; 

5.7) adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na 
escola, direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, 
combinado com atividades recreativas, esportivas e culturais. 

5.8) Garantir e oferecer  formação continuada para profissionais que atuam na 
parte diversificada, garantindo a qualidade do ensino. 
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EIXO III DIVERSIDADE 

 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

DIRETRIZES  

I – promoção dos princípios e respeito aos direitos humanos, diversidade e 

inclusão escolar dos(as) alunos(as) com deficiência, Transtorno Global do 

Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação; 

II – superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da 

cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação; 

III – consolidação e fortalecimento do regime de colaboração com a União e os 

estados, assegurada a autonomia e a co-responsabilização inter federativa; 

IV – materialização de um currículo que assegure a inclusão e os direitos e 

objetivos de aprendizagem, com a estimulação do desenvolvimento social e 

intelectual dos(as) alunos(as), respeitando os limites individuais, com garantia 

de qualificação profissional e inserção no mundo do trabalho. 

V- flexibilização e adequação do currículo com condições aos alunos, 

respeitando seu caminhar próprio favorecendo seu  progresso escolar. 

(EDUCAÇÃO ESPECIAL) UNIÃO ESTADO MUNICÍPIO 

Garantir, para a população de 4 (quatro) a 
17 (dezessete) anos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação, o 
acesso à educação básica e ao 
atendimento educacional especializado, 
preferencialmente na rede regular de 
ensino, com a garantia de sistema 
educacional inclusivo, de salas de 
recursos multifuncionais, classes, escolas 
ou serviços especializados, públicos ou 
conveniados. 

X X X 

Estratégias: 

6.1) promover, no prazo de vigência deste PME, a universalização do 
atendimento escolar à demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0 
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(zero) a 3 (três) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades ou 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; 

6.2) implantar, ao longo deste PME, salas de recursos multifuncionais e 
fomentar a formação continuada de toda equipe escolar para o atendimento 
educacional especializado nas escolas urbanas, do campo, de comunidades 
quilombolas; 

6.3) garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos 
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou 
conveniados, nas formas complementar e suplementar, a todos (as) alunos (as) 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, matriculados na rede pública de educação básica, conforme 
necessidade identificada por meio de avaliação, ouvidos a família e o aluno; 

6.4) estimular a criação de centros com equipes 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 (as) professores da educação básica 
com os (as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, atendendo as escolas. 

6.5) manter e ampliar programas suplementares que promovam a 
acessibilidade nas instituições públicas, para garantir o acesso e a 
permanência dos (as) alunos (as) com deficiência por meio da adequação 
arquitetônica, da oferta de transporte acessível e da disponibilização de 
material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva, assegurando, 
ainda, no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e modalidades de 
ensino, a identificação dos (as) alunos (as) com altas habilidades ou 
superdotação; 

6.6) garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais - 
LIBRAS como primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa 
como segunda língua, aos (às) alunos (as) surdos e com deficiência auditiva de 
0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e classes bilíngues e em escolas 
inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto no 5.626, de 22 de dezembro de 
2005, e dos arts. 24 e 30 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, bem como a adoção do Sistema Braille de leitura para cegos e 
surdos-cegos; 

6.7) garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino 
regular sob alegação de deficiência e promovida a articulação pedagógica 
entre o ensino regular e o atendimento educacional especializado; 

6.8) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao 
atendimento educacional especializado, bem como da permanência e do 
desenvolvimento escolar dos (as) alunos (as) com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação beneficiários 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm#art22
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(as) de programas de transferência de renda, juntamente com o combate às 
situações de discriminação, preconceito e violência, com vistas ao 
estabelecimento de condições adequadas para o sucesso educacional, em 
colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, 
saúde e proteção à infância, à adolescência e à juventude; 

6.9) 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 ao longo da vida; 

6.10) apoiar a ampliação das equipes multidisciplinar da educação para 
atender à demanda do processo de escolarização dos (das) estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, garantindo a oferta de professores (as) do atendimento 
educacional especializado, profissionais de apoio ou auxiliares, tradutores (as) 
e intérpretes de Libras, guias-intérpretes para surdos-cegos, professores de 
Libras, prioritariamente surdos, e professores bilíngues; 

6.11) promover, por iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, a obtenção 
de informação detalhada sobre o perfil das pessoas com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação  
em todas as idades. 

6.12) incentivar a inclusão nos cursos de licenciatura e nos demais cursos de 
formação para profissionais da educação, inclusive em nível de pós-graduação, 
observado o disposto no caput do art. 207 da Constituição Federal, dos 
referenciais teóricos, das teorias de aprendizagem e dos processos de ensino-
aprendizagem relacionados ao atendimento educacional de alunos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação; 

6.13) 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 do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação matriculadas nas redes públicas de ensino; 

6.14) promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a 
ampliar a oferta de formação continuada e a produção de material didático 
acessível, assim como os serviços de acessibilidade necessários ao pleno 
acesso, participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação 
matriculados na rede pública de ensino; 
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6.15) 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. 

6.16) firmar parceria com a Secretária Municipal e Estadual de Saúde para 
aplicação de teste de acuidade visual e auditiva nas instituições de ensino 
infantil e fundamental, de forma a detectar problemas e oferecer apoio 
adequado aos alunos com deficiência. 

6.17) construir e flexibilizar um currículo articulado  e interdisciplinar , que 
contextualize as diferentes realidades levando em conta as inteligências 
múltiplas de cada um. 

6.18) organizar em parceria com a área da saúde, programas destinados a 
oferta da estimulação precoce para criança de 0 a 4 anos, com deficiência em 
instituições regulares de educação infantil, especialmente em creches. 

  

EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

DIRETRIZES 

I – Implementação das políticas estaduais da educação do campo que adotem 

metodologias apropriadas, com currículo que contemple a diversidade regional 

e as especificidades dos alunos do campo, com a garantia dos direitos e 

objetivos de aprendizagens, respeitados o tempo e as condições climáticas;  

II – garantia de oferta de educação do campo com qualidade para o 

atendimento das demandas, valorizando a participação, mediante a articulação 

interfederativa e com os movimentos sociais em defesa dos segmentos 

populacionais do campo, assegurando a oferta no próprio campo e, quando 

necessário, a nucleação e o transporte intracampo;  

III – promoção de política pública de formação inicial e continuada, para 

habilitação e capacitação dos profissionais da educação que atuam no campo, 

assegurada as especificidades da demanda e valorização dos processos 

metodológicos para o desenvolvimento da pedagogia da alternância. 

META 7 

(EDUCAÇÃO DO CAMPO) UNIÃO ESTADO MUNICÍPIO 

Elevar a escolaridade média da população de 

18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos de idade, 
X X X 
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de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) 

anos de estudos no último ano de vigência 

deste PME, para a população do campo, da 

região de menor escolaridade no Estado e dos 

25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e 

igualar a escolaridade média entre negros e 

não negros declarados à Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

ESTRATÉGIAS 

7.1. institucionalizar, em regime de colaboração com a União e Estado, até o 
terceiro ano de vigência do PME,programas e desenvolver tecnologias para 
correção de fluxo, para acompanhamento pedagógico individualizado e para 
recuperação e progressão parcial, bem como priorizar alunos(as) com 
rendimento escolar defasado e as especificidades dos segmentos 
populacionais considerados; 
 
7.2. garantir e/ou implementar, em regime de colaboração com Estado, 
programas de educação de jovens e adultos,  inclusive para a população do 
campo, comunidades  quilombolas, que estejam fora da escola e com 
defasagem idade-série, associados a outras estratégias que garantam a 
continuidade da escolarização, após a alfabetização; 
 
 
7.3. promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos 
segmentos populacionais considerados excluídos, em parceria com as áreas 
de assistência social, saúde e proteção à juventude; 

 

7.4. implementar programa de adequação e reordenamento de políticas 
municipais que garantam a aplicação da pedagogia da alternância, com 
metodologia e currículo que garantam o desenvolvimento dos direitos e 
objetivos da aprendizagem, bem como as especificidades regionais, locais, 
sociais e culturais, respeitando o tempo e os espaços. 
 

7.5. implementar a escola campo até  o 5º ano de vigência deste plano, com 

garantia de uma infra estrutura adequada  que atenda a necessidade  do aluno. 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

DIRETRIZES 

I – promoção da educação escolar regular para jovens e adultos, com 

características e modalidades adequadas às necessidades e garantia das 

condições de acesso e permanência na escola; 
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II – fortalecimento das articulações e o compromisso dos entes federados com 

a efetivação do ingresso, a permanência e a continuidade de estudo de jovens 

e adultos nos sistemas de ensino; 

III – promoção da formação integral para o desenvolvimento de capacidades e 

competências adequadas, atendendo ao desenvolvimento sustentável e às 

novas transformações cientificas e tecnológicas, numa perspectiva 

sociocultural; 

IV – universalização da educação na modalidade da educação de jovens e 

adultos, em todos os estabelecimentos penais e socioeducativos; 

META 8 

(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) UNIÃO ESTADO MUNICÍPIO 

Elevar, em regime de colaboração com o 
Estado a taxa de alfabetização da 
população com 15 (quinze) anos de idade 
ou mais para 93,5% (noventa e três inteiros 
e cinco décimos por cento) até 2018 e, até 
o final da vigência deste PME, diminuir 
analfabetismo gradativamente e reduzir em 
50% (cinquenta por cento) a taxa de 
analfabetismo funcional. 

 

X X X 

 

Estratégias: 

8.1) assegurar em regime de colaboração com a União e o Estado a oferta 
gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que não tiveram acesso à 
educação básica na idade própria; 

8.2) realizar diagnóstico dos jovens e adultos com ensino fundamental e médio 
incompletos, para identificar a demanda ativa por vagas na educação de jovens 
e adultos; 

8.3) implementar em regime de colaboração com a União e o Estado ações de 
alfabetização de jovens e adultos com garantia de continuidade da 
escolarização básica; 

8.4) 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; 
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8.5) executar ações de atendimento ao (à) estudante da educação de jovens e 
adultos por meio de programas suplementares de transporte, alimentação e 
saúde, inclusive atendimento oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos, 
em articulação com a área da saúde; 

8.6) estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos 
empregadores, públicos e privados, e os sistemas de ensino, para promover a 
compatibilização da jornada de trabalho dos empregados e das empregadas 
com a oferta das ações de alfabetização e de educação de jovens e adultos; 

8.7) incentivar capacitação tecnológica da população jovem e adulta, 
direcionados para os segmentos com baixos níveis de escolarização formal e 
para os (as) alunos (as) com deficiência, articulando os sistemas de ensino, a 
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, as 
universidades, as cooperativas e as associações, por meio de ações de 
extensão desenvolvidas em centros vocacionais tecnológicos, com tecnologias 
assistidas que favoreçam a efetiva inclusão social e produtiva dessa 
população; 

8.8) considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades 
dos idosos, com vistas à promoção de políticas de dimuinuição do 
analfabetismo, ao acesso a tecnologias educacionais e atividades recreativas, 
culturais e esportivas, à implementação de programas de valorização e 
compartilhamento dos conhecimentos e experiência dos idosos e à inclusão 
dos temas do envelhecimento e da velhice nas escolas. 

8.9)garantir, em regime de colaboração com a União e o Estado a execução do 
programa nacional de transferência de renda para jovens e adultos que 
frequentarem cursos de alfabetização; 

8.10)fortalecer a gestão para execução das ações do governo federal, em 
regime de colaboração com o estado, de atendimento aos remanescentes de 
quilombos e população do campo estudantes 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;  

META 9 

(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) UNIÃO ESTADO MUNICÍPIO 

Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por 

cento) das matrículas de educação de 

jovens e adultos, nos ensinos fundamental 

e médio, na forma integrada à educação 

profissional. 

X X X 
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Estratégias: 

9.1) manter 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; 

9.2) 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 e 
da trabalhadora; 

9.3) 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 e considerando as especificidades das 
populações itinerantes e do campo e quilombolas, inclusive na modalidade de 
educação a distância; 

9.4) 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; 

9.5) implantar em regime de colaboração com a União programa municipal de 
reestruturação e aquisição de equipamentos voltados à expansão e à melhoria 
da rede física de escolas públicas que atuam na educação de jovens e adultos 
integrada à educação profissional, garantindo acessibilidade à pessoa com 
deficiência; 

9.6) 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 características desses alunos/as; 

9.7) fomentar a produção de material didático, o desenvolvimento de currículos 
e metodologias específicas, os instrumentos de avaliação, o acesso a 
equipamentos e laboratórios e a formação continuada de docentes das redes 
públicas que atuam na educação de jovens e adultos articulada à educação 
profissional; 

9.8) institucionalizar programa municipal de assistência ao estudante, 
compreendendo ações de assistência social, financeira e de apoio 
psicopedagógico que  contribuam para garantir o acesso, a permanência, a 
aprendizagem e a conclusão com êxito da educação de jovens e adultos 
articulada à educação profissional; 

9.9) 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. 
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EDUCAÇÃO EM PRISÕES 

 

META 10 

(EDUCAÇÃO EM PRISÕES) UNIÃO ESTADO MUNICÍPIO 

Universalizar, gradativamente, até o final da 

vigência deste PME, a oferta de educação de 

jovens e adultos, nas etapas de ensino 

fundamental e médio, às pessoas privadas de 

liberdade em todos os estabelecimentos 

penais e unidades socioeducativas, em 

regime de colaboração com União e com o 

Estado . 

X X X 

 

ESTRATÉGIAS 

10.1. construir e implementar políticas de inclusão e permanência na escola 
para adolescentes e jovens que se encontram em regime de liberdade assistida 
e em situação de rua, assegurando os princípios da Lei nº 8.069, de 13 de julho 
de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);  
 
10.2. desenvolver projetos inovadores na educação de jovens e adultos, com 
apoio técnico e financeiro que visem ao aperfeiçoamento e regulamentação do 
ensino em prisões, atendendo às necessidades específicas de alunos(as) e 
professores; 
 
10.3. garantir, em colaboração com órgãos governamentais, a prestação de 
serviços de equipe multiprofissional (terapeuta ocupacional, assistente social e 
psicólogo) para atender os profissionais da educação, socioeducandos e 
reeducandos  das escolas nas unidades prisionais e unidades socioeducativas; 
 
10.4. assegurar no Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS) auxílio 
periculosidade, assegurando percentual de acréscimo adicional à remuneração 
dos profissionais que atuam na educação do sistema prisional e unidades 
socioeducativa levando em consideração a Resolução n° 2, de 19 de maio de 
2010, do Conselho Nacional de Educação;  
 
 
10.5. assegurar a formação continuada dos profissionais da educação que 
atuam no sistema prisional  e socioeducativo, em regime de colaboração com a 
União, conforme as diretrizes nacionais para a oferta de educação para jovens 
e adultos em situação de privação de liberdade; 
 
10.6. ofertar a educação em prisões, em regime de colaboração com a União e 
os estado, com instituições públicas e privadas, assegurando a execução do 
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ensino com qualidade e segurança, bem como a avaliação como forma de 
ingresso e a garantia da continuidade dos estudos para os sujeitos em situação 
de privação de liberdade; 
 
10.7. apoiar tecnicamente e financeiramente, em regime de colaboração com a 

União, projetos inovadores da educação de jovens e adultos que visem ao 

aperfeiçoamento na área da educação em prisões atendendo às necessidades 

específicas dos(as) alunos(as), desenvolvidos por 

pesquisadores(as)/professores(as). 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

DIRETRIZES 

I– Instituição em âmbito estadual da Política Nacional de Educação Ambiental 

(PNEA), como componente essencial e permanente da educação nacional, 

devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades 

do processo educativo; 

II – garantia da inserção da temática ambiental na formulação, execução e 

avaliação de projetos pedagógicos e institucionais no sistema de ensino, 

assegurando a reflexão crítica e propositiva, no currículo escolar, fortalecendo 

os diretos e objetivos da aprendizagem quanto à valorização da 

sustentabilidade socioambiental, biodiversidade regional e diversidade cultural; 

III – implementação da educação ambiental como proposta educacional,na 

perspectiva da instrumentalização e da dinâmica educativa para a 

sustentabilidade socioambiental como elemento obrigatório e integrado em 

todos os níveis e modalidades. 

META 11 

(EDUCAÇÃO AMBIENTAL) UNIÃO ESTADO MUNICÍPIO 

Garantir a abordagem da educação 

ambiental com uma dimensão sistêmica, 

inter, multi e transdisciplinar, de forma 

contínua e permanente nos componentes 

curriculares de todos os níveis e 

modalidades da educação, enfatizando a 

natureza como fonte de vida e relacionando 

o meio ambiente com as temáticas 

educacionais e sociais. 

X X X 

 

ESTRATÉGIAS 
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11.1. assegurar, garantir e prover capacitação aos profissionais da educação 
básica,  utilizando metodologias de ensino presencial e a distancia, na 
perspectiva de instrumentalizá-los sobre a dinâmica da educação para 
sustentabilidade socioambiental; 
 
11.2. incentivar e promover o desenvolvimento de tecnologias e práticas 
produtivas consideradas limpas e sustentáveis; 
 
11.3. reconhecer e garantir formas de produção e sustentabilidade 
socioambiental das comunidades tradicionais e locais, contemplando a 
diversidade; 
 
11.4. estimular a criação e revitalização, em regime de colaboração com a 
União e  Estado , de Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida (COM-
VIDA), incentivando a adequação e construção de espaços educativos 
sustentáveis nas escolas e comunidades, que fortaleça a participação da 
comunidade escolar no planejamento e gestão de projetos de conservação, 
preservação e recuperação ambiental, voltados para a melhoria da qualidade 
de vida, combatendo práticas relacionadas ao desperdício, degradação e 
consumismo, inclusive pelas práticas e disseminação de educação financeira 
nas escolas; 
 
11.5. desenvolver, em parceria com o conselho de alimentação escolar, 
programas de segurança alimentar e nutricional à educação básica; 
 
11.6. fomentar e incentivar em regime de colaboração com o estado a 
produção orgânica e agroecológica, para alimentação escolar e familiar nas 
comunidades quilombolas e indígenas e nas escolas urbanas e do campo.  
 
11.7. desenvolver ações efetivas para preservação dos ecossistemas e 
principalmente do cerrado em parceria com escolas, universidades, órgãos 
públicos e instituições constituídas. 
 

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 

 

DIRETRIZES  

 I – Implementação de políticas e programas educacionais para a educação em 

direitos humanos, assegurando os direitos humanos, a diversidade, cidadania, 

inclusão e respeito às diferenças; 

II – garantia de um currículo escolar que atenda a educação em direitos 

humanos em todos os níveis e modalidades da educação básica, de forma 

permanente e articulada, a partir dos processos pedagógicos, transversais e 

interdisciplinares; 
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III – promoção de condições de participação nas instituições educacionais, 

assegurando o debate e o desenvolvimento de sujeitos autônomos, 

participativos e solidários para promoção da cultura dos direitos humanos da 

paz e da não violência. 

META 12 

(EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS) UNIÃO ESTADO MUNICÍPIO 

Universalizar a implementação das 

diretrizes nacionais para a educação em 

direitos humanos no currículo, na gestão 

pedagógica e administrativa das escolas, 

bem como nos setores da SEMED, até o 

quinto ano da vigência do PME. 

X X X 

 

ESTRATÉGIAS 

 
12.1. constituir, no âmbito da secretaria municipal de educação, uma 
comissão permanente de articulação das temáticas da diversidade, para 
planejar e avaliar a política da educação em direitos humanos, assim como 
garantir a transversalidade e a interdisciplinaridade no currículo escolar; 
 
12.2. desenvolver um programa municipal de formação continuada, em regime 
de colaboração com a União e com estado, para os profissionais da educação, 
preferencialmente em forma de especialização lato sensu, sobre direitos 
humanos, diversidade e cidadania, na modalidade a distância, em parceria com 
instituições de ensino superior; 
 
12.3. desenvolver políticas e programas educacionais para a implementação 
da educação em direitos humanos, com mecanismos claros, de forma 
intersetorial, em parceria com instituições governamentais e não 
governamentais, tais como: conselhos, comitês, fóruns, comissões, 
organizações não governamentais e com a comunidade local em que a escola 
esteja inserida; 
 
12.4. assegurar que a escola cumpra seu papel na promoção dos direitos 
humanos, buscando garantir a inclusão, o respeito e a valorização das 
diferenças, sem qualquer forma de preconceito ou de discriminação, 
contribuindo para assegurar um local livre e seguro para o desenvolvimento de 
sujeitos autônomos, participativos, cooperativos e solidários, que promova a 
cultura dos direitos humanos, da paz e da não-violência. 
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EIXO IV: EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, 

SUPERIOR E TECNÓLOGICA 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

DIRETRIZES  

I – expansão do atendimento da educação profissional, com a reestruturação 

curricular, assegurando a melhoria das condições materiais e pedagógicas nos 

estabelecimentos de ensino e a ampliação da capacidade de investimento 

financeiro;  

II – universalização do atendimento escolar, mediante a superação das 

desigualdades educacionais, fortalecendo a cidadania e a erradicação de todas 

as formas de discriminação, assegurando aos estudantes a intervenção como 

sujeitos de direitos, como principal prerrogativa para o mundo do trabalho; 

III – implementação da educação profissional, como princípio para a formação 

da cidadania, mediante valores morais e éticos, assegurados a partir da 

construção de um currículo integrado, com ênfase na formação humanística e 

no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, com propensão 

de reexaminar conceitos e novos conhecimentos científicos, culturais e 

tecnológicos; 

IV – garantia de uma educação profissional que incentive o uso das novas 

tecnologias na prática pedagógica, atendendo as exigências que sinalizam os 

novos perfis profissionais; 

V – promoção de um currículo eficaz que atenda as necessidades e 

especificidades da educação profissional, a partir dos itinerários formativos 

diversificados e contextualizados; 

VI – democratização do acesso e permanência à educação profissional pública, 

gratuita, assegurando um sistema educacional inclusivo, o enfrentamento das 

desigualdades sociais e o desenvolvimento sócio econômico, considerando os 

arranjos produtivos, sociais, culturais, locais e regionais, com garantia da 

interiorização da educação profissional com qualidade. 

META 13 

(EDUCAÇÃO PROFISSIONAL) UNIÃO ESTADO MUNICÍPIO 

Dar suporte na ampliação das matrículas da 
educação profissional técnica de nível médio, 

X X X 
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assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 
50% (cinquenta por cento) da expansão no 
segmento público. 

Estratégias: 

13.1) fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível 
médio nas redes públicas  do município; 

13.2) fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível 
médio na modalidade de educação a distância, com a finalidade de ampliar a 
oferta e democratizar o acesso à educação profissional pública e gratuita, 
assegurado padrão de qualidade; 

13.3) estimular a expansão do estágio na educação profissional técnica de 
nível médio 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; 

13.4) incentivar os programas de reconhecimento de saberes para fins de 
certificação profissional em nível técnico; 

13.5) estimular 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 à 
pessoa com deficiência; 

13.6) dar suporte ao atendimento do ensino médio gratuito integrado à 
formação profissional para as populações do campo e para as comunidades  
quilombolas, de acordo com os seus interesses e necessidades; 

13.7) das suporte a  educação profissional técnica de nível médio para as 
pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação; 

13.8) acompanhar a elevação  gradualmente de investimento em programas de 
assistência estudantil e mecanismos de mobilidade acadêmica, visando a 
garantir as condições necessárias à permanência dos estudantes e à 
conclusão dos cursos técnicos de nível médio; 

13.9) estimular a redução das 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; 

13.10) estruturar sistema municipal de informação profissional, articulando a 
oferta de formação das instituições especializadas em educação profissional 
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aos dados do mercado de trabalho e a consultas promovidas em entidades 
empresariais e de trabalhadores.  

EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

DIRETRIZES  

I – estimular a autonomia universitária, nas dimensões didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial, observada a natureza de 

cada instituição de ensino superior; 

II – apoiar a oferta do ensino superior com qualidade, e da estrutura física, com 

insumos adequados e condizentes com as demandas atuais; 

III – fomentar a ampliação de 40% (quarenta por cento) da oferta de vagas nas 

instituições de ensino superior públicas, em até em 5 (cinco) anos, 

assegurando uma educação compatível com a demanda crescente, 

considerando as taxas de aprovação no ensino médio; 

V – apoiar a implementação de políticas públicas, em parcerias com as 

instituições de ensino superior, que assegurem a reformulação curricular dos 

cursos de licenciatura, com estímulo à renovação pedagógica, incorporando as 

modernas tecnologias da informação e comunicação, possibilitando a formação 

geral e específica adequadas à atuação na educação básica, considerando as 

especificidades de todos os níveis e modalidades de ensino e o sistema 

educacional inclusivo; 

VI – estimular a implementação de políticas de incentivo à investigação 

científica e tecnológica, bem como aos cursos de extensão e de pós-graduação 

em todos os níveis, fomentando programas de pós-graduação que garantam a 

melhoria da qualidade do ensino superior; 

VIII – estimular a promoção da avaliação institucional permanente, com 

participação externa, de modo que a educação superior possa enfrentar as 

transformações da sociedade brasileira e constituir um pólo formulador de 

caminhos para o desenvolvimento humano. 

META 14 

EDUCAÇÃO SUPERIOR) UNIÃO ESTADO MUNICÍPIO 

Articular e estimular a instalação de um polo de 
Ensino Superior, assegurando a qualidade da 
oferta e expansão para a clientela. 

 

X X X 
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Estratégias: 

14.1) otimizar a capacidade instalada da estrutura física e de recursos 
humanos das instituições públicas que sediarão o pólo de educação superior, 
mediante ações planejadas e coordenadas, de forma a ampliar e interiorizar o 
acesso à graduação; 

14.2) incentivar a oferta de vagas, por meio da expansão e interiorização da 
rede federal de educação superior, da Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica e do sistema Universidade Aberta do Brasil, 
considerando a densidade populacional, a oferta de vagas públicas em relação 
à população na idade de referência e observadas as características regionais 
das micro e mesorregiões definidas pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE, uniformizando a expansão no território nacional; 

14.3) fomentar a oferta de educação superior pública e gratuita prioritariamente 
para a formação de professores e professoras para a educação básica, 
sobretudo nas áreas de ciências e matemática, bem como para atender ao 
déficit de profissionais em áreas específicas; 

14.4) apoiar as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos  
estudantes de instituições públicas, bolsistas de instituições privadas de 
educação superior e beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil - 
FIES, de que trata a Lei no10.260, de 12 de julho de 2001, 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; 

14.5) apoiar a oferta de estágio como parte da formação na educação superior; 

14.6) assegurar condições de acessibilidade nas instituições de educação 
superior, na forma da legislação; 

14.7) 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; 

14.8) incentivar os programas e ações de incentivo à mobilidade estudantil e 
docente em cursos de graduação e pós-graduação, em âmbito nacional e 
internacional, tendo em vista o enriquecimento da formação de nível superior; 

14.9) dar suporte ao atendimento específico a populações do campo e 
comunidades  quilombolas, em relação a acesso, permanência, conclusão e 
formação de profissionais para atuação nessas populações; 

14.11) estimular mecanismos para ocupar as vagas ociosas em cada período 
letivo na educação superior pública; 
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14.12) estimular a expansão e reestruturação das instituições de educação 
superior estaduais e municipais cujo ensino seja gratuito, por meio de apoio 
técnico e financeiro do Governo Federal, mediante termo de adesão a 
programa de reestruturação, na forma de regulamento, que considere a sua 
contribuição para a ampliação de vagas, a capacidade fiscal e as necessidades 
dos sistemas de ensino dos entes mantenedores na oferta e qualidade da 
educação básica; 

META 15 

(EDUCAÇÃO SUPERIOR) UNIÃO ESTADO MUNICÍPIO 

Pactuar com a União, em regime de colaboração, 
suportes para ações na garantia da qualidade da 
educação superior e incentivar o  corpo docente 
em efetivo exercício no ingresso  ao sistema de 
educação superior para mestres e doutores. 

 

X X X 

Estratégias: 

15.1) dar suporte a cobertura do 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; 

15.2) incentivar os profissionais da educação municipal ao ingresso nos cursos 
de mestre e doutores, garantindo a valorização profissional, mediante ao termo 
de compromisso firmado com órgão empregador, garantindo auxilio financeiro 
na forma do Art.: 62, §§ 1°, 2° e 3° da Lei 9.394/96 e segundo orientações da 
cartilha do FUNDEB com garantia de permanência de no mínimo 2 anos após o 
termino do curso na instituição empregadora no ato do curso. 

15.3) promover a formação inicial e continuada dos profissionais técnico-
administrativos do sistema municipal de educação. 

Meta 16:  

(EDUCAÇÃO SUPERIOR) UNIÃO ESTADO MUNICÍPIO 

Incentivar a matrículas dos profissionais da 
educação em pós-graduação stricto sensu  
de modo a atingir a 10% titulação anual. 

X X X 
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Estratégias: 

16.1) estimular a integração e a atuação articulada entre a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e as agências 
estaduais de fomento à pesquisa; 

16.2) estimular o financiamento estudantil por meio do Fies à pós-
graduação stricto sensu; 

16.3) apoiar a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu, utilizando 
inclusive metodologias, recursos e tecnologias de educação a distância; 

16.4) buscar parcerias com  a União para expandir programa de acervo digital 
de referências bibliográficas para os cursos de pós-graduação, assegurada a 
acessibilidade às pessoas com deficiência; 
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EIXO V: FORMAÇÃO, VALORIZAÇÃO E 
CARREIRA 

FORMAÇÃO INICIAL 

 

DIRETRIZES  

I – garantia de oportunidade à formação inicial, em cursos de licenciaturas, aos 

profissionais docentes atuantes na educação básica, a partir de demandas 

existentes e de acordo com a área de atuação, bem como estimulação de 

ingresso em cursos a novos professores;  

II – garantia de oportunidade à formação continuada, em serviço, em todos os 

níveis e modalidades de ensino, por meio de pactuação com instituições de 

ensino superior credenciadas, para oferta de cursos e vagas, tendo por base as 

demandas das escolas, e as demandas específicas por adesão a programas 

de formação continuada em âmbito nacional e ainda a promoção de formação 

continuada na escola; 

III – garantia da melhoria das condições de trabalho que assegurem ambiente 

adequado para as atividades da função docente, disponibilizando 

aparelhamento e materiais pedagógicos adequados; 

IV – garantia de salário compatível com a habilitação em patamares de 

igualdade com outras profissões de nível superior; 

V – progressão funcional baseada na titulação, na habilitação e na avaliação de 

desempenho do servidor, inclusive com aproveitamento de carga horária de 

formação continuada por titularidade; 

VI – garantia de jornada de trabalho para livre docência e para planejamento na 

escola, na perspectiva da valorização do tempo e do estudo contínuo individual 

de auto-gestão do conhecimento, assegurada a legalidade da categoria. 

META 17 

(FORMAÇÃO INICIAL) UNIÃO ESTADO MUNICÍPIO 

Garantir, em regime de colaboração  com a 
União e  o Estado, , no prazo de1 (um) ano 
de vigência deste PME, política nacional de 
formação dos profissionais da educação de 
que tratam os incisos I, II e III do caput do 
art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro  de 

X X X 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm#art61.
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1996, assegurado que todos os professores 
e as professoras da educação básica 
possuam formação específica de nível 
superior, obtida em curso de licenciatura na 
área de conhecimento em que atuam. 

 

Estratégias: 

17.1) atuar, conjuntamente, com base em plano estratégico que apresente 
diagnóstico das necessidades de formação de profissionais da educação e da 
capacidade de atendimento, por parte de instituições públicas e comunitárias 
de educação superior existentes no Estado e União, e defina obrigações 
recíprocas entre os partícipes; 

17.2) apoiar  programa permanente de iniciação à docência a estudantes 
matriculados em cursos de licenciatura, a fim de aprimorar a formação de 
profissionais para atuar no magistério da educação básica; 

17.3) implementar programas específicos para formação de profissionais da 
educação para as escolas do campo e de comunidades  quilombolas e para a 
educação especial; 

17.4) pactuar com as práticas de ensino e assegurar os estágios nos cursos de 
formação de nível médio e superior dos profissionais da educação, visando ao 
trabalho sistemático de articulação entre a formação acadêmica e as 
demandas da educação básica; 

17.5) colaborar com 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 de atuação docente, em efetivo exercício; 

17.6) fomentar a oferta de cursos técnicos de nível médio e tecnológicos de 
nível superior destinados à formação, nas respectivas áreas de atuação, dos 
profissionais da educação de outros segmentos que não os do magistério; 

17.7) implantar, no prazo de 1 (um) ano de vigência desta Lei, política 
municipal de formação continuada para os profissionais da educação de outros 
segmentos que não os do magistério, construída em regime de colaboração 
entre os entes federados; 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm#art61.
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FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

META 18 

(FORMAÇÃO CONTINUADA) UNIÃO ESTADO MUNICÍPIO 

Instituir, no primeiro ano de vigência do 

PME, o programa de formação continuada 

para profissionais da educação básica, sob 

o gerenciamento do Estado, com a 

finalidade de sistematizar cursos 

demandados e ofertados, seja de iniciativa 

própria ou adesões a programas do MEC, 

estabelecendo monitoramento sistemático. 

X X X 

Estratégias: 

18.1) realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico para 
dimensionamento da demanda por formação continuada e fomentar a 
respectiva oferta por parte das instituições públicas de educação superior, de 
forma orgânica e articulada às políticas de formação dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios; 

18.2) colaborar com programas de composição e manutenção de acervo de 
obras didáticas, paradidáticas e de literatura e de dicionários, e programa 
específico de acesso a bens culturais, incluindo obras e materiais produzidos 
em Libras e em Braille, sem prejuízo de outros, a serem disponibilizados para 
os professores e as professoras da rede pública de educação básica, 
favorecendo a construção do conhecimento e a valorização da cultura da 
investigação até o terceiro ano de vigência deste plano; 

18.3) fortalecer a formação dos professores e das professoras das escolas 
públicas de educação básica, por meio da implementação das ações do Plano 
Nacional do Livro e Leitura e da instituição de programa nacional de 
disponibilização de recursos para acesso a bens culturais pelo magistério 
público. 

18.4) instituir parcerias com instituições de ensino superior para oferta de 

cursos de formação continuada stricto sensu (mestrado e doutorado 

interinstitucional) aos professores da educação básica municipal, 

disponibilizando recursos financeiros como forma de incentivo na forma do Art.: 
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62, §§ 1°, 2° e 3° da Lei 9.394/96 e segundo orientações da cartilha do 

FUNDEB de forma progressiva, ao longo da vigência deste PME. 

18.5) promover, em regime de colaboração com a União e o estado, a criação 

de políticas e programas de formação inicial e continuada de professores(as) e 

demais profissionais da educação que atuam nas escolas quilombolas, bem 

como, para os que atuam em escolas regulares e, contudo, recebem 

estudantes oriundos dos territórios quilombolas, respeitando a legislação 

vigente; 

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E CARREIRA 

 

META 19 

(VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO E CARREIRA) 
UNIÃO ESTADO MUNICÍPIO 

Implementar política pública de valorização e 

condições de trabalho dos profissionais do 

magistério das redes públicas de educação 

básica, assegurando no prazo até 02 (dois) 

anos, a existência de planos de carreira, de 

forma a equiparar seu rendimento médio ao 

dos demais profissionais com escolaridade 

equivalente, até o terceiro ano de vigência 

deste PME. 

X X X 

Estratégias: 

19.1) fortalecer, acompanhar e divulgar ações, por iniciativa da Secretaria 
Municipal de  Educação, até o final do primeiro ano de vigência deste PME, 
fórum permanente, com representação do Município e do Sindicato dos  
trabalhadores em educação, para acompanhamento da atualização progressiva 
do valor do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da 
educação básica; 

19.2) reestruturar, no âmbito  municipal, plano de cargo, carreira e 
remuneração para os trabalhadores da rede pública de educação básica, 
observados os critérios estabelecidos na Lei no 11.738, de 16 de julho de 2008, 
com implantação gradual do cumprimento da jornada de trabalho em um único 
estabelecimento escolar; 

19.3) estruturar as redes públicas de educação básica de modo que, até o 
início do terceiro ano de vigência deste PME, 90% (noventa por cento), no 
mínimo, dos respectivos profissionais do magistério e 70% (setenta por cento), 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11738.htm
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no mínimo, dos respectivos profissionais da educação não docentes sejam 
ocupantes de cargos de provimento efetivo e estejam em exercício nas redes 
escolares a que se encontrem vinculados; 

19.4) considerar as especificidades socioculturais das escolas do campo e das 
comunidades quilombolas no provimento de cargos efetivos para essas 
escolas; 

19.5) estimular a existência de comissões permanentes de profissionais da 
educação de todo sistema de ensino, em todas as instâncias, para subsidiar os 
órgãos competentes (Sindicato dos Trabalhadores da Educação, e Apoio 
Jurídico) na elaboração, reestruturação e implementação dos planos de 
Carreira. 

19.6) reestruturar no prazo de um ano de vigência deste PME o plano de 
Carreira e Remuneração dos profissionais da educação, incluindo correção da 
inflação do ano anterior, também no primeiro ano de vigência deste PME, sobre 
a remuneração, considerando os outros segmentos que não são do magistério. 

19.7) .promover a revisão do plano de cargos, carreiras e salários, de modo a 

ampliar e assegurar os direitos dos profissionais da educação, com ênfase aos 

que estão em estado de fragilidade de saúde, garantindo condições adequadas 

de carreira e trabalho, sem perdas dos direitos adquiridos 
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EIXO VI: GESTÃO DEMOCRÁTICA E 
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO 

GESTÃO DEMOCRÁTICA 

DIRETRIZES  

I – Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública, com a 

garantia da participação popular nos processos decisórios, assegurando a 

consolidação de colegiados com condições de trabalho para o 

acompanhamento e controle social dos processos pedagógicos e financeiros; 

II – universalização da autonomia pedagógica, administrativa e financeira das 

unidades de ensino públicas municipais, assegurando o fortalecimento das 

políticas educacionais, locais, regionais e estadual a partir da otimização dos 

processos, com valorização da economia local e da extinção de práticas 

autoritárias de gestão; 

III – implementação do planejamento político pedagógico, considerando o 

sistema educacional inclusivo, a sustentabilidade socioambiental, a cultura da 

paz e a não-violência, assegurando a participação da comunidade escolar e 

local, inclusive nos processos de avaliação institucional; 

IV – promoção de políticas e programas de formação e valorização de gestores 

e técnicos, bem como dos colegiados e conselhos escolares, considerando as 

dimensões da gestão democrática. 

META 20 

(GESTÃO DEMOCRÁTICA) UNIÃO ESTADO MUNICÍPIO 

Assegurar, em regime de colaboração com a União, 

recursos e apoio técnico, para no prazo de 2 (dois) 

anos de vigência deste PME, efetivar a gestão 

democrática da educação, associada a critérios 

técnicos de mérito e desempenho e à consulta 

pública à comunidade escolar, no âmbito das 

escolas públicas. 

X X X 

Estratégias: 

20.1) fortalecer e apoiar os programas de apoio e formação aos conselheiros 
dos conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, dos 
conselhos de alimentação escolar, dos conselhos regionais e de outros e aos 
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representantes educacionais em demais conselhos de acompanhamento de 
políticas públicas, garantindo 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; 

20.2) fortalecer o fórum permanente de Educação, com o intuito de coordenar 
as conferências municipais, bem como participar das estaduais e 
nacionais,efetuando o acompanhamento da execução deste PME e dos seus 
planos de educação; 

20.3) estimular, em todas as redes de educação básica, a constituição e o 
fortalecimento de grêmios estudantis e associações de pais, assegurando-lhes, 
inclusive, espaços adequados e condições de funcionamento nas escolas e 
fomentando a sua articulação orgânica com os conselhos escolares, por meio 
das respectivas representações; 

20.4) constituir conselhos escolares e  fortalecer 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-lhes condições de funcionamento autônomo; 

20.5) estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, 
alunos e seus familiares na formulação dos projetos político-pedagógicos, 
currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares, 
assegurando a participação dos pais. 

20.6) favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de 
gestão financeira nos estabelecimentos de ensino com gerência dos recursos 
pelo fundo municipal de educação; 

META 21 

(QUALIDADE DA EDUCAÇÃO) UNIÃO ESTADO MUNICÍPIO 

Fomentar a qualidade da educação básica 
na etapa do Ensino Fundamental  e 
modalidades (Educação Especial, 
Educação Quilombola, Educação do 
Campo), com melhoria do fluxo escolar e 
da aprendizagem de modo a atingir as 
seguintes médias nacionais para o Ideb: 

 

X X X 
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IDEB 2015 2017 2019 2021 

Anos iniciais do ensino 
fundamental 

4,8 5,1 5,3 5,6 

Anos finais do ensino 
fundamental 

4,7 5,0 5,2 5,5 

 

Estratégias: 

21.1) assegurar que: 

a) no quinto ano de vigência deste PME, pelo menos 70% (setenta por 
cento) dos alunos do ensino fundamental tenham alcançado nível suficiente de 
aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento de seu ano de estudo, e 50% (cinquenta por cento), pelo 
menos, o nível desejável; 

b) no último ano de vigência deste PME, todos os estudantes do ensino 
fundamental tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos 
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, 
e 70% (setenta por cento), pelo menos, o nível desejável; 

21.2) constituir, em regime de colaboração com a União e Estado, 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; 

21.3) induzir processo contínuo de autoavaliação das escolas de educação 
básica, por meio da constituição de instrumentos de avaliação que orientem as 
dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento 
estratégico, a melhoria contínua da qualidade educacional, a formação 
continuada dos profissionais da educação e o aprimoramento da gestão 
democrática; 

21.4) 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; 
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21.5) dar suporte a  prestação de assistência técnica financeira à fixação de 
metas intermediárias, nos termos estabelecidos conforme pactuação voluntária 
entre os entes, priorizando sistemas e redes de ensino com Ideb abaixo da 
média nacional; 

21.6) apoiar os instrumentos de avaliação da qualidade do ensino fundamental 
e médio, de forma a englobar o ensino de ciências nos exames aplicados nos 
anos finais do ensino fundamental, e incorporar o Exame Nacional do Ensino 
Médio, assegurada a sua universalização, 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; 

21.7) pactuar no desenvolvimento de indicadores específicos de avaliação da 
qualidade da educação especial, bem como da qualidade da educação bilíngue 
para surdos; 

21.8) orientar as políticas da rede municipal, de forma a buscar atingir as metas 
projetadas do Ideb, garantindo equidade da aprendizagem até o último ano de 
vigência deste PME. 

21.9) fixar, acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagógicos dos 
indicadores do sistema nacional de avaliação da educação básica e do Ideb, 
relativos às escolas, às redes públicas de educação básica e aos sistemas de 
ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
assegurando a contextualização desses resultados, com relação a indicadores 
sociais relevantes, como os de nível socioeconômico das famílias dos alunos, e 
a transparência e o acesso público às informações técnicas de concepção e 
operação do sistema de avaliação; 

21.10) Incentivar o melhoramento do desempenho dos alunos da educação 
básica nas avaliações da aprendizagem no Programa Internacional de 
Avaliação de Estudantes - PISA, tomado como instrumento externo de 
referência, internacionalmente reconhecido, de acordo com as seguintes 
projeções: 

PISA 2015 2018 2021 

Média dos resultados em matemática, leitura 
e ciências 

438 455 473 

21.11) incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar tecnologias 
educacionais para a educação infantil,  ensinos fundamental e médio e 
incentivar práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo 
escolar e a aprendizagem, assegurada a diversidade de métodos e propostas 
pedagógicas, com preferência para softwares livres e recursos educacionais 
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abertos, bem como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino 
em que forem aplicadas; 

21.12) garantir em regime de colaboração com Estado e União transporte 
gratuito para todos os estudantes da educação do campo na faixa etária da 
educação escolar obrigatória, mediante renovação e padronização integral da 
frota de veículos, de acordo com especificações definidas pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, e financiamento 
compartilhado, com participação da União proporcional às necessidades dos 
entes federados, visando a reduzir a evasão escolar e o tempo médio de 
deslocamento a partir de cada situação local; 

21.13) desenvolver pesquisas de modelos alternativos de atendimento escolar 
para a população do campo que considerem as especificidades locais e as 
boas práticas nacionais e internacionais; 

21.14) garantir, a partir do primeiro ano de vigência deste PME, o acesso à 
rede mundial de computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar, 
até o final da década, a relação computador/aluno nas escolas da rede pública 
de educação básica, promovendo a utilização pedagógica das tecnologias da 
informação e da comunicação 

21.15) assegurar a todas as escolas públicas de educação básica o acesso a 
energia elétrica, abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário e 
manejo dos resíduos sólidos, garantir o acesso dos alunos a espaços para a 
prática esportiva, a bens culturais e artísticos e a equipamentos e laboratórios 
de ciências e, em cada edifício escolar, garantir a acessibilidade às pessoas 
com deficiência; 

21.16) institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional 
de reestruturação e aquisição de equipamentos para escolas públicas, visando 
à equalização regional das oportunidades educacionais; 

21.17) garantir o provimento de equipamentos e recursos tecnológicos digitais 
para a utilização pedagógica no ambiente escolar (urbana e rural) a todas as 
escolas públicas da educação básica, criando, inclusive, mecanismos para 
implementação das condições necessárias para a universalização das 
bibliotecas nas instituições educacionais, com acesso a redes digitais de 
computadores, inclusive a internet; 

21.18) informatizar integralmente a gestão das escolas públicas e da Secretaria 
Municipal de Educação, bem como manter programa nacional de formação 
inicial e continuada para o pessoal técnico das secretarias de educação; 

21.19) garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo 
desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de educadores para 
detecção dos sinais de suas causas, como a violência doméstica e sexual, 
favorecendo a adoção das providências adequadas para promover a 
construção da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de segurança para 
a comunidade; 
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21.20) implementar políticas de inclusão e permanência na escola para 
adolescentes e jovens que se encontram em regime de liberdade assistida e 
em situação de rua, assegurando os princípios da Lei no 8.069, de 13 de julho 
de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; 

21.21) garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as 
culturas afro-brasileira e indígenas e implementar ações educacionais, nos 
termos das Leis nos 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de março 
de 2008, assegurando-se a implementação das respectivas diretrizes 
curriculares nacionais, por meio de ações colaborativas com fóruns de 
educação para a diversidade étnico-racial, conselhos escolares, equipes 
pedagógicas e a sociedade civil; 

21.22) consolidar a educação escolar no campo de populações tradicionais, de 
e de comunidades quilombolas, respeitando a articulação entre os ambientes 
escolares e comunitários e garantindo: o desenvolvimento sustentável e 
preservação da identidade cultural; a participação da comunidade na definição 
do modelo de organização pedagógica e de gestão das instituições, 
consideradas as práticas socioculturais e as formas particulares de 
organização do tempo; a oferta bilíngue na educação infantil e nos anos iniciais 
do ensino fundamental; a reestruturação e a aquisição de equipamentos; a 
oferta de programa para a formação inicial e continuada de profissionais da 
educação; e o atendimento em educação especial; 

21.23) desenvolver currículos e propostas pedagógicas específicas para 
educação escolar para as escolas do campo e para as comunidades  
quilombolas, incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas 
comunidades e considerando o fortalecimento das práticas socioculturais, 
produzindo e disponibilizando materiais didáticos específicos, inclusive para os 
alunos com deficiência; 

21.24) mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a 
educação formal com experiências de educação popular e cidadã, com os 
propósitos de que a educação seja assumida como responsabilidade de todos 
e de ampliar o controle social sobre o cumprimento das políticas públicas 
educacionais; 

21.25) promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito 
local, estadual e nacional, com os de outras áreas, como saúde, trabalho e 
emprego, assistência social, esporte e cultura, possibilitando a criação de rede 
de apoio integral às famílias, como condição para a melhoria da qualidade 
educacional; 

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

21.27) estabelecer ações efetivas a partir do primeiro ano de vigência deste 
PME, especificamente voltadas para a promoção, prevenção, atenção e 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/2003/L10.639.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm
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atendimento à saúde e à integridade física, mental e emocional dos 
profissionais da educação, como condição para a melhoria da qualidade 
educacional; 

21.28) promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes do 
Plano Nacional do Livro e da Leitura, a formação de leitores e a capacitação de 
professores, bibliotecários e agentes da comunidade para atuar como 
mediadores da leitura, de acordo com a especificidade das diferentes etapas 
do desenvolvimento e da aprendizagem; 

21.29) instituir, em articulação com os Estados e o Distrito Federal, programa 
nacional de formação de professores e de alunos para promover e consolidar 
política de preservação da memória nacional; 

21.30) promover a regulação da oferta da educação básica pela iniciativa 
privada, de forma a garantir a qualidade e o cumprimento da função social da 
educação; 

21.31) estabelecer políticas de estímulo às escolas que melhorarem o 
desempenho no Ideb, de modo a valorizar o mérito do corpo docente, da 
direção e da comunidade escolar, instituídas no PCCR municipal. 
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EIXO VII: FINANCIAMNETO DA EDUCAÇÃO 

AMPLIAÇÃO DO INVESTIMENTO 

 

DIRETRIZES  

I – garantia de uma gestão educacional consolidada na autonomia plena 

administrativa e financeira, para o atendimento das ordenanças no âmbito das 

dimensões pedagógicas e políticas da educação, com base em um 

planejamento sólido e eficaz, que assegure a qualidade da educação 

municipal; 

II – ampliação do investimento educacional, considerando as pactuações, 

parcerias e as projeções de avanços dos percentuais destinados ao 

financiamento da educação, garantindo a superação das ingerências, referente 

ao planejamento e à execução eficiente de ações, programas e projetos, 

assegurando o cumprimento das leis de responsabilidade fiscal e educacional, 

co-responsabilizando os responsáveis pelas ingerências e improbidades 

constatada; 

III – promoção de ampliação dos percentuais educacionais por meio de 

captação de recursos públicos e privados, de forma a assegurar a manutenção 

e a ampliação da oferta da educação com qualidade social, até o segundo ano 

de vigência deste PME. 

IV – fortalecimento do regime de colaboração, interfederativo, com definições 

equilibradas na repartição das responsabilidades e co-responsabilidades 

pactuadas para a garantia da qualidade na educação, considerando as 

especificidades e necessidades de complementação e suplementação de 

políticas e recursos para a educação. 

(AMPLIAÇÃO DO INVESTIMENTO) UNIÃO ESTADO MUNICÍPIO 

Garantir a aplicação das fontes de 

financiamento da educação conforme 

preceitua o art. 212 da Constituição 

Federal e demais legislações pertinentes. 

X X X 

 

Estratégias: 

20.1) garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos 
os níveis, etapas e modalidades da educação básica, observando-se as 
políticas de colaboração entre os entes federados, em especial as decorrentes 
do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e do § 1o do art. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#adctart60.
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm#art75§1
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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; 

20.2) aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento da 
arrecadação da contribuição social do salário-educação; 

20.3) fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos 
do parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 
2000, 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, as Secretarias de Educação dos 
Estados  e os Tribunais de Contas da União, do Estado e do Município; 

20.4) acompanhar, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira - INEP, estudos e acompanhamento regular dos 
investimentos e custos por aluno da educação básica, em todas as suas etapas 
e modalidades; 

20.5) utilizar o Custo Aluno Qualidade - CAQ como parâmetro para o 
financiamento da educação de todas etapas e modalidades da educação 
básica, a partir do cálculo e do acompanhamento regular dos indicadores de 
gastos educacionais com investimentos em qualificação e remuneração do 
pessoal docente e dos demais profissionais da educação pública, em 
aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e 
equipamentos necessários ao ensino e em aquisição de material didático-
escolar, alimentação e transporte escolar; 

20.6) o CAQ será definido no prazo de 3 (três) anos e será continuamente 
ajustado, com base em metodologia formulada pelo Ministério da Educação - 
MEC, e acompanhado pelo Fórum Nacional de Educação - FNE, pelo Conselho 
Nacional de Educação - CNE e pelas Comissões de Educação da Câmara dos 
Deputados e de Educação, Cultura e Esportes do Senado Federal, e adaptado 
ao município com aprovação na câmara dos vereadores.   

20.7) Buscar junto  à União, na forma da lei, a complementação de recursos 
financeiros para o  Municípios caso não consiga atingir o valor do CAQi e, 
posteriormente, do CAQ; 

20.8) aprovar, no prazo de 2 (dois) anos, Lei de Responsabilidade Educacional, 
assegurando padrão de qualidade na educação básica, no sistema e rede de 
ensino municipal, aferida pelo processo de metas de qualidade aferidas por 
institutos oficiais de avaliação educacionais; 

 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm#art75§1
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art48p.
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art48p.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


