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INTRODUÇÃO
Nova Prata, município pertencente à Região Nordeste do Estado, situa-se a
187 quilômetros de Porto Alegre. Está ligada à capital e as outras importantes
cidades da região através de rodovias pavimentadas, o que facilita o acesso ao
município. Sua população, segundo estimativas do IBG, em 2014, era de 24.495
habitantes.
Dona de belezas naturais exuberantes, Nova Prata conserva construções do
início do século que se mesclam com a arquitetura contemporânea, cada vez mais
evidente

no forte crescimento da construção civil da cidade. O espírito

empreendedor e inovador deste povo, remete ao desenvolvimento econômico
transformando Nova Prata num pólo regional de investimentos. Indústrias de grande
porte no setor da borracha, de móveis, de alimentos, de fibras, entre outros,
convivem com o extrativismo de basalto e agricultura.
Traços ecléticos refletem-se na devoção deste povo, o qual, com fé fez sua
história. A arquitetura da Igreja Matriz e das Capelas do interior trazem a força da fé.
Nova Prata é referência regional. O Festival Internacional de Folclore, a
Festa de São João Batista, o Natal de Prata, o Congresso Florestal, a Expoprata, as
campanhas do comércio, os Rodeios, seus principais eventos, atraem multidões e
transformam Nova Prata num mundo sem fronteiras, através da arte, cultura e
conhecimento. A cultura está estampada nas casas típicas, no Museu Municipal, no
Museu Rural, nos grupos e corais que fazem a música e a dança de Nova Prata.
Um dos principais atrativos de nossa cidade é a gastronomia. Basicamente
italiana e gaúcha, possui sabor único, acompanhada pela simpática alegria dos
roteiros coloniais. As manifestações do forte artesanato do município trazem formas
e cores que invadem os olhos e a alma.
Tem um grande potencial turístico onde os principais atrativos são a Casa da
Cultura, a Praça da Bandeira, o Viveiro Florestal, a Gruta, a Cascata da Usina, o
Complexo Termal Caldas de Prata, o Museu Municipal, o Museu Rural, a Igreja São
João Batista e os painéis de acesso norte e sul que simbolizam a vida dos primeiros
imigrantes.
No âmbito educacional, o Município possui uma Rede de Ensino que conta
com escolas desde a Educação Infantil ao Ensino Superior. Para atender 5.023
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alunos, conforme dados do Censo Escolar de 2014, Nova Prata conta com 22
Unidades de Ensino, sendo 7 Particulares, 6 públicas Estaduais e 9 públicas
Municipais, garantindo que toda a população em idade escolar tenham acesso à
Educação Básica, direito assegurado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - LDBen 9394/96.

Fazem parte da Rede Municipal Privada de Ensino as escolas:
- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE);
- Escola Particular de Educação Infantil Sonho Encantado;
- Escola Particular de Educação Infantil CECI;
- Escola Particular de Educação Infantil Pequenos Passos;
- Escola de Educação Profissional São Pelegrino;
- Colégio Nossa Senhora Aparecida;
- Núcleo da Universidade de Caxias do Sul (NUPRA-UCS).

Compõem a Rede Pública Estadual de Ensino as seguintes escolas:
- Escola Estadual de Ensino Fundamental Fernando Luzzatto;
- Escola Estadual de Ensino Fundamental André Carbonera;
- Escola Estadual de Ensino Fundamental Reinaldo Cherubini;
- Escola Estadual de Ensino Médio Onze de Agosto;
- Instituto Estadual de Educação Tiradentes;
- Núcleo Estadual de Educação de Jovens e Adultos.

Compõem a Rede Pública Municipal de Ensino as seguintes escolas:
- Escola Municipal de Educação Infantil Criança Feliz;
- Escola Municipal de Educação Infantil Primeiros Passos;
- Escola Municipal de Educação Infantil Recanto da Alegria;
- Escola Municipal de Educação Infantil Um Pedacinho de Céu;
- Escola Municipal de Ensino Fundamental Ângela Pellegrini Paludo;
- Escola Municipal de Ensino Fundamental Caetano Polesello;
- Escola Municipal de Ensino Fundamental Guerino Somavilla;
- Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Josué Bardin;
- Escola Municipal de Ensino Fundamental Reinaldo Cherubini.
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De acordo com o exposto acima, Nova Prata por sua situação educacional,
desafia sua comunidade a lançar um olhar mais profundo sobre o ensinar e o
aprender em todos os níveis e modalidades.
Com a aprovação do Plano Nacional de Educação – Lei nº 13.005, de 25 de
junho de 2014, que estabeleceu o prazo de um ano a partir de sua aprovação para
que os Estados e Municípios se lançassem na construção dos seus próprios Planos,
deu-se início, então, a caminhada de reflexões e discussões sobre a realidade
educacional do Município, oportunizando traçar metas e estratégias na busca da
“Qualidade da Educação”.
Para dar conta da essência deste Plano, o Conselho Municipal de Educação
foi o órgão responsável pela articulação de todas as etapas necessárias para a
construção do mesmo, desde capacitação de seus conselheiros, formação da
comissão que foi nomeada através do Decreto Executivo nº 6305/2014, organização
do cronograma de reuniões, levantamento do diagnóstico educacional e elaboração
das metas e estratégias para a educação dos próximos 10 anos. Este processo
aconteceu no período de agosto de 2014 a maio de 2015, contou com ampla
participação da sociedade nos seus mais diversos segmentos e inúmeros encontros
da Comissão para discussões a cerca do assunto. O resultado desse trabalho é o
que apresentamos a seguir.
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1 META UM
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 mês de junho de 2024.
1.1 DIAGNÓSTICO

O município de Nova Prata possui uma população estimada em 24.495
habitantes, segundo dados IBGE, no ano de 2013. Dessas, 569 são crianças na
faixa etária de 4 a 5 anos, conforme dados do Data/Sus.
No município, 12 (doze) escolas atendem alunos nessa faixa etária que
correspondem às turmas de Pré-escola, totalizando 494 matrículas. Conforme Lei Nº
12.796 de 2013 e meta 01 de Plano Nacional de Educação(PNE) este nível de
ensino passa a ser obrigatório a partir de 2016, sendo assim, é necessário ampliar a
oferta de vagas para essa faixa etária, de forma a suprir a demanda, conforme
quadro abaixo.
Tabela 1 - Atendimento de 4 a 5 Anos (Tot al)

Faixa Etária
de 4 a 5 anos

2010

2011

2012

2013

População

500

504

511

569

Matrícula

289

413

451

494

57,08%

81,94%

88,25%

86,81%

211

91

60

75

Taxa de
Escolarização
Demanda
Potencial

Fonte: Inep/ Censo Escolar da E ducação Básica, Nova Prata/ RS.

Tabela 2 - Distribuição das Vagas em 2013 (4 a 5 anos)

REDE
MUNICIPAL

REDE
ESTADUAL

REDE
PRIVADA

TOTAL

Nº de escolas

07

01

4

12

2013

363

17

114

494

Fonte: Inep/ Censo Escolar da E ducação Básica, Nova Prata/ RS.
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Na faixa etária de 0 a 3 anos Nova Prata, tem uma população de 1406
crianças, segundos dados do Data/SUS 2013. Destas, 361 crianças são atendidas
em turmas de Creche em 8 (oito) escolas da rede municipal e privada, perfazendo
um total de 25,67% de crianças matriculadas.
Para atingir a meta de 50% das crianças atendidas até 2024, tendo como
base o ano 2013, seriam necessárias 342 novas vagas. Esse número poderá variar
de acordo com a população dessa faixa etária em cada ano.
Tabela 3 - Atendimento de 0 a 3 Anos

Faixa Etária
de 0 a 3 anos

2010

2011

2012

2013

1005

1035

1049

1406

283

280

321

361

28,15%

27,05%

30,60%

25,67%

Demanda Potencial

722

755

728

1045

Número de vagas
necessárias para
atingir a meta

220

238

204

342

População
Matrícula
Taxa de
Escolarização

Fonte: Inep/ Censo Escolar da E ducação Básica, Nova Prata/ RS

Tabela 4 - Distribuição das Vagas em 2013 de 0 A 3 Anos

REDE MUNICIPAL

REDE PRIVADA

TOTAL

Nº de Escolas

04

04

08

2013

290

71

361

Fonte: Inep/ Censo Escolar da E ducação Básica, Nova Prata/ RS

1.2 ESTRATÉGIAS
1.2.1 Fomentar políticas públicas, em regime de colaboração, que fortaleçam
a capacidade do sistema de ensino, para ampliar a oferta de atendimento à
Educação Infantil com qualidade e equidade social.
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1.2.2 Manter e ampliar, em regime de colaboração, vínculos com o programa
nacional de construção e reestruturação de escolas, bem como de aquisição de
equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas
de Educação Infantil, através do Plano de Ações Articuladas (PAR).

1.2.3 Organizar lista única, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura (SMEC), sempre no mês de agosto para chamamento das
crianças interessadas por vagas de creche, no prazo de 2 anos, a contar da
aprovação do Plano Municipal de Educação (PME).

1.2.4 Realizar chamada pública a fim de expandir a oferta de vagas em
creche certificadas pelo Conselho Municipal de Educação (CME), no prazo de 3
anos a contar a aprovação do PME.

1.2.5 Articular, junto às empresas, o cumprimento do que prevê os
parágrafos 1º e 2º, do artigo 389, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
sobre o direito a creche para filhos da mulher trabalhadora.

1.2.6 Realizar, anualmente, a partir da aprovação do PME em regime de
colaboração com os órgãos da Assistência, Saúde, Proteção à Infância e Ministério
Público, levantamento da demanda por Creche para a população de até 3 (três)
anos e de Pré-escola para a população de 4 e 5 anos como forma de planejar a
oferta e verificar o atendimento da demanda manifesta.

1.2.7 Ampliar o número de vagas na Pré-escola de forma a atingir, até 2016,
o correspondente a 100% das crianças na faixa etária de 4 e 5 anos de idade.

1.2.8 Fazer cumprir, as exigências mínimas de qualidade para o
funcionamento adequado das instituições de Educação Infantil públicas e privadas,
respeitando as características das distintas faixas etárias, a partir da aprovação do
PME.
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1.2.9

Criar condições

para

o

CME

fiscalizar e

fazer cumprir a

regulamentação das instituições de educação infantil vinculadas ao sistema
municipal de ensino, a partir da aprovação do PME.

1.2.10 Aprimorar normativas e mecanismos de acompanhamento e controle
no âmbito de cada sistema, de forma a garantir a qualidade estabelecida nos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para a Educação Infantil, a partir da
aprovação do PME .

1.2.11 Estabelecer, a partir da vigência deste plano, um sistema de
acompanhamento da Educação Infantil nos estabelecimentos públicos e privados,
visando ao apoio técnico-pedagógico para a melhoria da qualidade e à garantia do
cumprimento dos padrões mínimos estabelecidos pelas diretrizes nacionais,
podendo ser através de articulação com as instituições de ensino superior que
tenham experiência na área.

1.2.12 Assegurar permanentemente, por meio de ações dos órgãos
administradores e normatizadores dos sistemas de ensino, infraestrutura necessária
para um trabalho pedagógico de qualidade, desde a construção física, até os
espaços de recreação e ludicidade, a adequação de equipamentos, tecnologias,
acessibilidade, nas escolas existentes e naquelas a serem criadas, de acordo com
as exigências dos respectivos sistemas de ensino, em regime de colaboração.

1.2.13 Fortalecer mecanismos de acompanhamento e 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.

1.2.14 Priorizar o acesso à Educação Infantil e promover a oferta do
atendimento educacional especializado complementar e suplementar aos alunos
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação e assegurar a educação bilíngue para crianças surdas e a
transversalidade da Educação Especial nesta etapa da Educação Básica.

24

1.2.15 Solicitar, através do PAR, Salas de Recursos Multifuncionais para as
Escolas de Educação Infantil, gradativamente a partir de 2016.

1.2.16 Promover a formação inicial e continuada dos profissionais da
Educação Infantil, priorizando o atendimento por profissionais com formação
superior.

1.2.17 Estabelecer parcerias entre as Escolas Municipais e Privadas de
Ensino para a promoção de cursos de capacitação de professores e profissionais da
Educação Infantil, constituindo-se em programas de educação continuada.

1.2.18 Garantir formação continuada aos profissionais da Educação Infantil
para atuarem na inclusão de crianças com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação em classes comuns.

1.2.19 Assegurar o atendimento em turno integral para as crianças de 0 a 3
anos, conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil.

1.2.20 Possibilitar o acesso à Educação Infantil em tempo integral, de forma
gradativa, para todas as crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos, conforme
estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, a partir
de 2018.

1.2.21 Assegurar, no prazo de dois anos, a partir da aprovação do PME, que
todas as instituições de Educação Infantil avaliem e reconstruam, caso necessário,
seus Regimento Escolar, Projeto Político Pedagógico e Plano de Estudos, com a
participação da comunidade envolvida, adequando-os conforme o estabelecido nas
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e as normas do Sistema
de Ensino.

25

2 META DOIS
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 do Plano Nacional de Educação, resguardadas as responsabilidades.
2.1 DIAGNÓSTICO

Para atender a demanda da população de 6 a 14 anos, faixa etária
correspondente ao Ensino Fundamental, Nova Prata possui 11 (onze) Escolas,
sendo estas 5 (cinco) Municipais, 5 (cinco) Estaduais e 1 (uma) Particular.
Através dos dados é possível constatar que estamos muito próximos de
atingir a totalidade da meta no que refere a universalização do ensino fundamental
de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos. O fato de
ainda haver um pequeno número de crianças fora da escola, não ocorre devido ao
déficit de vagas, e sim, a outros fatores sociais.
Observa-se também, nos últimos 4 anos analisados, um decréscimo no
número de matrículas no Ensino Fundamental.
Um fator preocupante em relação a este nível, é a conclusão dessa etapa na
idade recomendada, ou seja, 14 anos. A distorção idade/série se dá devido à
reprovação e evasão. Observa -se, pelos dados apresentados, que os maiores
índices de reprovação e abandono concentram-se nas séries finais do Ensino
Fundamental e que os maiores índices de distorção idade/série estão na Rede
Municipal de Ensino.
Em relação ao abandono escolar, Nova Prata apresenta índices menores
que o Estado e o País. Um dos mecanismos já utilizados para evitar a evasão é a
FICAI (Ficha do Aluno Infrequente).
Corrigir o fluxo escolar garantindo a permanência e a conclusão na idade
certa dos alunos matriculados no Ensino Fundamental, depende do trabalho de
todos os envolvidos (aluno, família, escola, redes de apoio...) e é dever do Poder
Público e de todos os Sistemas e redes de Educação.
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Tabela 5 - Percentual da População de 6 a 14 Anos que Frequenta a Escola

Brasil

Rio Grande do Sul

Nova Prata

98,2%

98,0%

99,3%

Fonte: IB GE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domic ílio (P NAD) 2012;
IBGE/Censo Populacional, 2010.

Tabela 6 - Distribuição das Matrículas no Ensino Fundament al

Rede
municipal
Rede
Estadual
Rede
Particular
TOTAL

2010

2011

2012

2013

1503

1496

1463

1394

1162

1092

996

842

226

211

218

212

2891

2799

2677

2448

Fonte: Inep/E ducacenso.

Tabela 7 - Rendimento Escolar – Brasil

2011

2012

AP

RP

AB

AP

RP

AB

87,6%

9,6%

2,8%

88,2%

9,1%

2,7%

Fonte: Qedu – Inep.
Tabela 8 - Rendimento Escolar – Rio Grande do S ul

2011

2012

AP

RP

AB

AP

RP

AB

85,5%

13,1%

1,4%

87,0%

11,7%

1,3%

Fonte: Qedu – Inep.

Tabela 9 - Rendimento Escolar – Nova Prata/ RS

2010
AP
Anos
92,2%
Iniciais
Anos
89,2%
Finais

2011

2012

2013

RP

AB

AP

RP

AB

AP

RP

AB

AP

RP

AB

7,8%

0,0%

93,0%

6,9%

0,1%,

94,7%

5,2%

0,2%

96,4%

3,6%

0,0%

10,4%

0,4%

84,1%

15,7%

0,2%

88,8%

11,2%

0,0%

82,5%

16,2%

0,3%

Fonte: Qedu – Inep.
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Tabela 10 – Distorção Idade/Série no Ensino Fundamental em 2013

Ano

Percentual

1º Ano

0%

2º Ano

7%

3º Ano

14%

4º Ano

15%

5º Ano

19%

6º Ano

24%

7º Ano

28%

8º Ano

23%

9º Ano

14%

Fonte: Qedu - Inep (dados arredondados).

Tabela 11 - Taxa de Distorção Idade-Série - Ensino Fundamental de 8 e 9 anos
Anos
Rede

Local

Total
Fund.

1º ao
5º
Ano

6º ao
9º
Ano

ANDRE CARBONERA

Estadual

Urbana

17,4

11,9

21,3

--

9,1

FERNANDO LUZZATTO

Estadual

Rural

5,0

5,0

--

--

ONZE DE AGOSTO

Estadual

Urbana

16,5

9,5

23,7

REINALDO CHERUBINI

Estadual

Urbana

19,2

4,2

TIRADENTES

Estadual

Urbana

5,9

REINALDO CHERUBINI

Municipal

Rural

19,9

CAETANO POLESELLO

Municipal

Rural

ANGELA PELLEGRINI PALUDO

Municipal

Urbana

PE JOSUE BARDIN

Municipal

GUERINO SOMAVILLA
APARECIDA

Nome da Escola

1º
Ano

2º
Ano

4º
Ano

5º
Ano

6º
Ano

7º
Ano

8º
Ano

9º
Ano

7,1

10,0

23,8

18,2

22,2

29,2

14,3

--

--

20,0

--

--

--

--

--

--

--

7,9

16,7

16,3

34,2

29,3

26,9

7,7

30,2

--

--

20,0

12,5

--

31,3

43,8

31,9

20,6

1,8

9,4

--

--

--

--

7,4

--

17,9

8,5

12,0

16,3

24,6

--

12,5

26,7

20,0

20,0

6,7

40,0

22,2

23,5

15,1

8,8

21,1

--

7,7

10,0

13,6

11,1

17,4

14,3

31,8

22,7

18,9

14,5

24,8

--

8,3

8,3

18,8

39,4

22,2

35,3

24,4

13,0

Urbana

30,2

26,3

34,7

--

19,4

29,4

27,3

42,1

47,4

33,3

31,4

25,7

Municipal

Urbana

16,7

11,0

23,2

--

10,0

18,0

14,0

15,0

30,9

31,5

14,6

10,4

Privada

Urbana

1,4

0,9

2,0

--

--

--

--

3,0

3,1

--

5,0

--

Fonte: Inep/E ducacenso.

3º
Ano
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2.2 ESTRATÉGIAS

2.2.1 Organizar, anualmente, em cada unidade de ensino, a partir da
aprovação do PME sistematização e análise de dados sobre o acesso, a
permanência e a conclusão do Ensino Fundamental, em regime de colaboração.

2.2.2 Promover em cada unidade de ensino, a avaliação e o monitoramento
da aprendizagem dos estudantes, a partir de dimensões e indicadores das diretrizes
curriculares do Ensino Fundamental de 9 anos, com periodicidade anual, a partir do
primeiro ano de vigência deste PME.

2.2.3 Promover de forma sistemática, em regime de colaboração, a busca
ativa de crianças e adolescentes fora da escola, fortalecendo parcerias com Órgãos
Públicos de Assistência Social, Saúde e Proteção à Infância, Adolescência e
Juventude para diminuir os índices de evasão e abandono em todas as etapas do
Ensino Fundamental.

2.2.4 Elaborar plano de ações, em regime de colaboração, com apoio
técnico e financeiro da União, visando a universalização do Ensino Fundamental e
assegurando o direito a matrícula e permanência com aprendizagem para a
conclusão deste nível de ensino.

2.2.5 Criar, em regime de colaboração, no prazo de um ano da aprovação do
PME, mecanismos para o acompanhamento individualizado dos alunos do Ensino
Fundamental fortalecendo o aproveitamento escolar dos estudantes.

2.2.6 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da
permanência e do aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de
transferência de renda, bem como daqueles que vivenciem situações de
discriminação, preconceitos e violências na escola, visando ao estabelecimento de
condições adequadas para o sucesso escolar dos alunos, em colaboração com as
famílias e com Órgãos Públicos de Assistência Social, Saúde e Proteção à Infância,
Adolescência e Juventude.
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2.2.7 Planejar ações e estabelecer políticas públicas a fim de regularizar o
fluxo escolar, reduzindo progressivamente as taxas de repetência e de evasão
escolar garantindo a aprendizagem com qualidade.

2.2.8 Possibilitar aos alunos e professores a qualificação e a inclusão
sociodigital por meio do acesso às novas tecnologias educacionais, através da
instalação e manutenção de laboratórios de informática, equipamentos multimídia,
ciências, idiomas, bibliotecas, videotecas e outros, em todos os estabelecimentos de
ensino de acordo com a competência de cada esfera.

2.2.9 Utilizar 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 de cada realidade.

2.2.10 Oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos estudantes e
de estímulo a habilidades, inclusive mediante certames e concursos nacionais.

2.2.11 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 alunos dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas
se tornem polos de criação e difusão cultural.

2.2.12 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.

2.2.13 Aderir a programa municipal de práticas esportivas para o
desenvolvimento de habilidades, visando estimular as potencialidades físicas nas
diferentes modalidades esportivas.

2.2.14 Investir na formação inicial e continuada dos profissionais do Ensino
Fundamental,

atendendo

às

peculiaridades

locais,

em

parceria

com

as

universidades e com apoio técnico e financeiro da União, através dos programas de
formação.
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2.2.15 Garantir espaços de discussão permanentes, sobre políticas
educacionais de inclusão, entre todos os estabelecimentos de ensino, nas diferentes
etapas e modalidades do Ensino Fundamental, em regime de colaboração.

2.2.16 Garantir permanentemente, em regime de colaboração, recursos
financeiros, humanos e pedagógicos, necessários à permanência e à aprendizagem
efetiva de todos educandos.

2.2.17

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 fortalecendo os Conselhos Escolares com a
participação da comunidade na Gestão Escolar, prevendo ações na Proposta
Político-Pedagógica e Regimentos Escolares das Instituições de Ensino.

2.2.18 Promover a aproximação das Propostas Político-Pedagógicas das
diferentes Redes de Ensino, através da implantação dos Direitos e Objetivos de
Aprendizagem, elaborados pelo Ministério da Educação (MEC), que configurarão a
Base Nacional Comum C urricular do Ensino Fundamental.

2.2.20

Adequar

os

Regimentos

Escolares,

as

Propostas

Político-

Pedagógicas e os Planos de Estudos de forma a atender o previsto nas Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e os Objetivos e Direitos de
Aprendizagem.

2.2.21 Reestruturar a legislação do órgão normatizador do Sistema de
Ensino de forma a garantir a infraestrutura mínima para atendimento no Ensino
Fundamental e a qualidade dos processos pedagógicos, de acordo com cada esfera.

2.2.22 Priorizar a alfabetização como um processo ao longo de todo o
Ensino Fundamental, entendendo o compromisso como de todas as áreas do
conhecimento, expressa nas Propostas Político-pedagógicas das Instituições de
Ensino Fundamental, por meio de ações de acompanhamento e assessoria das
mantenedoras.
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3 META TRÊS
Incentivar a universalização, até 2016, do atendimento escolar para toda a
população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até 2019 a taxa líquida de
matrícula no Ensino Médio para 70% e até final do período de vigência do PNE
(2024), a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio para 85% (oitenta e cinco por
cento), resguardadas as responsabilidades.
3.1 DIAGNÓSTICO

Para atender os alunos do Ensino Médio, Nova Prata possui 03 (três)
escolas, sendo 2 (duas) da rede estadual e 1( uma) da rede privada. Observa-se
que nos últimos 4 anos o número de matrículas apresenta pequena oscilação.
Em relação à população de 15 a 17 anos que frequenta a escola, nosso
município está acima da média estadual e da média nacional, mas revela que ainda
há jovens na idade obrigatória que estão fora da escola.
Quanto à taxa líquida de matrículas neste nível, também estamos acima da
média estadual e nacional, mas, mesmo assim, estamos muito abaixo da taxa
projetada, apresentando um grande desafio a superar. Outro dado que deve ser
destacado, é o alto índice de abandono evidenciado no Ensino Médio em nosso
município, superando inclusive a taxa de reprovação e também o que nos diferencia
do cenário Estadual e Nacional.
Cabe ressaltar que o percentual da população que frequenta a escola na
faixa etária de 15 a 17 anos, nem sempre corresponde a estudantes do Ensino
Médio devido a distorção idade/série no Ensino Fundamental, o que também justifica
a baixa taxa líquida de matrículas neste nível.
Porém, é importante que os esforços em relação à permanência e à
conclusão dos alunos que ingressam no Ensino Médio, sejam constantes
aumentando assim, a taxa líquida de matrícula da população de 15 de 17 anos e
universalizando o Ensino Médio.

32

Tabela 12 - P ercent ual da População de 15 a 17 Anos que Frequent a a Escola

Brasil

Rio Grande do Sul

Nova Prata

84,2%

83,1%

89,1%

Fonte: IB GE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domic ílio (P NAD), 2012; Censo Populacional, 2010.

Tabela 13 - Taxa Líquida de Matrículas no Ensino Médio

Brasil

Rio Grande do Sul

Nova Prata

54,1%

53,8%

58,0%

Fonte: IB GE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domic ílio (P NAD), 2012; Censo Populacional, 2010.

Tabela 14 - Distribuição das Matrículas nas Escolas de Ensino Médio

Rede
Rede
Estadual
Rede
Particular

Escola

2010

2011

2012

2013

E.E.E.M. Onze de Agosto

197

217

209

213

I.E.E. Tiradentes

655

575

616

593

Colégio Aparecida

59

61

60

63

811

853

885

869

TOTAL

Fonte: Inep/E ducacenso.

Tabela 15 - Movimento, Rendimento e Concluintes do Ensino Médio (Rede Estadual e Particular)

Escolas

Matrículas
Ensino Médio
em 2010 (1º Ano)

Movimento
Ensino Médio
em 2011 (2º Ano)

Movimento
Ensino Médio
em 2012 (3º Ano)

Movimento
Ensino Médio
em 2013 (4º Ano)

Apr

Repr

Ab

Trans

Apr

Repr

Ab

Trans

Apr

Repr

Ab

Trans

Apr

Repr

Ab

Trans

54

07

13

04

51

08

01

01

52

01

01

0

0

0

0

0

I.E.E.
Tiradentes

141

47

59

08

107

31

27

04

124

05

17

02

27

0

0

0

Colégio
Nª Sra
Aparecida

16

01

0

0

16

0

0

01

13

0

0

0

0

0

0

0

206

55

72

12

174

39

28

06

189

06

18

02

27

0

0

0

E.M.E.M.
Onze de
Agosto

TOTAIS

345

247

215

Fonte: MEC/ Inep – Educac enso – Censo Escolar da Educação Escolar Básica.
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Tabela 16 - Concluintes do Ensino Médio

2010

2011

2012

2013

43

53

52

43

171

95

106

127

E.E.E.M. Onze de Agosto
E. Médio Regular

I.E.E.
Tiradente
s

E. Médio Magistério

Estágio

15

18

12

Estágio

Estágio

17

07

16

Estágio

11

10

Colégio Nossa Senhora Aparecida

17

21

13

17

Total

258

194

204

208

FONTE: MEC/ Inep – Educ acenso – Cens o Escolar da Educação Escolar Básica.

Tabela 17 - Taxa de Aprovação, Reprovação e Abandono

2011

2012

AP

RP

AB

AP

RP

AB

Brasil

77,4%

13,1%

9,5%

78,7%

12,2%

9,1%

RS

69,2%

20,7%

10,1%

70,7%

17,9%

11,7%

-

-

-

71,4%

15,3%

13,3%

Nova Prata

Fonte: Inep/ Censo Escolar.

Tabela 18 - Taxa de Aprovação, Reprovação e Abandono no Ensino Médio em Nova Prata

Ensino Médio

Reprovação

Abandono

Aprovação

1º ano

17,0% 67 reprovações

19,6% 77 abandonos

63,4% 247 aprovações

2º ano

7,2% 18 reprovações

8,1% 20 abandonos

84,7% 206 aprovações

3º ano

6,3% 14 reprovações

9,2% 20 abandonos

84,5% 178 aprovações

Total

99 reprovações

117 abandonos

631 aprovações

Fonte: Censo Escolar/ Inep, 2013.

Tabela 19 - Taxa de Distorção Idade/Série por Escola

Escolas

Total Médio 1ª Série 2ª Série 3ª Série 4ª Série

E.E.E.M. Onze de Agosto

29,1

38,0

23,3

21,3

--

I.E.E. Tiradentes

28,0

35,2

18,9

22,7

37,0

Colégio Aparecida

1,6

3,7

--

--

--

Fonte: MEC/ Inep/DEE D/CS I, 2013.
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3.2 ESTRATÉGIAS

3.2.1 Fomentar a diversificação curricular do Ensino Médio a fim de
incentivar abordagens interdisciplinares estruturadas pela relação entre teoria e
prática, focada nas habilidades e competências, discriminando-se conteúdos
obrigatórios e eletivos, articulados em dimensões temáticas que permitam acesso à
cultura, esporte, ciência, trabalho e tecnologia, apoiados por meio de ações de
aquisição de equipamentos e laboratórios, produção de material didático específico
e formação continuada de professores.

3.2.2 Incentivar a adesão a Proposta de Direitos e Objetivos de
Aprendizagem e Desenvolvimento para os alunos de Ensino Médio, a serem
atingidos nos tempos e etapas de organização deste nível de ensino, com vistas a
garantir formação básica comum assim que as mesmas forem aprovadas pelo
Conselho Nacional de Educação.

3.2.3 Incentivar o trabalho com a Matriz de Referência do Exame Nacional
do Ensino Médio (ENEM) nos Planos de Estudos, em todas as áreas do
conhecimento e utilizá-lo como critério de acesso à Educação Superior.

3.2.4 Fomentar a expansão das matrículas de Ensino Médio integrado à
Educação

Profissional,

observando-se

as

áreas

de

interesse

para

o

desenvolvimento social e econômico do Município.

3.2.5 Incentivar o redimensionamento da oferta de Ensino Médio nos turnos
diurno e noturno, bem como a distribuição territorial das escolas de Ensino Médio,
de forma a atender a toda a demanda, de acordo com as necessidades específicas
dos estudantes.

3.2.6 Promover a busca ativa da população de quinze a dezessete anos fora
da escola, em parceria com as áreas da Assistência Social e da Saúde e Proteção à
Adolescência e a Juventude.
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3.2.7 Apoiar a implementação de políticas de prevenção à evasão motivada
por preconceito ou qualquer forma de discriminação, criando redes de proteção
contra formas associadas de exclusão.

3.2.8 Incentivar o fortalecimento, o acompanhamento e o monitoramento do
acesso e da permanência na escola por parte dos beneficiários de programas de
assistência social e transferência de renda, identificando motivos de ausência e
baixa frequência e buscar, em regime de colaboração, a frequência e o apoio à
aprendizagem.

3.2.9 Incentivar a participação dos adolescentes nos cursos das áreas
tecnológicas e científicas.

3.2.10 Apoiar a formulação e a implementação, progressivamente, de
política de gestão da infraestrutura no Ensino Médio que assegure:
a) o atendimento da totalidade dos egressos do Ensino Fundamental e a
inclusão dos alunos com defasagem de idade e dos estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação;
b) a expansão gradual do número de matrículas no Ensino Médio de acordo
com a demanda de vagas necessárias à universalização desta etapa;
c) a correção de fluxo, alcançando, no prazo de 5 anos, 70% e, até o final do
plano, 85%.

3.2.11 Apoiar a manutenção e ampliação de programas e ações de correção
de fluxo do Ensino Médio, por meio do acompanhamento individualizado do
estudante com rendimento escolar defasado e pela adoção de práticas como apoio
pedagógico, estudos de recuperação e progressão parcial, de forma a reposicioná-lo
no ciclo escolar de maneira compatível com sua idade.

3.2.12 Promover, em regime de colaboração, formas para disponibilizar os
espaços escolares à comunidade, para que ali se desenvolvam atividades culturais,
esportivas, recreativas e de qualificação, criando a cultura da participação e do
cuidado solidário e com o patrimônio público.
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3.2.13 Incentivar a organização de processos de avaliação institucional e
monitoramento da aprendizagem dos estudantes, com dimensões e indicadores
pautados nas Diretrizes Curriculares da Educação Básica, visando ao alcance da
meta em cada escola.

3.2.14 Apoiar o desenvolvimento de programas de educação e de cultura
para a população jovem da zona urbana e do campo, na faixa etária de 15 (quinze) a
17 (dezessete) anos, com o foco na qualificação social e profissional para aqueles
que estejam com defasagem no fluxo escolar ou os que estão afastados da escola,
estimulando a participação dos adolescentes e jovens nos cursos das áreas
tecnológicas, científicas e artístico-culturais.

3.2.15 Incentivar políticas e programas que instituam mecanismos para a
redução dos índices de reprovação e de evasão, principalmente, nos cursos
noturnos de Educação.

3.2.16 Incentivar a participação das organizações representativas dos
segmentos da comunidade escolar: Círculos de Pais e Mestres, Conselhos
Escolares, Grêmios Estudantis na Gestão Democrática escolar e no exercício
cotidiano da cidadania.

3.2.17 Incentivar as mantenedoras das redes e instituições de ensino, que,
em dez (10) anos, a totalidade das escolas disponham de equipamentos
tecnológicos e laboratórios de informática suficientes, com internet banda larga de
conectividade e velocidade compatível com as necessidades.

3.2.18 Apoiar programas de qualificação para a equipe gestora e para os
trabalhadores em educação das instituições de Ensino Médio bem como a
organização de programa emergencial de formação de professores para atuarem
nas áreas de conhecimento com carência de recursos humanos habilitados, em
parceria com instituições de ensino superior, visando à adequação dos currículos
acadêmicos ao atendimento da pluralidade do Ensino Médio.
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3.2.19 Articular na formação de professores, via Ensino Médio modalidade
Normal, que o currículo contemple noções das Diretrizes para as Políticas de
Inclusão Escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento,
altas habilidades ou superdotação.

3.2.20 Criar políticas de incentivo para formação de professores, via Ensino
Médio modalidade Normal, em parceria entre estado e município.

3.2.21 Garantir transporte escolar para os alunos, em regime de
colaboração.
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4 META QUATRO
Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, o acesso à Educação Básica e ao Atendimento Educacional
Especializado, preferencialmente na Rede Regular de Ensino, com a garantia de
Sistema Educacional Inclusivo, de Salas de Recursos M ultifuncionais, classes,
escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, resguardadas as
responsabilidades.
4.1 DIAGNÓSTICO

A Educação Especial é uma modalidade transversal a todos os níveis e
modalidades de ensino. Focaliza as peculiaridades dos sujeitos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação e a
participação efetiva destes estudantes no sistema “regular” é garantida por leis
específicas que buscam assegurar um sistema educacional inclusivo, fundamentado
na concepção dos direitos humanos e na indissociável relação entre igualdade e
diferença, fortalecendo o atendimento pleno ao direito à educação por todas as
pessoas com deficiência.
Segundo dados estatísticos do IBGE, em média, 7,5% da população de 0 a
14 anos apresenta alguma deficiência, e 24,9% da população entre 15 e 64 anos.
Ao analisar os dados das matrículas na Educação Especial, em nosso
Município, percebe-se um aumento gradativo das mesmas. Isso se dá, devido ao
movimento de inclusão com a oferta do Atendimento Educacional Especializado.
Todas as escolas do Município, recebem alunos com necessidades especiais e
destas, 4 (quatro) escolas municipais de Ensino Fundamental dispõe de salas de
recursos multifuncionais para o Atendimento Educacional Especializado (AEE) dos
seus alunos e os das escolas municipais que não contam com esse serviço. Na rede
estadual, 3 (três)

escolas dispõem de Sala de Recursos Multifuncionais para

atender todos os alunos da sua rede.
Apesar dos esforços e avanços, há ainda um grande desafio para promover
a universalização, pois pelos dados estatísticos, Nova Prata está abaixo da média
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Estadual e Nacional em relação à população de 4 a 17 anos com deficiência que
frequenta a escola.
Tabela 20 - P opulação de 4 a 17 Anos de Idade com Deficiência que Frequenta a Escola

BRASIL

REGIÃO SUL

RIO GRANDE DO SUL

NOVA PRATA

85,8%

85,8%

83,4%

74,7%

Fonte: IB GE/Censo Populacional, 2010.

Tabela 21 - Matrículas de Atividade Complement ar e Atendimento Educacional Especializado
ESCOLA

APAE
Escolas
Estaduais
Escolas
Municipais
Rede
Privada
Regular
Rede
Privada
Educação
Infantil

CRECHE

PRÉESCOLA

ENSINO
FUNDAMENTAL

ENSINO
MÉDIO

EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL

EJA

TOTAL

05

03

34

-

-

-

42

00

00

22

03

00

02

27

02

03

30

-

-

02

37

00

00

01

00

00

00

01

00

00

-

-

-

-

00

Fonte: Inep/ DEED/Censo Escolar, 2012.

Tabela 22 - Matrículas Atividade Complementar e Atendimento Educacional Especializado
ESCOLA

APAE
Escolas
Estaduais
Escolas
Municipais
Rede
Privada
Regular
Rede
Privada
Educação
Infantil

CRECHE

PRÉESCOLA

ENSINO
FUNDAMENTAL

ENSINO
MÉDIO

EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL

EJA

TOTAL

05

04

32

-

-

-

41

-

-

42

03

-

05

50

-

05

24

-

-

01

30

-

01

-

-

-

-

01

-

-

-

-

-

-

-

Fonte: Inep/ DEED/ Cens o Escolar, 2013.
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Tabela 23 - Matrículas Atividade Complementar e Atendimento Educacional Especializado
ESCOLA

APAE
Escolas
Estaduais
Escolas
Municipais
Rede
Privada
Regular
Rede
Privada
Educação
Infantil

CRECHE

PRÉESCOLA

ENSINO
FUNDAMENTAL

ENSINO
MÉDIO

EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL

EJA

TOTAL

08

-

45

-

-

-

53

-

-

50

02

-

02

54

01

03

23

-

-

01

28

-

-

01

-

-

-

01

-

-

-

-

-

-

-

Fonte: Inep/ DEED/ Cens o Escolar, 2014.

Tabela 24 - Número de Pessoas de 4 A 17 Anos Atendidas pela ASCODEF

ANO

2012

2013

2014

Número de pessoas atendidas

20

14

33

Nº de atendidos matriculados na escola regular

02

04

18

Fonte: ASCODEF

Tabela 25 - P rogressão nas Matrículas de Atividade Complementar
e Atendimento Educ acional Especializado no Município de Nova Prata

2012

2013

2014

APAE

42

41

53

Escolas Regulares

65

81

83

TOTAL

107

122

136

Fonte: Inep/ DEED/ Cens o Escolar.
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4.2 ESTRATÉGIAS

4.2.1 Promover, permanentemente, o atendimento escolar a todas as
crianças e adolescentes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação, observado o que dispõe a LDBen/96, em regime
de colaboração.

4.2.2 Informar para fins de cálculo do valor por estudante no Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB, as matrículas dos estudantes da rede pública
que recebem atendimento educacional especializado complementar e suplementar,
e as matrículas efetivadas, conforme o censo escolar mais atualizado, na educação
especial oferecida em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem
fins lucrativos, conveniadas com o poder público e com atuação exclusiva na
modalidade, nos termos da Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007.

4.2.3 Promove a universalização do atendimento escolar à demanda
manifesta pelas famílias de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 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.

4.2.4 Ampliar, em regime de colaboração, ao longo da vigência deste PME,
a implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, fomentando a formação inicial
e continuada de professores para o atendimento educacional especializado na
perspectiva da educação inclusiva em todas as escolas.

4.2.5 Garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos
multifuncionais,

classes,

escolas

ou

serviços

especializados,

públicos

ou

conveniados, nas formas compleme ntar e suplementar, a todos os alunos 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.
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4.2.6 Criar o Centro Multidisciplinar de apoio, pesquisa e assessoria,
integrado por profissionais das áreas de Saúde, Assistência Social, Psicopedagogia,
Pedagogia e Psicologia, para apoiar o trabalho dos professores da Educação Básica
e atender os alunos com dificuldades de aprendizagem e alunos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação das
escolas do nosso município, no prazo de 4 anos a contar da aprovação do PME.

4.2.7

Manter

e

ampliar,

em

regime

de

colaboração,

programas

suplementares que promovam a acessibilidade nas instituições públicas, por meio
da adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível, 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 alunos com altas habilidades ou superdotação.

4.2.8 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 alunos 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.

4.2.9 Garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão no ensino
regular sob alegação de deficiência e promovendo a articulação pedagógica entre o
ensino regular e o Atendimento Educacional Especializado.

4.2.10 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola
e ao atendimento educacional especializado, bem como da permanência e do
desenvolvimento escolar dos alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, beneficiários de programas
de transferência de renda, juntamente com o combate às situações de
discriminação, preconceito e violência, com vistas ao estabelecimento de condições
adequadas para o sucesso educacional, em colaboração com as famílias e com os
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órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, à adolescência e
à juventude.

4.2.11

Incentivar

pesquisas

voltadas

para

o

desenvolvimento

de

metodologias, materiais didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva,
com vistas à promoção do ensino e da aprendizagem, bem como das condições de
acessibilidade

dos

estudantes

com

deficiência,

transtornos

globais

do

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

4.2.12 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.

4.2.13 Ampliar as equipes de profissionais da educação para atender à
demanda do processo de escolarização dos estudantes com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, garantindo
profissionais para o atendimento educacional especializado, profissionais de apoio
ou auxiliares, tradutores e intérpretes de Libras, guias-intérpretes para surdos-cegos,
professores de Libras, prioritariamente s urdos, e professores bilíngües, contando
com apoio técnico e financeiro da união.

4.2.14 Seguir, quando aprovados pelo MEC, os indicadores de qualidade e
política de avaliação e supervisão para o funcionamento de instituições públicas e
privadas que prestam atendimento a alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

4.2.15 Colaborar na realização de censos escolares para obtenção de
informações detalhadas sobre o perfil dos estudantes com deficiências, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação com idade entre 4
(quatro) e17 (dezessete) anos.
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4.2.16 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;
b) ampliar a formação continuada para os profissionais da educação, 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;
c) favorecer a participação das famílias e da sociedade na construção do
sistema educacional inclusivo.

4.2.17 Articular, entre Poder Público e responsáveis, a possibilidade do
credenciamento da ASCODEF ao Sistema de Ensino de competência, como
garantia de repasse de recursos Federais, conforme legislação vigente.
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5 META CINCO
Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3 o (terceiro) ano do
ensino fundamental.
5.1 DIAGNÓSTICO

Segundo dados PNAD (2012), nosso Município já atingiu quantitativamente
a meta de alfabetização. Porém, há de se ressaltar a importância da qualidade,
afirmando um processo de letramento qualificado evitando assim a produção de
analfabetos funcionais. Nosso desafio maior é o de conciliar a alfabetização e o
letramento assegurando aos alunos, a apropriação do sistema alfabético-ortográfico
e as condições que possibilitam o uso da língua nas práticas sociais de leitura e
escrita, bem como, quando necessário, intervir na aprendizagem para reorientar o
ensino e resgatar o sucesso dos mesmos.
Para verificar a qualidade da aprendizagem no Ciclo de Alfabetização, são
realizadas avaliações de larga escala, proporcionadas pelo MEC.
A Provinha Brasil é uma avaliação envolvendo alunos do 2º ano do Ensino
Fundamental das escolas públicas. É aplicada sempre no início e no final de cada
ano letivo com objetivo de acompanhar o progresso individual de cada aluno. Até o
momento, os dados são restritos a escola e ao sistema.
A Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA é uma avaliação censitária
envolvendo os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas, com
o objetivo principal de avaliar os níveis de alfabetização e letramento em Língua
Portuguesa, alfabetização Matemática e as condições de oferta do Ciclo de
Alfabetização das redes públicas. A ANA foi incorporada ao Saeb pela Portaria nº
482, de 7 de junho de 2013. É de realização anual e os dados são lançados no
Sistema para o acesso da escola e da Mantenedora.
Além disso, os profissionais que trabalham com o processo de alfabetização
e letramento (1º, 2º e 3º ano do Ensino Fundamental) participam da formação
continuada, oferecida pelo MEC, através do Programa Nacional de Alfabetização na
Idade Certa- PNAIC, para assegurar a qualificação do processo e o acesso às novas
metodologias de Ensino.
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Tabela 26 - Taxa de Alfabetização de Crianças que Concluíram o 3º Ano do Ensino Fundamental

BRASIL

RIO GRANDE DO SUL

NOVA PRATA

97,2%

99,4%

100%

Fonte: Inep/ Censo Escolar da E ducação Básica, 2013.

5.2 ESTRATÉGIAS

5.2.1 Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos
iniciais do Ensino Fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na
Pré-escola, a qualificação e valorização dos professores alfabetizadores e apoio
pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças.

5.2.2 Aderir a instrumentos de avaliação nacional periódicos e específicos
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 até o final do terceiro ano do Ensino Fundamental.

5.2.3 Selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a
alfabetização de crianças, assegurada a diversidade de métodos e propostas
pedagógicas, bem como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino
em que forem aplicadas, devendo ser disponibilizadas, preferencialmente, como
recursos educacionais abertos.

5.2.4 Estimular o desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras que
assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a
aprendizagem dos alunos, consideradas as diversas abordagens metodológicas e
sua efetividade.

5.2.5 Promover e estimular a formação inicial e continuada de professores
para a alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias
educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação entre
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programas de pós-graduação stricto sensu e ações de formação continuada de
professores para a alfabeti zação.

5.2.6 Apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação considerando as suas
especificidades, sem estabelecimento de terminalidade temporal e com profissionais
capacitados para desenvolver o trabalho.

5.2.7 Garantir, no âmbito de cada sistema de ensino, com o apoio da União,
infraestrutura e política de recursos humanos, com foco na formação continuada e
materiais que viabilizem o apoio necessário à alfabetização de todos os estudantes
até o terceiro ano do E nsino Fundamental.

48

6 META SEIS
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 alunos da Educação Básica.

6.1 DIAGNÓSTICO

A Educação Integral é uma maneira de proporcionar aos alunos a expansão
não só em termos de tempo de permanência na escola, mas a partir de uma
concepção de educação integral, que revitalize o currículo numa perspectiva do
educar e cuidar, tecendo as dimensões educacionais com as culturais, esportivas e
de lazer.
Considera-se tempo integral a permanência do aluno por pelo menos 7
horas diárias em atividades escolares.
Em nosso Município, conforme dados do INEP e Censo Escolar, o número
de escolas que oferecem tempo integral já atinge a meta, ou seja, 50%, cabendo
salientar que a maioria destes estabelecimentos é na modalidade da Educação
Infantil.
Em relação aos alunos matriculados, há ainda um caminho a percorrer.
Para atingir a meta proposta para a Educação em Tempo Integral com qualidade, ou
seja, 25% das matrículas, é preciso investimentos que deverão ser planejados de
forma articulada contando com o apoio técnico e financeiro da União. Atualmente, na
realidade de Nova Prata, seriam necessárias 428 novas vagas para atingir a meta.
Na rede municipal são 07 (sete) as Escolas que oferecem turno integral, 04
(quatro) da Educação Infantil e 03 (três) de Ensino Fundamental. As 03 (três) de
Ensino Fundamental que oferecem turno integral, é através do Projeto Mais
Educação, onde são disponibilizadas oficinas variadas sendo obrigatória a oferta de
oficina de Letramento e Matemática. A Rede Estadual não oferece educação em
turno integral.
Todas as Escolas Particulares de Educação Infantil ofertam Educação em
Tempo Integral.
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Tabela 27 - P ercent ual Escolas Públicas com Alunos que Permanecem menos 7h em Atividades

Brasil

Rio Grande do Sul

Nova Prata

34,7%

43,5%

50%

Fonte: Inep/ Censo Escolar da E ducação Básica, 2013.

Tabela 28 - P ercent ual de Alunos que Permanecem ao menos 7h em Atividades Escolares

Brasil

Rio Grande do Sul

Nova Prata

13,2%

15,0%

15,8%

Fonte: Inep/ Censo Escolar da E ducação Básica, 2013.

Tabela 29 - Número de Alunos Matriculados

Escolas Municipais

2012

2013

2014

Creche

243

290

297

Pré Escola

335

358

461

Ensino Fundamental

1.541

1.415

1.348

Rede Estadual

2.125

2.206

2.240

4.244

4.269

4.346

TOTAL

Fonte: Inep/ Censo Escolar da E ducação Básica.
Tabela 30 - Número de Alunos Matriculados em Turno Integral

Rede Municipal

2012

2013

2014

Creche

238

290

297

Pré Escola

90

103

135

Ensino Fundamental

318

220

226

0

0

0

646

613

658

Rede Estadual
TOTAL

Fonte: Inep/ Censo Escolar da E ducação Básica.
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Tabela 31 - Realidade/ Demanda do Turno Integral das Escolas Públicas de Nova Prata
Nº de
Matrículas

25% das
Matrículas

Nº de Matrículas
Turno Integral

Demanda
Potencial

Rede Municipal

2.106

526

658

-132

Rede Estadual

2.240

560

0

560

TOTAL

4.346

1.086

658

428

Fonte: MEC, Inep – Educacenso, 2014.

6.2 ESTRATÉGIAS

6.2.1 Promover, com o apoio da União, a oferta de Educação Básica Pública
em Tempo Integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e
multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de
permanência dos 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.

6.2.2 Instituir, em regime de colaboração, programa de construção de
escolas com padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em
tempo integral, prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças em
situação de vulnerabilidade social.

6.2.3 Institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa
nacional de ampliação e reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação
de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços para
atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios e banheiros, bem
como equipamentos, produção de material didático e formação de recursos
humanos para a educação em tempo integral.

6.2.4 Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços
educativos, culturais e esportivos e com espaços públicos, como centros
comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas e planetários
de forma a ampliar a jornada de atividades escolares.
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6.2.5 Atender às escolas do campo na oferta de educação em tempo
integral, considerando-se as peculiaridades locais.

6.2.6 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 17 (dezessete) anos, assegurando Atendimento Educacional
Especializado complementar e suplementar ofertado em salas de recursos
multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas.

6.2.7 Garantir a reorganização e a adequação curricular em todas as
instituições vinculadas ao Sistema Municipal de Ensino de forma que o tempo de
permanência do aluno na escola seja qualificado com a ampliação da grade
curricular além das demais dimensões, tais como: ludicidade, práticas esportivas e
culturais, de informática e de meio ambiente integradas ao projeto político
pedagógico e orientadas pela função da escola de promover a formação integral do
educando.

6.2.8 Promover a implantação gradativa do turno integral, iniciando pela Préescola e estendendo, progressivamente, para as séries iniciais do Ensino
Fundamental, especialmente no ciclo de alfabetização (1º, 2º e 3º anos), para que,
suprida esta demanda, o mesmo possa ser expandido para as demais séries do
Ensino Fundamental, a partir de 2018.

6.2.9 Mobilizar e conscientizar as famílias para aderirem ao turno integral
vinculando o mesmo a matrícula regular.
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7 META SETE
Fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as
seguintes médias estaduais e municipais para o Ideb:
Tabela 32 – Médias Ideb Estadual e Municipal

2015

2017

2019

2021

Rede Municipal

5.3

5.6

5.9

6.2

Rede Estadual

5.6

5.9

6.1

6.4

Rede Municipal

5.0

5.3

5.5

5.7

Rede Estadual

5.1

5.3

5.6

5.8

Rede Estadual

4.6

5.1

5.3

5.5

Anos iniciais

Anos finais
Ensino Médio

Fonte: Inep/ME C.

7.1 DIAGNÓTICO

A qualidade da educação é um fenômeno complexo e abrange nte. Para isso,
devem ser considerados fatores como: os diferentes atores, a dinâmica pedagógica,
o desenvolvimento das potencialidades individuais e coletivas, locais e regionais, ou
seja, os processos de ensino e aprendizagem, os currículos, as expectativas de
aprendizagem, bem como os diferentes fatores extraescolares, que interferem direta
ou indiretamente nos resultados educativos.
Para acompanhar a melhoria do ensino, são utilizados índices como o Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica- Ideb que é calculado a partir de dois
componentes: taxa de rendimento escolar (aprovação) e médias de desempenho
nos exames padronizados aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos
a partir do Censo Escolar, realizado anualmente. As médias de desempenho
utilizadas são as da Prova Brasil (para Ideb de escolas e municípios) e do Saeb (no
caso dos Ideb dos estados e nacional).
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O desempenho nas avaliações nacionais e internacionais, apesar das muitas
críticas e problematizações feitas por serem padronizadas e aplicadas sobre
grandes territórios com profundas desigualdades sociais e diversidades culturais,
indica uma escolarização com níveis insuficientes de aprendizagem.
Os resultados do Ideb, em nosso município, demonstram uma progressiva
melhora nos índices, porém, faz-se necessário contínuas ações e esforços para
elevar a qualidade de ensino -aprendizagem levando-se em consideração não
apenas os índices, mas a responsabilidade de todos os envolvidos na educação em
promover e garantir a formação de pessoas com conhecimento científico e
capacidade para pensar e agir na sociedade.
Tabela 33 – Ideb para Anos Iniciais

ANO

Brasil
RS
Nova Prata

Rede
Municipal
Nova Prata

Rede
Estadual

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

Projetada
Resultado
Projetada
Resultado
Projetada

3.9
4.2
4.3
4.6
4.0

4.2
4.6
4.7
4.9
4.4

4.6
5.0
5.1
5.1
4.8

4.9
5.2
5.3
5.6
5.1

5,2
5.6
5.3

5,5
5.9
5.6

5,7
6.1
5.9

6,0
6.4
6.2

Resultado

4.0

4.7

5.0

5.2

-

-

-

Projetada

5.5

5.8

6.1

6.4

6.6

6.8

7.0

7.2

Resultado

5.4

5.7

6.2

6.0

-

-

-

-

Fonte: MEC/ Inep.

Tabela 34 – Ideb para Anos Finais

ANO
Brasil
RS
Nova Prata

Rede
Municipal
Nova Prata

Rede
Estadual

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

Projetada
Resultado
Projetada

3.4
3.5
3.9

3.5
3.6
4.0

3.7
3.7
4.3

4.4
4.2
4.7

4.7
5.1

5.0
5.3

5.2
5.6

5.5
5.8

Resultado
Projetada

3.9
-

4.1
4.1

4.1
4.3

4.2
4.7

5.0

5.3

5.5

5.7

Resultado
Projetada

4.0
3.8

3.9
4.0

4.9
4.3

4.6
4.7

5.0

5.3

5.5

5.8

Resultado

3.8

4.3

4.8

4.9

-

-

-

-

Fonte: MEC/ Inep
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Tabela 35 – Ideb para Ensino Médio

ANO

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

Projetada

3.4

3.5

3.7

3.9

4.3

4.7

5.0

5.2

Resultado

3.5

3.6

3.7

3.7

-

-

-

-

Projetada

3.8

3.9

4.0

4.3

4.6

5.1

5.3

5.5

Resultado

3.7

3.9

3.7

3.9

-

-

-

-

Projetada

3.5

3.6

3.7

4.0

4.4

4.8

5.0

5.3

Resultado

3.4

3.6

3.4

3.7

-

-

-

-

Brasil

RS
Rede
Estadual

Fonte: MEC/ Inep.

7.2 ESTRATÉGIAS

7.2.1 Realizar diagnóstico da realidade educacional local composta por
dados, considerando o resultado do Ideb e outros indicadores na análise da situação
apresentada e posterior discussão para estabelecer plano de ação a fim de atingir a
meta proposta.

7.2.2 Fornecer dados para o MEC a fim de auxiliar a constituir 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.

7.2.3 Implantar, assim que o MEC instituir, as diretrizes pedagógicas para a
Educação Básica e a Base Nacional Comum dos Currículos, com Direitos e
Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento dos alunos para cada ano do Ensino
Fundamental e Médio, respeitando a realidade local, observada a competência de
cada sistema.

7.2.4 Introduzir, a partir da aprovação do PME, processo contínuo de
autoavaliação das escolas de Educação Básica do Sistema Municipal de Ensino, por
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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.

7.2.5 Formalizar o Plano de Ações Articuladas (PAR) 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.

7.2.6 Instituir políticas públicas de qualidade educacional no Sistema
Municipal de Ensino, de forma a buscar atingir as metas do Ideb, diminuindo a
diferença entre as escolas, garantindo equidade da aprendizagem.

7.2.7 Acompanhar a divulgação bienal dos resultados pedagógicos dos
indicadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica e do Ideb,
relativos às escolas da Rede Pública de Educação Básica e do Sistema Municipal de
Ensino, assegurando a contextualização desses resultados, com relação a
indicadores sociais relevantes.

7.2.8 Aderir às novas tecnologias educacionais para a educação básica e
incentivar práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo
escolar e a aprendizagem, buscando a diversidade de métodos e propostas
pedagógicas, de acordo com a realidade e competência de cada sistema de ensino.

7.2.9 Garantir 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 e financiamento compartilhado, com
participação da União proporcional às necessidades dos entes federados, visando
reduzir o tempo médio de deslocamento a partir de cada situação local.
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7.2.10 Universalizar, até o quarto 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, vinculadas ao Sistema
Municipal de E nsino, promovendo a utilização pedagógica das tecnologias da
informação e da comunicação, contando com apoio técnico e financeiro da União.

7.2.11 Apoiar técnica e financeiramente a Gestão Escolar mediante
transferência direta de recursos financeiros à escola, garantindo a participação da
comunidade escolar no planejamento e na aplicação dos recursos, visando à
ampliação da transparência e ao efetivo desenvolvimento da Gestão Democrática, a
partir da aprovação da Lei da Gestão Democrática no Município.

7.2.12 Ampliar e aprofundar ações de atendimento ao aluno, em todas as
etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material
didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, com apoio da União.

7.2.13 Assegurar a todas as Escolas Públicas de Educação Básica, em
regime de colaboração, 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, às pessoas com deficiência.

7.2.14 Aderir a programas nacionais de reestruturação e aquisição de
equipamentos para escolas públicas,

visando à equalização regional das

oportunidades educacionais.

7.2.15 Prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a
utilização pedagógica no ambiente escolar a todas as Escolas Públicas da Educação
Básica, criando, inclusive, mecanismos para implementação das condições
necessárias para a universalização das bibliotecas nas instituições educacionais,
com acesso a redes digitais de computadores, inclusive a internet, em regime de
colaboração e apoio financeiro da União.

7.2.16 Considerar, em cada sistema de ensino, os parâmetros mínimos de
qualidade dos serviços da Educação Básica, a serem utilizados como referência
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para infraestrutura das escolas, recursos pedagógicos, entre outros insumos
relevantes, bem como instrumento para adoção de medidas para a melhoria da
qualidade do ensino, respeitada a competência de cada mantenedora.

7.2.17 Informatizar integralmente a Gestão das Escolas Públicas e das
Secretarias de Educação, bem como manter programa nacional de formação inicial
e continuada para o pessoal técnico das secretarias de educação, sob
responsabilidade de cada sistema de ensino, com apoio técnico e financeiro da
União.

7.2.18 Implementar, em regime de colaboração, 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.

7.2.19 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.

7.2.20 Consolidar a educação escolar no campo de populações tradicionais
e de populações itinerantes, garantindo o desenvolvimento

sustentável e

preservação da identidade cultural das mesmas.

7.2.21 Promover a articulação dos programas da área da educação, de
âmbito local e nacional, com os de outras áreas, como saúde, trabalho e emprego,
assistência social, esporte e cultura, possibilitando a criação de rede de apoio
integral às famílias, como condição para a melhoria da qualidade educacional e a
construção da cultura da paz no ambiente escolar.

7.2.22 Universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis
pelas áreas da Saúde e da Educação, o atendimento aos estudantes da rede
escolar pública de Educação Básica por meio de ações de prevenção, promoção e
atenção à saúde.
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7.2.23 Estabelecer, em parceria com os órgãos competentes, ações efetivas
especificamente voltadas para a promoção, prevenção, atenção e atendimento à
saúde e à integridade física, mental e emocional dos profissionais da educação.

7.2.24 Utilizar as diretrizes do Plano Nacional do Livro e da Leitura,
estimulando a formação de leitores e a capacitação de professores e bibliotecários
para atuar como mediadores da leitura, de acordo com a especificidade das
diferentes etapas do desenvolvimento e da aprendizagem.

7.2.25 Estabelecer políticas de estímulo às escolas que melhorarem o seu
desempenho no Ideb, de modo a valorizar o mérito do corpo docente, da direção e
da comunidade escolar.

7.2.26 Criar, em parceria, o Centro Multidisciplinar de apoio, pesquisa e
assessoria, integrado por profissionais das áreas de Saúde, Assistência Social,
Psicopedagogia, Pedagogia e Psicologia, para apoiar o trabalho dos professores da
educação básica e atender os alunos com dificuldades de aprendizagem e alunos
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação das escolas do nosso município, no prazo de 4 anos a contar da
aprovação do PME.
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8 META OITO
Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e
nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo até o último
ano de vigência do Plano Nacional de Educação, para as populações do campo, da
região de menor escolaridade e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e
igualar a escolaridade média entre afrodescendentes e não afrodescendentes, com
vistas à superação da desigualdade educacional
8.1 DIAGNÓSTICO

Elevar a taxa de escolarização da população e, ao mesmo tempo, superar
as desigualdades raciais e econômicas em relação ao acesso à educação é um
grande desafio. São necessárias metas concretas e estratégias de implantação
específicas para superação do histórico de exclusão e garantir o direito de todos à
educação.
Vivemos um paradigma educacional excludente e padronizado, que
desconhece e desvaloriza as diferenças e características de parcelas da população.
É o caso das populações do campo, das comunidades indígenas, quilombolas,
privação de liberdade e de itinerância as quais devem ter sua cultura reconhecida e
assumida na organização curricular.
Pensando nessa parcela da população, o Governo Federal instituiu o
ProJovem Campo – Saberes da Terra e o ProJovem Urbano que são programas
voltados diretamente para a população na faixa de 18 a 29 anos de idade. O
primeiro desenvolve políticas públicas de educação no campo e de juventude que
possibilitam a jovens agricultores familiares, excluídos do sistema formal de ensino,
a elevação da escolaridade em ensino fundamental com qualificação inicial,
respeitando as especificidades dos povos do campo. O segundo visa a elevar a
escolaridade de jovens com idade entre 18 e 29 anos que sabem ler e escrever e
que ainda não concluíram o ensino fundamental, com vistas à conclusão desta etapa
por meio da EJA, integrada à qualificação profissional e ao desenvolvimento de
ações comunitárias com exercício da cidadania, na forma de curso, conforme
previsto no art. 81 da LDBen.

60

Diante da realidade observada em nosso município, é preciso um trabalho
árduo na conscientização dessa parcela da população de voltar aos estudos, uma
vez que com idade entre 18 a 29 anos a escolarização “não é obrigatória”. Para isso
é preciso reorganizar o currículo e a estrutura escolar de modo que a mesma se
torne atraente e atenda as demandas da parcela menos favorecida, proporcionando,
assim, o aumento da escolarização e a superação das desigualdades.

Tabela 36 - Escolaridade Média da População de 18 a 29 Anos (Meta 12 Anos)

Brasil

Rio Grande do Sul

Nova Prata

10

10

10

Fonte: IB GE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domic ílio (P NAD), 2012; Censo Populacional, 2010.

Tabela 37 - Escolaridade Média População de 18 a 29 Anos de Idade Residente em Área Rural

Brasil

Rio Grande do Sul

Nova Prata

08

09

10

Fonte: IB GE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domic ílio (P NAD), 2012; Censo Populacional, 2010.

Tabela 38 - Escolaridade Média da População 18 a 29 Anos de Idade entre os 25% mais Pobres

Brasil

Rio Grande do Sul

Nova Prata

08

08

08

Fonte: IB GE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domic ílio (P NAD), 2012; Censo Populacional, 2010.

Tabela 39 - Diferença entre Escolaridade Média População Afrodescendent e
e Não Afrodescendente de 18 a 29 Anos

Brasil

Rio Grande do Sul

Nova Prata

91,5%

86,8%

83,7%

Fonte: IB GE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domic ílio (P NAD), 2012; Censo Populacional, 2010.
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8.2 ESTRATÉGIAS

8.2.1 Implementar programas de Educação de Jovens e Adultos para os
segmentos populacionais considerados, que estejam fora da escola e com
defasagem idade-série, associados

a outras

estratégias

que

garantam a

continuidade da escolarização após a alfabetização inicial, em regime de
colaboração.

8.2.2 Promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos
segmentos populacionais considerados, em parceria com as áreas de Assistência
Social, Saúde e Proteção à Juventude.

8.2.3 Promover, em parceria com as áreas de Saúde e Assistência Social, o
acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola específicos para os
segmentos populacionais considerados garantindo a freq uência e o apoio à
aprendizagem.

8.2.4 Divulgar, orientar e facilitar o acesso a exames de certificação da
conclusão dos Ensinos Fundamental e Médio, em parceria com as empresas
(CIC/CDL e Sindilojas).
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9 META NOVE
Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais
e, até o final da vigência do Plano Nacional de Educação, erradicar o analfabetismo
absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional.

9.1 DIAGNÓSTICO
A Educação de Jovens e Adultos – EJA, direito subjetivo para os que não
tiveram acesso à escolaridade na idade própria, é uma modalidade que faz parte da
Educação Básica, garantido o seu oferecime nto na Constituição Federal Art. 208,
inciso I, e na LDBEN Arts. 4º, 5º e 138. Tal oferta tem a função de resgatar o
conhecimento prévio dos educandos, fazendo-os partícipes na resolução de
problemas, na construção do conhecimento de forma a responder, com pertinência e
eficácia, as necessidades da vida, do trabalho e da participação social.
Em nosso município, a oferta dessa modalidade para o Ensino Fundamental
acontece em 1 (uma) escola

da Rede Municipal e em 1 (uma) escola da Rede

Estadual e, para atender o Ensino Médio, 1 (uma) escola da Rede Estadual.
Temos também o Núcleo de Educação de Jovens e Adultos -NEEJA que
atende aos dois níveis, sendo que este acontece no Presídio Municipal. O NEEJA é
uma modalidade de ensino que não se caracteriza como uma "escola", mas como
um espaço educativo onde a oferta de exames supletivos fracionados é feita ao
jovem e ao adulto, a partir de uma análise e avaliação de seus estudos formais e
informais, que realizou ao longo de sua vida pessoal, profissional e escolar.
Além disso, a população tem acesso ao ENCCEJA - Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos.
No que concerne aos programas, projetos e ações desenvolvidos pelo
Ministério da Educação que visam a atender essa parcela da população, destaca-se
o Programa Brasil Alfabetizado (PBA). Seu objetivo é a promoção da superação do
analfabetismo entre jovens com 15 anos ou mais, adultos e idosos e contribuir para
a universalização do ensino fundamental no Brasil.
Com a expansão das vagas na EJA também na Rede Municipal de Ensino, a
partir do ano de 2008, Nova Prata recebeu do MEC, em 2014, o selo de Município
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livre do analfabetismo. Isso não reduz a responsabilidade, pois ainda é preciso
expandir o número de vagas na EJA para atender a demanda e reduzir a taxa do
analfabetismo funcional, dado ainda preocupante.
Tabela 40 - Taxa de Alfabetização da População de 15 Anos ou mais de Idade

Brasil

Rio Grande do Sul

Nova Prata

91,3%

95,7%

97,1%

Fonte: IB GE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domic ílio (P NAD), 2012; Censo Populacional, 2010.

Tabela 41 - P ercent ual da População de 15 Anos ou mais de Idade
sem os Anos Iniciais do Ensino Fundamental Concluídos

Brasil

Rio Grande do Sul

Nova Prata

30,6%

31,6%

16,9%

Fonte: IB GE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domic ílio (P NAD), 2012; Censo Populacional, 2010.

Tabela 42 - Distribuição das Matrículas na Educação de Jovens e Adultos

EJA
MUNICIPAL

EJA
ESTADUAL

EJA
ESTADUAL

E.F.

E.F.

E.M.

2010

147

96

2011

142

2012

NEEJA
E.F. / E.M.

TOTAL

193

40

476

90

208

53

493

107

95

189

54

445

2013

45

133

208

60

446

2014

84

105

183

81

453

ANO

Fonte: Inep/ Censo escolar.

Tabela 43 - E volução das Matrículas na EJA no Munic ípio
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

124

254

315

391

394

429

504

476

493

445

446

453

Fonte: Inep/ Censo escolar
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9.2 ESTRATÉGIAS

9.2.1 Assegurar, em regime de colaboração, a oferta gratuita da Educação
de Jovens e Adultos na modalidade de EJA, nos turnos diurno e noturno, a todos os
que não tiveram acesso à educação básica na idade própria.

9.2.2 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, em parceria com órgãos afins.

9.2.3 Realizar chamadas públicas regulares para Educação de Jovens e
Adultos, promovendo a busca ativa em regime de colaboração entre os entes
federados e em parceria com organizações da sociedade civil.

9.2.4 Implementar, em regime de colaboração, ações de Alfabetização de
Jovens e Adultos com garantia de continuidade da escolarização básica.

9.2.5 Aderir a programa nacional de benefício adicional de transferência de
renda para jovens e adultos que frequentarem cursos de alfabetização.

9.2.6 Aderir a programas suplementares de transporte, alimentação e saúde
em atendimento ao estudante da Educação de Jovens e Adultos.

9.2.7 Assegurar 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, assegurando-se formação específica dos professores e
implementação de diretrizes nacionais em regime de colaboração.

9.2.8 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 com a oferta das ações de
Alfabetização e de Educação de Jovens e Adultos.
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9.2.9 Aderir a programas de capacitação tecnológica da população de jovens
e adultos, direcionados para os segmentos com baixos níveis de escolarização
formal e para os (as) alunos (as) com deficiência.

9.2.10 Considerar, nas Políticas Públicas de Jovens e Adultos, as
necessidades dos idosos, com vistas à promoção de políticas de erradicação do
analfabetismo, ao acesso a tecnologias educacionais e atividades recreativas,
culturais

e

esportivas, à

implementação

de

programas

de

valorização

e

compartilhamento dos conhecimentos e experiência dos idosos e à inclusão dos
temas do envelhecimento e da velhice nas escolas.

9.2.11 Assegurar, a partir da aprovação deste PME, programas de formação
de educadores de EJA, capacitando-os para atuar de acordo com o perfil dos
estudantes, de forma a atender a demanda de Instituições Públicas envolvidas no
esforço de universalização da alfabetização.
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10 META DEZ
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.

10.1 DIAGNÓSTICO

A Meta 10 orienta a oferta de, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das
matrículas de Educação de Jovens e Adultos - EJA, nos Ensinos Fundamental e
Médio, na forma integrada à Educação Profissional. Os dados do Censo
Escolar/Inep 2013 indicam percentuais baixos: no Brasil, 1,7%, no RS 1,3%, e em
nosso município, a não existência, apontando grandes desafios neste sentido, pois
além de implantar a EJA na forma integrada à Educação Profissional, é preciso
expandir a oferta para atender a meta.
Uma das ações do Governo Federal é o Programa Nacional de Integração
da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de
Jovens e Adultos (ProEJA). Vale aludir que o Ministério da Educação pretende pôr
em ação outras estratégias, a exemplo da integração das ações da EJA com o
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego (PRONATEC), em
particular pelo acionamento do curso técnico subsequente (pós-médio), do curso
técnico com elevação de escolaridade (EJA Integrada) e do programa Jovem
Aprendiz, também com elevação de escolaridade.
Em nosso município, no ano de 2014, as matrículas no Ensino Fundamental
e Médio na Educação de Jovens e Adultos eram 453, portanto, para atingir a meta,
seriam necessárias 114 matrículas vinculadas aos Programas Profissionalizantes.
Tabela 44 - P ercent ual de Matrículas de E JA Integrada à Educação Profissional

Brasil

Rio Grande do Sul

Nova Prata

1,7%

1,3%

0,0%

Fonte: Inep/ Censo Escolar da E ducação Básica, 2013.
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Tabela 45 - Distribuição das Matrículas na EJA e Necessidades de Mat rículas
Integradas à Educação Profissional

EJA
MUNICIPAL

EJA
ESTADUAL

EJA
ESTADUAL

E.F.

E.F.

E.M.

2010

147

96

2011

142

2012

NEEJA
E.F. / E.M.

TOTAL

Vagas para
atingir a
meta

193

40

476

119

90

208

53

493

124

107

95

189

54

445

112

2013

45

133

208

60

446

112

2014

84

105

183

81

453

114

ANO

Fonte: Inep/ Censo Escolar.

10.2 ESTRATÉGIAS

10.2.1 Aderir aos programas Federais que visam associar a Educação de
Jovens e Adultos à Educação Profissional inicial, de forma a estimular a conclusão
da Educação Básica.

10.2.2 Implantar de forma gradativa, em regime de colaboração, EJA na
forma integrada à Educação Profissional.

10.2.3 Expandir as matrículas na EJA, de modo a articular a formação inicial
e continuada de trabalhadores com a educação profissional, objetivando a elevação
do seu nível de escolaridade, em regime de colaboração.

10.2.4 Buscar parcerias para ampliar as oportunidades profissionais dos
jovens e adultos com deficiência e baixo nível de escolaridade, por meio do acesso à
EJA articulada à Educação Profissional.

10.2.5 Solicitar, através do PAR, a reestruturação e aquisição de
equipamentos voltados à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas
que venham a atuar na EJA integrada à Educação Profissional e garantir
acessibilidade à pessoa com deficiência.
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10.2.6 Assegurar a diversificação curricular de forma a reconhecer os
saberes dos jovens e adultos, articulando a formação básica, a preparação para o
mundo do trabalho estabelecendo inter-relações entre teoria e prática e a
organização do tempo e dos espaços pedagógicos adequados às características
desses alunos.

10.2.7 Aderir a programas nacionais 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 EJA articulada à Educação Profissional.

10.2.8 Proporcionar a formação continuada de docentes das redes públicas
que atuam na EJA articulada à Educação Profissional, em regime de colaboração.

10.2.9 Incentivar a expansão da oferta de EJA articulada à Educação
Profissional, de modo a atender às pessoas privadas de liberdade.
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11 META ONZE
Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio,
assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da
expansão no segmento público, resguardadas as responsabilidades.

11.1 DIAGNÓSTICO

A Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional de 1996 prevê formas
de articulação entre o Ensino Médio e a Educação Profissional técnica de nível
médio, nas formas integrada, concomitante ou subsequente com o Ensino Médio,
atribuindo a decisão de adoção dessas articulações às redes e instituições
escolares.
As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio apontam para a
organização curricular nacional com uma Base Comum e uma parte diversificada,
que não devem constituir blocos distintos, mas um todo integrado. Dessa forma,
abrem-se espaços para que outros componentes curriculares, a critério dos
Sistemas de Ensino e das unidades escolares e definidos em seus Projetos
Políticos-pedagógicos, possam ser incluídos no currículo, sendo tratados ou como
disciplinas ou com outros formatos, preferencialmente, de forma transversal. Assim,
o currículo da Educação Profissional integrada ao Ensino Médio deve assegurar
ações que promovam a educação tecnológica básica, a compreensão do significado
das ciências, das letras, das artes e da cultura, dos processos históricos e das
transformações da sociedade e o estudo da língua portuguesa como instrumento de
comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania. O trabalho como
princípio educativo, a pesquisa como princípio pedagógico e os direi tos humanos
como princípio norteador, permeando todo o currículo, para promover o respeito aos
direitos e à convivência humana, devem ser desenvolvidos como práticas educativas
integradas, contínuas e permanentes.
A Educação Profissional deve se constituir como um projeto educacional que
atenda às necessidades do mundo do trabalho, mas que tenha na sua centralidade
o sujeito e a sociedade, a partir de uma proposta de formação integral, que
considere o desenvolvimento local como eixo organizador da metodologia de ensino-
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aprendizagem. A oferta pode acontecer nas formas integrada, concomitante ou
subsequente ao Ensino Médio. A forma concomitante pode ser realizada por meio
do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), em
parceria com o Sistema “S” e Institutos Federais, os quais já contam com
infraestrutura adequada ou acontecem em espaços cedidos e com a infraestrutura
necessária.
Em nosso município, a oferta da Educação Profissional Técnica de Nível
Médio está restrita a Rede Privada de Ensino, sendo assim, se faz necessária a
implantação e expansão dessas matrículas na Rede Pública Estadual de ensino,
primeiramente

buscando

a

integração

aos

programas

já

existentes

e,

posteriormente, readequando os espaços/currículos das escolas que ate ndem o
Ensino

Médio

para

possibilitar

a

existência

da

educação

profissional

técnica.
Tabela 46 – Número Estabelecimentos e Matrículas no Ensino Médio no Rio Grande do Sul

REDE

ESTABELECIMENTOS

MATRÍCULAS

Estadual

1.080

336.435

Municipal

24

5.725

Federal

30

9.814

Particular

341

44.060

Fonte: Inep - Censo Escolar, 2013.

Tabela 47 – Educação P rofissional Nível Técnico no Rio Grande do Sul

DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

Nº DE MATRÍCULAS

PERCENTUAL

Rede estadual

25.626

33%

Rede municipal

1.187

1,5%

Rede federal

8.799

11%

Rede privada

41.799

54%

Fonte: Inep - Censo Escolar, 2013.
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Tabela 48 – Matrículas na Educação Profissional Nível Técnico – Nova Prata

ANO

TOTAL

2007

104

2008

118

2009

150

2010

133

2011

114

2012

22

2013

0

Fonte: MEC/ Inep/DEE D/Censo Escolar; Preparação: Todos Pela Educação.

Tabela 49 – Forma de Articulaç ão com o Ensino Médio – Nova P rata

Ano

Integrada

Concomitante

Subsequente

2007

0

0

104

2008

0

0

118

2009

0

0

150

2010

0

0

133

2011

0

0

114

2012

0

0

22

2013

0

0

0

Fonte: MEC/ Inep/DEE D/Censo Escolar; Preparação: Todos Pela Educação

Tabela 50 – Número de Mat rículas de Educaç ão Profissional – Nova Prata

Dependência
Administrativa

Ensino Regular
Escola

Estadual

-

Privada

E. E. Profissional São
Pelegrino
Colégio N.S. Aparecida

TOTAL

Concomitante

Subsequente

0

0

56

0

3

26

59

26

Fonte: MEC/ Inep/Deed, 2014.
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Tabela 51 – Matrículas no PRONA TE C em Nova Prata

IDADE

2013

2014

De 15 a 20 anos

36

62

De 21 a 30 anos

45

65

De 31 a 40 anos

35

28

De 41 a 59 anos

24

33

Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social

11.2 ESTRATÉGIAS

11.2.1 Articular junto aos órgãos competentes, a implantação de Cursos
Técnicos de Nível Médio em parceria com as Instituições Federais de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica.

11.2.2 Fomentar a expansão da oferta de Educação Profissional Técnica de
Nível Médio nas Redes Públicas Estaduais de Ensino, com a finalidade de
democratizar o acesso à Educação Profissional Pública e gratuita.

11.2.3 Estimular a expansão do estágio na Educação Profissional Técnica
de Nível Médio e do Ensino Médio Regular, visando a qualificação profissional, à
contextualização curricular e ao desenvolvimento da juventude.

11.2.4 Buscar parcerias para a expansão da oferta de financiamento
estudantil à Educação Profissional Técnica de Nível Médio oferecida em instituições
privadas de educação superior.

11.2.5 Apoiar a adesão ao sistema de avaliação da qualidade da Educação
Profissional Técnica de Nível Médio das Redes Escolares Públicas e Privadas.
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11.2.6 Colaborar com o sistema nacional de informação profissional,
articulando a oferta de formação das instituições especializadas em educação
profissional aos dados do mercado de trabalho e as consultas promovidas em
entidades empresariais e de trabalhadores.

11.2.7 Divulgar o PRONATEC nas Instituições que oferecem Ensino Médio a
fim de ampliar a adesão dos alunos aos cursos técnicos de forma concomitante ou
subsequente com o ensino médio regular.

11.2.8 Fortalecer e ampliar parcerias com os Programas já existentes que
oferecem cursos Técnicos.
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12 META DOZE
Fortalecer, através de parcerias, a elevação da taxa bruta de matrícula na
educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta
e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos,
assegurada a qualidade da oferta e a expansão para, pelo menos, 40% (quarenta
por cento) das

novas matrículas, no segmento público, resguardadas as

responsabilidades.
12.1 DIAGNÓSTICO

De acordo com a LBDEN/96, o Ensino Superior é subdividido em graduação
e pós-graduação, cabendo à União “autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar
e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os
estabelecimentos do seu sistema de ensino” (Artigo 9º, parágrafo IX).
Assim como nos demais níveis da educação, os entes federativos
responsáveis pela oferta e fiscalização da educação superior devem empreender
esforços para a garantia da oferta de ensino de qualidade em instituições públicas e
privadas, possibilitando acesso e permanência estudantil, com recursos humanos
qualificados e recursos pedagógicos adequados para a formação dos estudantes.
Considerando o princípio da Educação Superior, que engloba o tripé ensino,
pesquisa e extensão, esse nível de educação deve garantir a formação de
profissionais capazes de compreenderem, investigarem, reconstruírem e aplicarem
os conhecimentos necessários para o desenvolvimento da cidade e do país.
Em relação

ao

Ensino

Superior,

nosso

Município

dispõe

de

um

Núcleo/Campus Universitário que é extensão da Universidade de Caxias do Sul –
UCS, Universidade Comunitária, atendendo, além de Nova Prata outros vinte e um
município da região, totalizando 680 matrículas sendo que destes alunos, 360 são
de Nova Prata. No momento oferece três cursos: Administração de Empresas (294
alunos), Ciências Contábeis (155 alunos) e Direito (231 alunos). Também o NUPRA
oferta quatro cursos na área das engenharias: Engenharia Civil, Engenharia de
Produção, Engenharia Eletrônica e Engenharia Mecânica, vinculados ao CARVI de
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Bento Gonçalves e à Sede/Cidade Universitária de Caxias do Sul, totalizando, neste
semestre letivo, 168 alunos matriculados.
Assim, a UCS/NUPRA, no primeiro semestre de 2015, possui 848 alunos
regularmente matriculados na graduação, além de muitos alunos, que cursam
disciplinas no NUPRA e que se encontram regularmente matriculados em outros
cursos de graduação da UCS, vinculados a outras Unidades, como à Cidade
Universitária (Caxias do Sul), ao CARVI (Bento Gonçalves) e ao NUGUA (Guaporé).
A UCS/NUPRA oferece cursos de Pós-Graduação - lato sensu. No momento
estão em andamento cinco cursos: MBA em Gestão Estratégica de Pessoas, MBA
em Gestão Estratégica da Produção, Especialização em Análise Estratégica de
Custos, Especialização em Direito e Processo do Trabalho e Especialização em
Planejamento Tributário Contábil.
Para o segundo semestre de 2015 está prevista a oferta de outros cinco
cursos, em nível de Pós-graduação - lato sensu: MBA em Gerência de Projetos,
MBA em Desenvolvimento de Lideranças, Especialização em Controladoria,
Especialização em Direito Processual e Especialização em Direito Societário.
Relativamente a atividades de extensão, muitas são as ofertas, nas mais
diversas áreas do conhecimento, compreendendo palestras, seminários, simpósios,
mostras de iniciação científicas, etc.
Destacam-se, também, como atividades de extensão, além do acima
referido, o Serviço de Assistência Jurídica – SAJU (vinculado ao Curso de Direito), o
Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal - NAF (vinculado ao Curso de Ciências Contábeis)
e a Empresa Júnior (vinculada ao Curso de Administração), serviços que se
encontram à disposição da comunidade pratense e dos Municípios abrangidos pela
UCS/NUPRA.
Em relação à faixa etária dos estudantes 54,33% das matrículas são de
alunos em idade entre 18 e 24 anos.
Dos alunos que utilizam o transporte para estudar, segundo dados da
ASSESP (Associação Estudantil Pratense) cerca de 75% são na faixa etária de 18 a
24 anos. O destino dos estudantes e as Universidades que frequentam são variados,
como:
- Bento Gonçalves (Universidade de Caxias do Sul, Senac, Cenecista,
Faculdade de Tecnologia da Serra Gaúcha, Uniasselvi, Instituto Federal e Faculdade
de Tecnologia).
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- Caxias do Sul (Universidade de Caxias do Sul, Faculdade da Serra
Gaúcha, Faculdade América Latina, Faculdade Anhanguera, Unopar, Faculdade de
Tecnologia da Serra Gaúcha e Senai).
- Passo Fundo (Universidade de Passo Fundo, Senac e Instituto
Meridional).
- Casca (Universidade de Passo Fundo).
A Educação à Distância, modalidade em expansão no Ensino Superior, em
nossa região, é disponibilizada na Universidade do Norte do Paraná – Unopar, Pólo
de Veranópolis e na Universidade Aberta do Brasil, Pólo de Vila Flores. Na rede
Particular, Unopar, percebe-se um número significativo de matrículas apresentando
no ano de 2015, 520 alunos em dez cursos, sendo dois de Licenciatura, porém não
foi informado o número de alunos que são de Nova Prata. No segmento da
educação pública, a Universidade Aberta do Brasil, Pólo de Vila Flores, oferece 07
cursos de Graduação sendo 04 em Licenciatura e um curso de Especialização em
Educação. Observa-se um número reduzido de alunos totalizando 109 matrículas no
ano de 2015 sendo que aproximadamente 25 alunos são de Nova Prata.
Cabe salientar que nosso Município não oferece Ensino Superior no
segmento público e na região, as vagas são poucas e em áreas restritas, levando os
estudantes a custear seus estudos aqui e em outros centros. Isso reflete a realidade
de um país em que o segmento educacional superior privado responde, atualmente,
por mais de 75% das instituições credenciadas e mais de 80% do total de matrículas
efetuadas. Por isso, esse setor também deve ter sua atenção voltada para ações
previstas no PNE que deverão nortear suas ações para os próximos dez anos.

Tabela 52 - Taxa Escolarização Bruta Educação Superior (P opulação de 18 a 24 Anos)

Ano

BRASIL

RIO GRANDE DO SUL

2012

28,7%

36,7%

2013

32,3%

39;9%

Fonte: IB GE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domic ílio (P NAD), 2012 e IB GE/Pnad.
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Tabela 53 - Taxa Escolarização Líquida Ajustada Educação Superior (População de 18 a 24 Anos)

Ano

BRASIL

RIO GRANDE DO SUL

2012

18,7%

22,6%

2013

16,5%

28;5%

Fonte: IB GE/Pnad.

Tabela 54 - P orcent agem de Matrículas Novas na Rede Pública
em Relação ao Total de Matrículas Novas no Ensino Superior

BRASIL

RIO GRANDE DO SUL

13,1%

31,3%

Fonte: MEC/ Inep/DEE D/Censo Superior, 2013.

Tabela 55 - Movimento das Matrículas na Graduação

2010

2011

2012

2013

2014
680

Alunos do Núcleo Universitário de
Nova Prata - NUPRA

696

744

718

725

+
168
(engenharias)

Alunos associados da ASSESP que
se deslocam para fora do Município
para estudar

450

480

480

500

550

1146

1224

1190

1225

1260

TOTAL

Fonte: ASSESP e NUP RA/UCS

12.2 ESTRATÉGIAS

12.2.1 Articular com os órgãos competentes a criação de oferta de vagas,
por meio da expansão e interiorização da Rede Federal de Educação S uperior, da
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e do sistema
Universidade Aberta do Brasil.
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12.2.2 Articular com os órgãos competentes a oferta de cursos diversificados
através de estudo socioeconômico do Município e região, atendendo assim as
necessidades locais.

12.2.3 Fortalecer as Associações de Estudantes do Ensino Superior através
de repasse de subvenções para o transporte.

12.2.4 Propor novas parcerias e ampliar as já existentes com as instituições
de Ensino Superior para a ampliação dos projetos de ensino, pesquisa e extensão
universitária, por meio de projetos voltados à comunidade local envolvendo as
diferentes áreas do conhecimento.

12.2.5 Articular com os órgãos competentes a oferta de Educação Superior
pública e gratuita prioritariamente para a formação de professores para a Educação
Básica, bem como para atender ao déficit de profissionais em áreas específicas,
buscando a inovação tecnológica e a melhoria da qualidade da educação.

12.2.6 Criar parcerias com as Universidades Particulares para ampliação da
oferta de cursos voltados para a formação de professores de acordo com as
necessidades

locais

buscando

a

diminuição

dos

valores

dos

cursos

e

compatibilidade de carga horária para realização dos estágios curriculares
obrigatórios.

12.2.7 Incentivar a ampliação e divulgar as políticas de inclusão e de
assistência estudantil dirigidas aos estudantes de Instituições Públicas, bolsistas de
Instituições Privadas de Educação Superior e beneficiários do Fundo de
Financiamento Estudantil - FIES, de que trata a Lei no 10.260, de 12 de julho de
2001, na Educação Superior, de modo a reduzir as desigualdades étnico-raciais e
ampliar as taxas de acesso e permanência na Educação Superior.

12.2.8 Viabilizar parcerias entre Prefeitura, Instituições de Ensino Superior e
empresas, a fim de garantir a oferta do ensino superior a estudantes egressos do
ensino

médio, em especial os provenientes de escolas públicas, grupos

historicamente desfavorecidos e populações do campo.
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12.2.9 Incentivar a ampliação da oferta de estágio como parte da formação
na Educação Superior.

12.2.10 Incentivar estudos e pesquisas que articulem a formação, o
currículo, a pesquisa e o mundo do trabalho, considerando as necessidades
econômicas, sociais e culturais do Município e Região.

12.2.11 Incentivar a consolidação de processos seletivos nacionais e
regionais para acesso à Educação Superior como forma de superar exames
vestibulares isolados.

12.2.12 Expandir a divulgação das instituições da região que oferecem o
Ensino Superior, os cursos oferecidos, a forma e período de ingresso.
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13 META TREZE
Incentivar a elevação da qualidade da educação superior e ampliação da
proporção de Mestres e Doutores do corpo docente em efetivo exerc ício no conjunto
do sistema de Educação Superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do
total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) Doutores, resguardadas as
responsabilidades.
13.1 DIAGNÓSTICO

As mudanças decorrentes dos novos paradigmas do mundo atual, obrigaram
as Instituições de Ensino Superior a promover a qualificação, capacitação e
aperfeiçoamento de seus educadores, objetivando a formação de quadros
profissionais que buscam intervenções para avançar nas diversas áreas do
conhecimento, servindo com mais qualidade aos setores da sociedade, para quem
procura, no Ensino Superior, sua qualificação.
Os cursos de mestrado e doutorado são parte integrante do complexo
universitário, necessários à plena realização dos fins essenciais da universidade.
Além dos interesses práticos imediatos, a pós-graduação tem por fim oferecer,
dentro da universidade, o ambiente e os recursos adequados para que se realize a
livre investigação científica e onde possa firmar-se a gratuidade criadora das mais
altas formas da cultura universitária.
São três os objetivos práticos que justificam a necessidade do oferecimento
de mestrados e doutorados eficientes e de alta qualidade:
- Formação de professorado competente que possa atender a demanda no
ensino superior garantindo, ao mesmo tempo, a constante melhoria da qualidade;
- estimular o desenvolvimento da pesquisa científica por meio da preparação
adequada de pesquisadores;
- assegurar o treinamento eficaz de técnicos e trabalhadores intelectuais
para fazer face às necessidades do desenvolvimento em todos os setores da
sociedade.
Em relação aos dados estatísticos, percebe-se que o nosso estado supera
os dados nacionais no que se refere ao percentual de funções docentes na
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educação superior com mestrado ou doutorado e, também, no percentual de
funções docentes na Educação Superior com doutorado ultrapassando, inclusive, as
metas estabelecidas pelo PNE. Outro aspecto relevante é que, pelos dados
observados, os maiores índices de docentes na educação superior com mestrado ou
doutorado encontram-se na rede pública de ensino.
Tabela 56 - P ercent ual de Funções Docentes na Educ ação Superior com Mestrado ou Doutorado

ANO

Brasil

Rio Grande do Sul

2012

69,5%

82,3%

2013

72,7%

84,5%

Fonte: Inep/ Censo da Educação Superior, 2012.

Tabela 57 - P ercent ual de Funções Docentes na Educ ação Superior com D outorado

ANO

Brasil

Rio Grande do Sul

2012

32,1%

39,8%

2013

33%

41,1%

Fonte: MEC/ Inep/DEE D/Sinops e do Censo Superior, 2013.
Tabela 58 - P orcent agem Mestres e Doutores Corpo Doc ente das Instituições de Ensino Superior

REDE ESTADUAL

REDE FEDERAL

REDE PRIVADA

96,02%

92,04%

79,08%

Fonte: MEC/ Inep/DEE D/Sinops e do Censo Superior/P reparação: Todos por Educação, 2013.

Tabela 59 - P ercent ual Doutores no Corpo Docente das Instituições de Ensino Superior no Estado

REDE ESTADUAL

REDE FEDERAL

REDE PRIVADA

52,06%

69,02%

25,01%

Fonte: MEC/ Inep/DEE D/Sinops e do Censo Superior/P reparação: Todos por Educação, 2013.
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Tabela 60 - Número de Professores que Ministram Aulas
(Núcleo Universitário de Nova Prata – NUPRA/ UCS )

Total
Professores

Professores
Especialistas

Professores
Mestres

Professores
Doutores

105

06

75

24

PORCENTAGEM

5,71%

71,43%

22,86%

Fonte: NUPRA/ UCS

13.2 ESTRATÉGIAS

13.2.1 Incentivar estudos e pesquisas na realidade local e regional a fim de
que os mesmos sejam produtores de qualidade para os currículos do Ensino
Superior.

13.2.2 Articular, através da UNDIME-RS, a adequação dos currículos das
Instituições de Ensino Superior (IES) para que haja maior coerência entre teoria e
prática e, consequentemente, retorno para a comunidade em que o aluno atuará.

13.2.3 Promover espaços que assegurem maior visibilidade na comunidade
local às atividades de ensino, pesquisa e extensão.
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14 META QUATORZE
Estimular a elevação gradual do número de matrículas na Pós-graduação
stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) Mestres e
25.000 (vinte e cinco mil) Doutores, resguardadas as responsabilidades.

14.1 DIAGNÓSTICO

O Brasil ainda é um país que forma poucos Mestres e Doutores
proporcionalmente à sua população. Mudar essa realidade garante que os
profissionais brasileiros estejam mais qualificados para o mercado de trabalho,
inclusive àqueles ligados à Educação.
Apesar da maior concentração de Mestres e Doutores estar na Região
Sudeste, a mobilidade deste contingente populacional tem se direcionado também
para áreas interioranas, indicando possibilidades de diminuição das desigualdades
sociais. O crescimento significativo do número de mestres e doutores no Brasil devese, em grande parte, pela demanda de quadros para atender às necessidades da
própria Pós-graduação, assim como do crescimento do sistema universitário em
geral. A educação lidera com folga a contratação de mestres e doutores, seguida
pela administração pública.
Os cursos de mestrado e doutorado das Instituições Públicas Federais
continuam representando mais da metade dos cursos existentes. Ainda é o Governo
Federal quem mais investe na formação stricto-sensu no Brasil. Todavia, em um
fenômeno relativamente recente, tem crescido também o investimento das
instituições particulares, mas ainda há muito espaço para crescimento.
Aumentar a oferta e a qualidade dos cursos stricto sensu é um desafio para
os próximos anos.
Tabela 61 - Número de Títulos de Mestrado Concedidos por Ano

ANO

BRASIL

RIO GRANDE DO SUL

2012

47.138

3.898

2013

-

4.533

Fonte: CAPES, 2012.
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Tabela 62 - Número de Títulos de Doutorado Concedidos por Ano

ANO

BRASIL

RIO GRANDE DO SUL

2012

13.912

1.237

2013

15.287

1.450

Fonte: CAPES, 2012; Geoc apes, 2013.

14.2 ESTRATÉGIAS

14.2.1 Estimular a pesquisa abri ndo campo local para execução.

14.2.2 Implementar ações para que o conhecimento científico possa retornar
para a comunidade.

14.2.3 Estimular a ampliação da oferta de cursos de Pós-graduação stricto
sensu, a partir de pesquisas das necessidades locais com possibilidade de
aplicação.

14.2.4 Garantir redução de carga horária dos servidores municipais,
conforme legislação vigente, como incentivo para cursar Mestrado e/ou Doutorado,
além de oferecer recompensa financeira, após a conclusão do curso, de acordo com
Plano de Carreira.
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15 META QUINZE
Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência do PNE, política
nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e
III do caput do Art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurando
que todos os professores da Educação Básica possuam formação específica de
nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que
atuam.
15.1 DIAGNÓSTICO

Os profissionais da educação são aqueles que trabalham no ensino formal,
em uma instituição de educação e/ou nos órgãos de administração educacional.
Exercem papel fundamental em toda e qualquer proposta educacional, por isso, sua
qualificação é indispensável para que se garanta o cumprimento de metas já
estabelecidas que buscam elevar o nível da qualidade da educação.
Um dos fatores determinantes para que aconteça um ganho de qualidade na
formação do professor – seja ela inicial ou continuada – é tratar a Educação Básica
como prioridade na agenda das universidades. Os currículos das licenciaturas
devem aproximar-se da realidade da escola pública ampliando as práticas de
ensino, buscando associar teoria e prática, considerando os diferentes contextos.
Uma das ações do MEC é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência (PIBID), que concede bolsas a alunos de licenciatura, participantes de
projetos de iniciação à docência, desenvolvidos por Instituições de Educação
Superior (IES) em parceria com escolas de educação básica da rede pública de
ensino. Outra possibilidade que é ofertada pelo MEC é o PARFOR - Plano Nacional
de Formação de Professores da Educação Básica que induz à formação inicial de
professores para a Educação Básica, organizando e apoiando a oferta de cursos de
licenciatura presenciais específicas.
Após a aprovação da LDBen, em 1996, o número de diplomados cresceu,
pois grande parte dos municípios passou a exigir o ingresso em concursos públicos
com Ensino Superior e os Planos de Carreira consideram a qualificação na mudança

86

de nível. Apesar disso, mesmo com projeções otimistas, não será possível atingir
100% em 2015, como previsto na meta.
Os dados estatísticos mostram que a realidade educacional de nosso
município em relação à qualificação dos profissionais da educação, é superior aos
dados apresentados pelo nosso estado e nosso país, mas também ainda não atinge
a meta projetada, o que demanda esforços das diferentes esferas.
Tabela 63 – Formação dos Profissionais da Educação

REALIDADE

BRASIL

RS

NOVA PRAT A

Professores da Educação Básica com
formação superior

74,8%

84,3%

84.9%

Professores dos anos finais do Ensino
Fundamental com licenciatura na área
em que atuam

32,8%

46,5%

56,0%

Professores Ensino Médio com
licenciatura na área em que atuam

48,3%

57,7%

60.0%

Fonte: MEC/ Inep/DEE D/Censo Escolar, 2013 (Elaboração: Todos Pela Educação).

Tabela 64 - Rede Municipal de Ensino/Professores em Sala de Aula e em Cargos Administrativos

NÍVEIS

Cargos

E.M. Magistério

Graduação

Espec.

Mestrado

Educ. infantil

42

03

11

28

-

Séries Iniciais

148

09

10

127

02

Séries Finais

53

-

08

43

02

243

12

29

198

04

4,94%

11,93%

81,48%

1,65%

TOTAL
PORCENTAGEM

Fonte: Situação 02/04/2015, Departamento Pessoal Prefeitura Nova Prata. Censo Escolar, 2014.
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Tabela 65 - Rede Estadual de Ensino/ Professores em Sala de Aula

Cargos

E.M.
Magistério

Graduação

Espec.

Mestrado

Fernando Luzzatto

2

-

2

-

-

André Carbonera

15

-

10

5

-

Onze de Agosto

37

-

12

24

1

Reinaldo Cherubini

21

1

11

9

-

Tirandentes

65

-

41

23

1

Neeja

4

-

2

2

-

144

1

78

63

2

0,69%

54,17%

43,75%

1,39%

Escola

TOTAL
PORCENTAGEM

Fonte: Escolas Estaduais de Nova Prat a

Tabela 66 - Rede Particular de Ensino/Professores em Sala de Aula e em Cargos Administrativos

Cargos

E.M.
Magistério

Graduação

Espec.

Mestrado

Educação Infantil

08

02

06

0

0

Séries Iniciais

11

01

08

01

01

Ensino Médio e Técnicos

30

0

19

08

03

TOTAL

49

03

33

09

04

6,12%

67,37%

18,37%

8,16%

Níveis

Séries Finais

PORCENTAGEM

Fonte: Colégio Aparecida

Tabela 67 - P rofessores da Rede Particular de Educação Infantil

Prof.

E.M. ou
Magistério

Graduação

Espec.

Mestrado

Sonho Encantado

09

02

04

03

-

CECI

06

01

05

-

-

Pequenos Passos

04

02

01

01

-

TOTAL

19

05

10

04

-

26,32%

52,63%

21,05%

-

Estabelecimento

PORCENTAGEM

Fonte: Escolas Particulares de Educaç ão Infantil
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15.2 ESTRATÉGIAS

15.2.1 Realizar diagnóstico de profissionais da educação que não possuam
o Ensino Superior completo, estimulando-os para que venham a cursar a graduação.

15.2.2 Atuar conjuntamente (Poder Público e IES), com base em plano
estratégico elaborado a partir de diagnóstico das necessidades de formação de
profissionais do magistério, verificando a capacidade de atendimento por parte de
instituições de educação superior existentes no Município e Região.

15.2.3 Possibilitar aos estudantes dos cursos de licenciatura, o contato com
a realidade da educação pública oferecendo estágios, monitorias e desenvolvimento
de projetos visando ao trabalho sistemático de articulação entre a formação
acadêmica e as demandas da educação básica.
15.2.4 Articular junto as IES, através da UNDIME – RS, a reforma curricular
dos cursos de licenciatura, de forma a assegurar o foco no aprendizado do
estudante, dividindo a carga horária em formação geral, formação na área do saber
e didática específica, incluindo disciplinas de educação para a diversidade,
qualificando, dessa forma, a atuação docente.

15.2.5 Aderir a programas das IES e do MEC que visem assegurar formação
específica em sua área de atuação aos docentes em efetivo exercício, com
formação de nível médio na modalidade normal, não licenciados ou licenciados em
área diversa de sua atuação docente.
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16 META DEZESSEIS
Formar, em nível de Pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos
professores da Educação Básica, até o último ano de vigência do PNE, e garantir a
todos os profissionais da Educação Básica formação continuada em sua área de
atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos
Sistemas de Ensino.
16.1 DIAGNÓSTICO

O professor desempenha papel central no processo de ensino e
aprendizagem. Nesse sentido, sua

formação e constante aperfeiçoamento

profissional para o exercício da atividade docente, são condições que contribuem
para a garantia do direito à aprendizagem. A Pós-graduação constitui parte
importante no processo de formação do docente, pois é neste nível que os
professores

são

expostos

a

metodologias

científicas,

aprofundam

seus

conhecimentos, ampliam seu olhar em relação à sala de aula e, consequentemente,
têm maior propensão a estimular o raciocínio científico em seus alunos.
Atualmente, apenas 30% dos professores da Educação Básica Brasileira
possuem Pós-Graduação, segundo dados do Censo Escolar. A deficiência na
formação inicial dos docentes é um dos grandes entraves na melhoria da qualidade
da educação. Nesse sentido, a formação continuada representa um grande aliado,
na medida que possibilita ao professor suprir lacunas na sua formação inicial e ao
mesmo tempo o mantém em constante aperfeiçoamento beneficiando sua atividade
profissional.
Algumas ações que o Governo Federal desenvolve em relação à formação
continuada para os professores: Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa PNAIC; ProInfantil; Plano Nacional de Formação de Professores da Educação
Básica – Parfor; ProInfo Integrado- Tecnologias da Informação e Comunicação; eProInfo ambiente virtual; Pró-letramento; Gestar II - Gestão da Aprendizagem
Escolar e a Rede Nacional de Formação Continuada de Professores - A Rede
Nacional de Formação Continuada.
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Segundo dados estatísticos, nosso município supera os dados nacionais e
estaduais no que se refere ao número de professores na Educação Básica com pósgraduação lato sensu ou stricto sensu e também já atinge a meta nacional para tal.
Mesmo assim, temos o dever de buscar a constante qualificação dos profissionais
da educação oferecendo aos mesmos, formação continuada na sua área de
atuação.

Tabela 68 - P ercent ual Professores Educação Básica
com Pós-graduação Lato Sens u ou Stricto Sensu

Brasil

Rio Grande do Sul

Nova Prata

30,2%

38,1%

52,7%

Fonte: Inep/ Censo Escolar da E ducação Básica, 2013.

Tabela 69 - P ercent ual de Professores da Educaç ão Básica de Nova Prata
com Pós-graduação Lato Sens u ou Stricto Sensu

Rede

Percentual

Rede Municipal

83,13%

Rede Estadual

45,14%

Rede Privada

23,79%

Fonte: Inep/ Censo Escolar da E ducação Básica, 2013/SME C.

16.2 ESTRATÉGIAS

16.2.1 Elaborar, anualmente, de acordo com a demanda do município, plano
de Formação Continuada para os Profissionais da Educação de modo a atingir, no
mínimo, 40 horas anuais, respeitadas as responsabilidades de cada sistema de
ensino, a partir da aprovação do PME.

16.2.2 Articular com municípios vizinhos e IES a elaboração de plano de
Formação Continuada para os Profissionais da Educação, o qual contemple parte da
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carga horária para formação específica nas diferentes disciplinas, respeitadas as
responsabilidades de cada sistema de ensino.

16.2.3 Articular, com as Instituições Públicas e Privadas de Educação
Superior, através de convênio, a oferta de formação continuada, de forma a atender
as políticas de formação e a demanda do Município.

16.2.4

Promover

a

formação

continuada

dos

professores

para

implementação das ações do Plano Nacional do Livro e Leitura utilizando o acervo
de obras disponibilizados pelo MEC, favorecendo a construção do conhecimento e a
valorização da cultura da investigação, respeitadas as responsabilidades de cada
sistema de ensino.

16.2.5 Reivindicar junto aos órgãos competentes, a ampliação da oferta de
bolsas de estudo para pós-graduação dos professores e demais profissionais da
educação básica.

16.2.6 Aderir aos programas do governo federal que contemplem Formação
Continuada para os Profissionais da educação.

16.2.7 Assegurar incentivo para a qualificação dos profissionais do sistema
municipal de ensino, em nível de Pós-graduação lato sensu e stricto sensu,
estabelecendo progressão na carreira mediante certificação de conclusão do curso;

16.2.8 Assegurar, a partir da aprovação deste PME, programas de formação
de educadores de EJA, capacitando-os para atuar de acordo com o perfil dos
estudantes, de forma a atender a demanda de instituições públicas envolvidas no
esforço de universalização da alfabetização, respeitadas as responsabilidades de
cada sistema de ensino.
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17 META DEZESSETE
Valorizar os profissionais do magistério das Redes Públicas de Educação
Básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com
escolaridade equivalente, até junho de 2020.

17.1 DIAGNÓSTICO

A meta 17 estabelece que o salário médio de um professor deve se
equiparar ao de profissionais de mesma formação. Hoje estamos muito longe disso.
A diferença salarial entre professores e demais profissionais com mesmo nível de
instrução é grande. Enquanto salário e carreira não forem atraentes, os jovens
continuarão seguindo para áreas cujos salários são mais atraentes, deixando o
magistério como última opção.
Mesmo com a aprovação do piso salarial dos profissionais do magistério,
esta realidade ainda não mudou. Isso acontece porque muitos entes federados não
têm como cumprir a Lei devido à falta de financiamento suficiente e/ou porque não
fazem um planejamento eficiente capaz de cumprir o que determina a lei.
Elevar os salários do magistério implica em mudar prioridades e passar a
enxergar a Educação como a principal fonte sustentável de desenvolvimento
econômico e social de um país.
Tabela 70 - Comparativo do Salário de Diferentes Profissionais com Ensino Superior
que Trabalham na Educação e são do Quadro E fetivo Público Municipal – abril/2015

Profissionais
da Rede Municipal

Carga Horária
Semanal

Salário
Inicial

Valor da
hora

Professor Ensino Superior

22 h

R$ 1.274,63

R$ 14,48

Mínimo recebido pelos demais
Profissionais admitidos com Nível Superior

22 h

R$ 3.207,10

R$ 36,44

Fonte: Departamento Pessoal, Prefeitura Municipal de Nova Prat a.
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17.2 ESTRATÉGIAS

17.2.1 Criar, a partir da aprovação do PME, a nível municipal, Comissão
Permanente de Profissionais da Educação, para subsidiar os órgãos competentes
na reestruturação e implementação do Plano de Carreira do Magistério, de modo a
garantir a valorização profissional.

17.2.2 Implementar, no Plano de Carreira do Município, a valorização dos
profissionais do magistério da rede pública de educação básica, observados os
critérios estabelecidos na Lei no 11.738, de 16 de julho de 2008, com implantação
gradual, de acordo com a possibilidade, do cumprimento da jornada de trabalho em
um único estabelecimento escolar.

17.2.3 Discutir, permanentemente, por meio de representantes dos
profissionais em Educação, o acompanhamento da política do Piso Salarial Nacional
dos profissionais do magistério público da Educação Básica, de acordo com a esfera
em que atua.

17.2.4 Acompanhar a evolução salarial por meio dos indicadores da
legislação vigente, garantindo, pelo menos, que os órgãos competentes cumpram a
Lei do Piso Salarial Nacional Profissional.

17.2.5 Buscar assistência financeira da União para implementar as políticas
de valorização dos profissionais do magistério, em particular, o Piso Salarial
Nacional Profissional.

17.2.6

Valorizar os

profissionais

da

educação

permitindo

avanços

diferenciados no Plano de Carreira para a Pós-graduação: Especialização, Mestrado
e Doutorado.

17.2.7 Estabelecer, em parceria com os órgãos competentes, ações efetivas
especificamente voltadas para a promoção, prevenção, atenção e atendimento à
saúde e à integridade física, mental e emocional dos profissionais da educação.
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18 META DEZOITO
Assegurar, em Regime de Colaboração, até junho de 2016, a existência de
Planos de Carreira para os profissionais da Educação Básica Pública dos Sistemas
de Ensino tomando como referência o Piso Salarial Nacional Profissional, definido
em Lei Federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.
18.1 DIAGNÓSTICO

Falar de valorização dos profissionais de educação implica aprimorar a
formação inicial, a formação continuada, a definição de um piso salarial e, também,
da carreira do professor. Uma carreira bem estruturada tem uma virtude principal:
permite que o profissional de educação projete o seu futuro, tenha perspectiva de
trabalho e de vida.
O

Plano

de

Carreira

do

Magistério

consiste

numa

estruturação

organizacional que possibilita aos professores, mediante certificação, formação
continuada, tempo

de

serviço

e

boletim de

assiduidade, pontualidade

e

responsabilidade, evoluir na carreira.
Além de assegurar a existência de Planos de Carreira em todos os sistemas
públicos de ensino, é imprescindível oferecer também condições de trabalho e
formação, garantindo assim uma carreira justa, com valorização e desenvolvimento
dos profissionais.
O Ensino Privado do RS, tal como no Brasil, é regido pela Consolidação das
Leis Trabalhistas - CLT e por Convenções Coletivas de Trabalho, firmadas pelos
sindicatos econômicos e as categorias profissionais, com negociação anual. Nessas
Convenções Coletivas são reguladas as relações de trabalho, os pisos mínimos das
categorias, descontos em mensalidades, planos de saúde, auxílio creche, adicionais
por tempo de serviço (3% a cada quadriênio) e por aprimoramento acadêmico (varia
de acordo com a titulação, podendo ser de 10% a 25%), entre outras questões.
Conforme o SINEPE, a maioria absoluta das escolas e das universidades paga
acima dos pisos estabelecidos.
Na rede estadual de ensino, o Plano de Carreira está consolidado há
décadas, prevendo valorização da formação inicial e continuada, progressão
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funcional e valorização do tempo de serviço. Quanto ao piso, apesar de índices
significativos de reposição salarial nos últimos anos, da ordem de 76%, o mesmo
ainda não foi implementado na forma da Lei, dada a defasagem salarial histórica
desta rede.
Quanto à Rede Pública Municipal, em 2011, o Plano de Carreira foi
reestruturado, mas mesmo assim, precisa ser revisitado para adequações à
Legislação vigente além de outros aspectos que a categoria considerar necessários
e estes forem de execução viável.
Tabela 71 - Piso Salarial Nacional - 40 Horas

ANO

ÍNDICE DE REAJUSTE

VALOR

2009

-

R$ 950,00

2010

7,86%

R$ 1.024,67

2011

15,85%

R$ 1.187,08

2012

22,22%

R$ 1.451,00

2013

7,97%

R$ 1.567,00

2014

8,32%

R$ 1.697,00

2015

13,01%

R$ 1.917,78

TOTAL:

75,23%
Fonte: MEC

Tabela 72 - Piso inicial dos Professores Municipais - 22 Horas

ANO

ÍNDICE DE REAJUSTE
DOS SERVIDORES
MUNI CIPAIS

ÍNDICE DE REAJUSTE
DOS PROFESSORES
MUNI CIPAIS

Valor
Pago

Piso
Nacional
para 22h

2009

10%

-

R$ 556,64

R$ 522,25

2010

4,18%

-

R$ 595,60

R$ 563,56

2011

6,44%

4%(setembro)

R$ 643,25

R$ 652,89

2012

3,63%

3%(janeiro) +3% (abril)

R$ 707,58

R$ 798,05

2013

7,5%

-

R$ 788,27

R$ 861,85

2014

8,5%

-

R$ 855,27

R$ 933,35

2015

3,5%

-

R$ 885,21

R$ 1.054,77

TOTAL

43,75%

10%

Fonte: Departamento Pessoal, Prefeitura Municipal de Nova Prat a.
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Tabela 73 - Piso Inicial Professores Estaduais
Escolas Particulares de Ensino Fundamental e Médio

NÍVEL

TABELA DO SINPRO

Educação Infantil e Séries Iniciais

R$12,51 hora

Séries Finais

R$13,00 hora

Ensino Médio

R$17,75 hora

Fonte: Escola Particular

Tabela 74 - Escolas Particulares de Educação Infantil

TABELA DO SINPRO
Professor

R$ 6,88

Atendente

R$ 3,85

Fonte: Escolas Particulares de Educaç ão Infantil

18.2 ESTRATÉGIAS

18.2.1 Estruturar cada esfera da Rede Pública de Educação Básica, de
modo que, até o segundo ano de vigência deste Plano, 90% (noventa por cento) no
mínimo dos respectivos profissionais do magistério e 50% (cinquenta por cento), no
mínimo, dos respectivos profissionais da educação não docentes, sejam ocupantes
de cargos de provimento efetivo e estejam em exercício nas redes escolares
públicas a que se encontrem vinculados.

18.2.2 Criar, a partir da aprovação do PME, a nível municipal, Comissão
Permanente

de

Professores,

para

subsidiar

os

órgãos

competentes

na

reestruturação e implementação do Plano de Carreira do Magistério, de modo a
garantir a valorização profissional.

18.2.3 Dar continuidade ao programa de acompanhamento do professor
nomeado para o cargo de provimento efetivo, na Rede Municipal, através de
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avaliação documentada, para a decisão pela efetivação do mesmo ao final do
estágio probatório.

18.2.4 Utilizar, mediante adesão, o resultado da prova nacional, realizada
por iniciativa do MEC, que terá por objetivo subsidiar os Municípios na admissão de
profissionais do magistério da Educação Básica Pública.

18.2.5 Garantir redução de carga horária dos servidores municipais, por
meio de Legislação específica, como incentivo para qualificação profissional.

18.2.6 Atuar, em regime de colaboração, alimentando anualmente, a partir
de junho de 2016, o censo dos profissionais da Educação Básica de outros
segmentos que não os do Magistério.

18.2.7 Criar, a nível municipal, Comissão permanente de agentes
educacionais (atendentes, monitores, secretário, etc.) para subsidiar os órgãos
competentes na construção, reestruturação e implementação dos Planos de Carreira
para esta categoria, a partir da aprovação do PME.

18.2.8 Reestruturar a forma de ingresso para o cargo de Atendente de
Creche considerando outros critérios além da prova teórica e maior escolaridade
para o ingresso.
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19 META DEZENOVE
Assegurar condições, para que até junho de 2016 aconteça a efetivação da
Gestão Democrática da Educação, associada a critérios técnicos de mérito e
desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas
públicas, contando com recursos e apoio técnico da União.
19.1 DIAGNÓSTICO

O artigo 206 da Constituição Federal de 1988, em seu inciso VI, traz entre
seus princípios, a Gestão Democrática da Educação, na forma da Lei. No entanto,
muitos anos após a determinação, o Brasil caminha a passos lentos na
democratização da gestão, que aponta para o envolvimento de vários atores nas
decisões das escolas.
O movimento da Gestão Democrática supõe o deslocamento do olhar das
unidades escolares dos seus problemas corriqueiros para uma dimensão que
repense o seu papel enquanto instituição. Tem como objetivo final o bem estar dos
educandos.
A

gestão

democrática

só

se

efetiva

a

partir

do

envolvimento

da comunidade escolar, familiares dos alunos, funcionários das escolas, estudantes
e gestores através dos Conselhos Escolares, que não são apenas uma célula, mas
um componente do sistema que está na escola, tendo em seu cerne, a Proposta
Político Pedagógico.
Na rede estadual, a gestão democrática já se efetiva através de legislação
própria que prevê eleição de diretores, fortalecimentos dos Conselhos Escolares e
gerenciamento de recursos dentre outros aspectos.
A rede municipal já caminha para a efetivação da Gestão Democrática, pois
desde 2008, foi criado o Sistema Municipal de Ensino, com o fortalecimento do
Conselho Municipal de Educação.

Os demais conselhos como o Conselho de

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB e o Conselho de Alimentação
Escolar (CAE) também têm papel ativo no âmbito da Educação Municipal.
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As escolas, por sua vez, já contam com Conselhos Escolares estruturados,
gerenciamento de alguns recursos financeiros a nível Federal e os Grêmios
Estudantis funcionando em algumas unidades.
19.2 ESTRATÉGIAS

19.2.1 Criar, no âmbito municipal, respeitando a legislação nacional, até
junho de 2016, Lei de Gestão Democrática que considere para os cargos de
Direção, critérios técnicos de mérito e desempenho, bem como, a participação da
comunidade escolar.

19.2.2 Adequar o Plano de Carreira de modo a contemplar os critérios
técnicos de mérito e desempenho para os cargos de Direção.

19.2.3 Garantir formação, através da adesão aos programas do Governo
Federal e/ou através de incentivo municipal, aos conselheiros do Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, do Conselho de Alimentação
Escolar - CAE, do Conselho Municipal de Educação CME e aos representantes
educacionais em demais conselhos de acompanhamento de políticas públicas.

19.2.4 Garantir aos Conselhos vinculados à Educação recursos financeiros,
espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à rede
escolar, com vistas ao bom desempenho de suas funções.

19.2.5 Constituir o Fórum Municipal Permanente de Educação, com o intuito
de coordenar as conferências de educação no âmbito municipal, bem como efetuar
o acompanhamento da execução deste PME de educação, após a aprovação do
mesmo.

19.2.6 Estimular, em todas as redes de Educação Básica, a constituição e o
fortalecimento de Grêmios Estudantis e Círculo de Pais e Mestres - CPM,
assegurando-lhes condições de funcionamento nas escolas, fomentando a sua
articulação com os Conselhos Escolares, por meio das respectivas representações.
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19.2.7 Estimular o fortalecimento dos Conselhos Escolares e Conselho
Municipal de Educação, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão
escolar e educacional, inclusive por meio de adesão aos programas nacionais de
formação de conselheiros, assegurando-se condições de funcionamento autônomo.

19.2.8 Estimular a participação e a consulta de profissionais da educação,
alunos e seus familiares na formulação das Propostas Político-Pedagógicas, Planos
de Gestão Escolar e Regimentos Escolares, assegurando a participação dos pais no
processo de Gestão Democrática.

19.2.9

Propiciar progressivos

processos

de

autonomia

pedagógica,

administrativa e de gestão financeira nos estabelecimentos de ensino da rede
municipal.

19.2.10 Aderir a programas de Formação de Diretores e Gestores Escolares.

19.2.11 Aderir a prova nacional específica de formação de diretores e
gestores, cujos resultados sirvam para subsidiar a definição de critérios e objetivos
para o provimento dos cargos.
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20 META VINTE
Aplicar o investimento público em Educação P ública, assegurando a
competência de cada ente federado, de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7%
(sete por cento) do Produto Interno Bruto (PIB) do País no 5º (quinto) ano de
vigência do Plano Nacional de Educação (2019), e o equivalente a 10% (dez por
cento) do PIB ao final do decênio (2024).
20.1 DIAGNÓSTICO

A Constituição Federal (CF/88) define que a União aplicará, anualmente,
nunca menos de dezoito por cento, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida
a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino
público.
A LDBen/96 dispõe ainda, em seu artigo 74, que a União, em colaboração
com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios “estabelecerá padrão mínimo de
oportunidades educacionais para o Ensino Fundamental, baseado no cálculo do
custo mínimo por estudante, capaz de assegurar ensino de qualidade”. A aplicação
de recursos financeiros se encontra regulamentada por meio da Lei Federal nº
11.494/07, que instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica (FUNDEB). A Portaria do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) nº 344, de 10 de outubro de 2008, estabeleceu procedimentos sobre a
criação, composição, funcionamento e cadastramento dos Conselhos do FUNDEB
em âmbito Federal, Estadual, Distrital e Municipal.
Em nosso município, o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle
Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, foi
instituído a partir de 1996 através da Lei Municipal Nº 9424, tendo a função de
acompanhar e controlar as transferências e aplicações do Fundo.
O valor aluno ano do FUNDEB é o valor tomado como referência,
estabelecido pelo MEC, anualmente, para o repasse de recursos para Estados e
Municípios. O valor varia de acordo com a arrecadação de cada Estado e os que
não atingem o valor mínimo estabelecido pelo MEC, a União faz a complementação.
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Os coeficientes variam de acordo com os níveis e modalidades abaixo
especificados:
Tabela 75 - A nos Iniciais do Ensino Fundamental Urbano (V alor Bas e)

I - Creche em Tempo Integral:
a) Pública;
b) Conveniada.
II - Pré-escola em Tempo Integral.
III - Creche em Tempo Parcial:
a) Pública;
b) Conveniada.
IV - Pré-escola em Tempo Parcial.
V - Anos Iniciais do Ensino Fundamental Urbano.
VI - Anos Iniciais do Ensino Fundamental no Campo.
VII - Anos Finais do Ensino Fundamental Urbano.
VIII - Anos Finais do Ensino Fundamental no Campo.
IX - Ensino Fundamental em Tempo Integral.
X - Ensino Médio Urbano.
XI - Ensino Médio no Campo.
XII - Ensino Médio em Tempo Integral.
XIII - Ensino Médio Integrado à Educação Profissional.
XIV - Educação Especial.
XV - Educação Indígena e Quilombola.
XVI - Educação de Jovens e Adultos com avaliação no processo.
XVII - Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação Profissional de
Nível Médio, com avaliação no processo.

O gerenciamento dos recursos da educação desde sua arrecadação até a
forma de aplicação, são imprescindíveis para a efetivação das metas traçadas para
o Plano Municipal de Educação em cumprimento as legislações vigentes.
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Tabela 76 - A rrecadação e Investimentos em Educação em Nova Prata
ANO

TOTAL DE
RECEITAS
VINCULADAS

PREVIS ÃO
NA LOA

PERCENTUAL
TOTAL

VALOR TOTAL
APLICADO

TOTAL DE
DESPES AS
EMP ENHADAS

2012

R$ 36.765.778,55

25%

32,02%

R$ 11.772.627,40

R$ 12.397.163,51

2013

R$ 37.226.162,72

30%

31,14%

R$ 11.530.640,88

R$ 13.525.389,35

2014

R$ 42.995.051,30

30%

32,50%

R$ 13.971.816,91

R$ 17.190.706,32

Fonte: Secretaria de Finanças e Tribunal de Cont as/RS.

Tabela 77 - Gastos com Encargos Sociais e com Pessoal da Educação - Nova Prata

ANO

GASTO COM
PESSOAL/EDUCAÇÃO

Lei da Responsabilidade Fiscal
TOTAL PREFEITURA

2012

R$ 10.558.198,28

49,23%

2013

R$ 11.572.325,87

44,71%

2014

R$ 12.937.674,10

43,34%

Fonte: Secretaria de Finanças.

Tabela 78 - P rogressão do FUNDEB a Nível Municipal

ANO

VALOR
BASE

PREVISÃO DE
RECEBIMENTO

VALOR
RECEBIDO

SUPERÁVIT

2012

R$ 1.867,15

R$ 5.808.188,36

R$ 6.410.788,79

R$ 602.600,43

2013

R$ 2.243,51

R$ 5.662.104,85

R$ 7.617.430,06

R$ 1.955.325,21

2014

R$ 2.285,57

R$ 6.535.099,23

R$8.027.740,55

R$ 1.462.641,32

2015

R$ 2.576,36

R$ 8.631.757,48

-

-

Fonte: Secretaria de Finanças.

Tabela 79 - Custo Aluno – Educ ação Infantil na Rede Municipal

ANO

Nº ALUNOS/CENSO

INVESTIMENTOS

CUSTO ALUNO

2012

583

R$ 845.066,40

R$ 1.449,51

2013

578

R$ 2.592.503,03

R$ 4.485,29

2014

648

R$ 4.814.568,70

R$ 7.429,88

Fonte: Secretaria de Finanças/Censo Escolar
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Tabela 80 - Custo Aluno – Ensino Fundamental na Rede Municipal

ANO

Nº ALUNOS/CENSO

INVESTIMENTOS

CUSTO ALUNO

2012

1.463 + 109 (EJA)

R$11.552.097,11

R$7.348,66

2013

1.434

R$10.751.762,73

R$7.497,74

2014

1.370

R$10.536.543,35

R$7.690,90

Fonte: Secretaria de Finanças/Censo Escolar

Tabela 81 - Custo Aluno – Educ ação de Jovens e Adultos na Rede Municipal

ANO

Nº ALUNOS/CENSO

INVESTIMENTOS

CUSTO ALUNO

2013

107

R$181.123,59

R$1.692,74

2014

45

R$218.317,38

R$4.851,49

Fonte: Secretaria de Finanças/Censo Escolar

Tabela 82 - P rogressão Média Custo Aluno para os Próximos Anos
(Inflação Média de 5%) a Nível Municipal

ANOS

ED. INFANTIL

EM. FUNDAMENTAL

EJA

2014

R$ 7.429,88

R$ 7.690,90

R$ 4.851,49

2015

R$ 7.801,37

R$ 8.075,44

R$ 5.094,06

2016

R$ 8.191,43

R$ 8.479,21

R$ 5.348,76

2017

R$ 8.601,00

R$ 8.903,17

R$ 5.616,20

2018

R$ 9.031,05

R$ 9.348,33

R$ 5.897,01

2019

R$ 9.482,60

R$ 9.815,75

R$ 6.191,86

2020

R$ 9.956,73

R$ 10.306,54

R$ 6.501,45

2021

R$ 10.454,56

R$ 10.821,87

R$ 6.826,52

2022

R$ 10.977,28

R$ 11.362,96

R$ 7.167,85

2023

R$ 11.526,14

R$ 11.931,11

R$ 7.526,24

2024

R$ 12.102,44

R$ 12.527,66

R$ 7.902,55

Fonte: Secretaria de Finanças
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20.2 ESTRATÉGIAS

20.2.1 Garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para
todos os níveis, etapas e modalidades da educação básica, observando-se as
políticas de colaboração entre os entes federados, em especial as decorrentes do
art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e do § 1o do art. 75 da
Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que tratam da capacidade de
atendimento e do esforço fiscal de cada ente federado, com vistas a atender suas
demandas educacionais à luz do padrão de qualidade nacional.

20.2.2 Incentivar o aperfeiçoamento e a ampliação dos mecanismos de
acompanhamento da arrecadação da contribuição social do salário-educação.

20.2.3 Criar Lei específica garantindo a aplicação, na educação, dos
recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos
recursos vinculados nos termos do art. 212 da Constituição Federal, na forma da lei
específica, a parcela da participação no resultado ou da compensação financeira
pela exploração de petróleo e gás natural e outros recursos, com a finalidade de
cumprimento da meta prevista no inciso VI do caput do art. 214 da Constituição
Federal.

20.2.4 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 do
Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, com a colaboração
entre o Ministério da Educação, a Secretaria de Educação do Estado e do Município
e o Tribunal de Contas.

20.2.5

Contribuir

com

dados

para

a

realização

dos

estudos

e

acompanhamento regular dos investimentos e custos por aluno da Educação Básica
e Superior, em todas as suas etapas e modalidades.
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20.2.6 Promover a mobilização de todos os órgãos representativos da
educação para a efetivação do cálculo do CAQi e do CAQ no prazo estabelecido
pelo Plano Nacional de Educação.

20.2.7 Aplicar, a partir da regulamentação, o CAQi, referenciado no conjunto
de padrões mínimos estabelecidos na legislação educacional, cujo financiamento
será calculado com base nos respectivos insumos indispensáveis ao processo de
ensino-aprendizagem e será progressivamente reajustado até a implementação
plena do CAQ.

20.2.7 Aplicar, a partir da regulamentação, o CAQ como parâmetro para o
financiamento da educação de todas as etapas e modalidades da educação básica,
a partir do cálculo e do acompanhamento regular dos indicadores de gastos
educacionais com investimentos em qualificação e remuneração do pessoal docente
e dos demais profissionais da 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.

20.2.8 Assegurar que o Plano Plurianual (PP) a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) da Secretaria Municipal de
Educação contemplem os investimentos necessários para o alcance das metas
estabelecidas no Plano Municipal de Educação vigente.

20.2.9 Buscar alternativas, articulando com os órgãos competentes, que
viabilizem os recursos necessários para o cumprimento da Lei do Piso Salarial
Nacional Profissional do Magistério.

20.2.10 Intensificar a fiscalização do emprego dos recursos atentando para
as diferenças de arrecadação do município em relação ao número de alunos
matriculados, elevando o valor per capita no que se refere ao CAQ, proporcionando
maior qualidade no atendimento ao aluno.

20.2.11 Garantir, a partir da aprovação deste Plano de Educação, a
transparência

na

aplicação

dos

recursos

do

Fundo

de

Manutenção

e
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Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério (FUNDEB) e
demais recursos garantidos pela legislação atual, inclusive dos novos recursos,
criados por leis específicas, que serão destinadas à educação durante a década de
vigência do Plano.
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Nova Prata, maio de 2015.

