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APRESENTAÇÃO 

 

Apresentamos a seguir o relatório com a avaliação das Diretrizes, Metas e Estratégias do Plano Municipal de Educação - PME instituído 

pela Lei nº no 1713/2015, referente ao período dos anos de 2019, produzido pela Comissão Coordenadora, instituída pela portaria n° 

1117/2016 e pela Comissão Técnica do PME, instituída pela Portaria n° 796/2019. 

Para desenvolvimento dos trabalhos, inicialmente foram realizadas duas reuniões durante o ano com a equipe da Secretaria de 

Educação e Equipe Técnica do PME para organização da forma de monitoramento do Plano. Planejadas as ações de monitoramento, as  metas 

e estratégias constantes no Plano foram acompanhadas pela equipe sendo: quatro integrantes do setor pedagógico, uma coordenadora da 

Educação Ambiental e Presidente do Conselho Municipal de Educação participaram fornecendo os dados. Posteriormente, reuniu-se a equipe 

de monitoramento para apresentação dos dados e elaboração deste relatório e encaminhamento ao Secretário de Educação. 

Para divulgação dos resultados à comunidade em geral, sugere-se que este relatório, após aprovado pelo Secretário de Educação, seja 

encaminhado às escolas, câmara de vereadores e publicado no site da Prefeitura Municipal de Massaranduba. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

METAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBSERVADAS NO PERÍODO 
 
META 01 -  universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação 
infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE. 

 

Indicador 1 A  Percentual da população de 4 e 5 anos que frequentam a escola 

META PREVISTA PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO 
(2018) 

FONTE DO INDICADOR 

 100% Dado Oficial  83,9%  PNE em movimento 

Dado extraoficial  88,8%  Dados do Sistema Olostech (Secretaria de Saúde) e Censo escolar 2019 

 Os dados do Sistema Olostech não conseguem determinar exatamente o corte da faixa etária. Fez-se somente uma proposição de cálculo com base em 
relatório compreendendo parte da faixa etária. Porém, hoje atendemos todas as crianças desta faixa etária, não há crianças na fila de espera. Também 
existe parceria com as agentes de saúde para detectar crianças fora da escola nesta faixa etária. 

 

Indicador 2 A  Percentual da população de 0 a 3 anos que frequentam a escola 

META PREVISTA PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO 
(2018) 

FONTE DO INDICADOR 



50%  Dado Oficial  31,5%  PNE em movimento 

Dado  extraoficial  53,31%  Dados do Sistema Olostech (Secretaria de Saúde) e Censo escolar 2019 

 Os dados do Sistema Olostech não conseguem determinar exatamente o corte da faixa etária. Fez-se somente uma proposição de cálculo com base em 
relatório compreendendo parte da faixa etária. Nossa fila de espera atualmente (novembro/2019) está com 70 crianças na fila, porém existem 20 com 
alguma pendência (falta de localização ou não aceitação de determinada vaga oferecida). 

 

Meta 1 
Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a 
oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até 
o final da vigência deste PNE. 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo 
Previsões 
Orçament

árias 
Status 

Executou 
estratégia? 

Observações 

 

                

1.1 Definir, em regime de colaboração 
entre a União, o Estado e os 
Municípios, metas de expansão das 
respectivas redes públicas de 
educação infantil segundo padrão 
nacional de qualidade, considerando 
as peculiaridades locais. 

2024 

Salário 
Educação - 
Recursos 
próprios - 

PAR 

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 

Cadastro no PAR para Construção de Creche - Pré-Escola Tipo 1 
(para a região do Patrimônio ) 

 
Ampliação de duas salas, banheiros e melhorias no pátio externo do 
CEI Prof. Vidalina Xavier 

 
Ampliação de espaço coberto no CEI Ivete Schmitt 

 
Projeto de Ampliação do CEI Alvino Vegini com previsão de início 
das obras para 2021. 

 

1.2 Garantir que, ao final da vigência 
deste PNE, seja inferior a 10% (dez por 

2024 
Não se 
aplica 

Em 
desenv

Parcialmente 
Conforme dados levantados em novembro com Assistência Social: 0 
a 3 anos atendemos 14 crianças das 49 que recebem bolsa família e 



cento) a diferença entre as taxas de 
frequência à educação infantil das 
crianças de até 3 (três) anos oriundas 
do quinto de renda familiar per capita 
mais elevado e as do quinto de renda 
familiar per capita mais baixo 

olv. 04 estão na lista de espera; 4 e 5 anos: atendemos todos. 

 

1.3 Realizar, anualmente, em regime 
de colaboração, levantamento da 
demanda por creche para a população 
de até 3 (três) anos de idade, como 
forma de planejar a oferta e verificar o 
atendimento da demanda manifesta 
no município. 

2024 
Recursos 
próprios 

Concluí
da 

Sim 
Fila Única para cadastro no site da prefeitura. 
Resolução 003/2018  

1.4 Estabelecer, no primeiro ano de 
vigência do Plano, normas, 
procedimentos e prazos para definição 
de mecanismos de consulta pública da 
demanda das famílias por creches. 

2024 
Não se 
aplica 

Concluí
da 

Sim 
Desenvolvimento do sistema de Fila única - parceria com 
promotoria pública, conselho tutelar, conselho de educação e 
secretaria de educação 

1.5 Manter e ampliar, conforme a 
necessidade e a disposição dos 
recursos, em regime de colaboração, 
programa 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, respeitando, 
inclusive, as normas de acessibilidade. 

2024 

Recursos 
próprios - 

Salário 
Educação - 
FUNDEB -

PAR 

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 

Reformas diversas como pinturas, manutenções na 
estrutura.  Aquisição de eletrodomésticos diversos,  brinquedos, 
cama-mesa-banho,cromenotebook para planejamento dos 
professores, melhorias na rede de internet,  porta de vidro, 
torneiras e chuveiros, televisão, bebedor, cortinas, etc. 
 
Realizado estudo de melhorias físicas para acessibilidade nas 
instituições, conforme estratégias 4.8 e 4.21 

1.6 Implantar, até o segundo ano de 
vigência do Plano, avaliação da 
educação infantil articulada entre os 

2018 
Não se 
aplica 

Concluí
da 

Sim 
Os CEIs em parceria com a Secretaria de Educação, embasados pelo 
documento "Indicadores de qualidade para a Educação Infantil", 
criaram uma avaliação institucional que foi  realizada por toda a 



setores da educação, a ser realizada a 
cada 2 (dois) anos, com base em 
parâmetros nacionais de qualidade, a 
fim de aferir a infraestrutura física, o 
quadro de pessoal, as condições de 
gestão, os recursos pedagógicos, a 
situação de acessibilidade, entre 
outros indicadores relevantes. 

comunidade escolar em 2018 e servirá de base para diagnóstico do 
PPP. Em 2020 nova pesquisa será realizada 

1.7 Ampliar a oferta de matrículas 
gratuitas em creches. 

2024 

Salário 
Educação - 
Recursos 
próprios  

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 

Ampliação do CEI Prof.Vidalina Xavier para atender cerca de 40 
crianças a mais a partir de 2020. 
Ver estratégia 1.1 

 
Meta cumprida do PME em 2019  

1.8 Promover a formação inicial e 
continuada dos(as) profissionais da 
educação infantil, garantindo, 
progressivamente, o atendimento por 
profissionais com formação superior; 

2024 
Recursos 
próprios 

Concluí
da 

Sim 

Formações através do Programa de Ecoformação - conforme 
calendário e fotos em anexo. Seminário de Educação 
- Formação stricto sensu: regulamentações de dispensa de ponto e 
convênio com a UNIARP; 
- Formação inicial: os professores que atuam na Educação Infantil 
possuem nível superior ( duas professoras mais antigas possuem o 
magistério-nível médio) 
- Auxiliares de sala: legislação municipal prevê Ensino Médio; 
-Reuniões pedagógicas com orientadoras e professores de artes, 
ed.física e hora-atividade com o projeto musicalização; 
- Formação para trabalhar educação emocional com as crianças - 
Projeto: Histórias do Ada; 

1.9 Estimular a articulação entre pós-
graduação, núcleos de pesquisa e 
cursos de formação para profissionais 
da educação, de modo a garantir a 
elaboração de currículos e propostas 
pedagógicas que incorporem os 

2024 
Não se 
aplica 

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 

- Formação continuada em parceria com a RIEC (Rede Internacional 
de Escolas Criativas) 

 
-Convênio com o Mestrado da Uniarp -  



avanços de pesquisas ligadas ao 
processo de ensino e aprendizagem e 
às teorias educacionais no 
atendimento da população de 0 (zero) 
a 5 (cinco) anos. 

1.10 Fomentar o atendimento às 
populações do campo e itinerantes na 
educação infantil nas respectivas 
comunidades, por meio do 
redimensionamento da distribuição 
territorial da oferta, limitando a 
nucleação de escolas e o 
deslocamento de crianças, de forma a 
atender às especificidades dessas 
comunidades, garantido consulta 
prévia e informada. 

2024 
Salário 

Educação-
FUNDEB-
Recursos 
próprios 

Concluí
da 

Sim 

Existência de três CEIs localizados nas três grandes regiões de 
interior de Massaranduba: Massarandubinha, Campinha e Primeiro 
Braço. 
Todos sendo ampliados progressivamente. 

1.11 Priorizar o acesso à educação 
infantil e fomentar a oferta do 
atendimento educacional 
especializado complementar e 
suplementar aos estudantes com 
deficiência, transtornos do espectro do 
autismo, transtorno do déficit de 
atenção com hiperatividade e altas 
habilidades/superdotação, 
assegurando a educação bilíngue para 
crianças surdas e a transversalidade 
da educação especial nessa etapa da 
educação básica. 

2024 
Recursos 
próprios 

Concluí
da 

Sim 

- Prioridade de atendimento das crianças com deficiência; 
 
- Salas com crianças com deficiência possuem menos crianças; 
 
- Pré-Escolar: auxiliar de sala caso possua criança com deficiência. 

 
REGULAMENTO NAS RESOLUÇÕES 003/2018 E 002/2018 

1.12 Implementar, em caráter 
complementar, programas de 

2024 
Não se 
aplica 

Concluí
da 

Sim 
Participação dos CEIs no Programa Saúde na escola, 
acompanhamento da equipe multidisciplinar - psicopedagogia, 



orientação e apoio às famílias, por 
meio da articulação das áreas de 
educação, saúde e assistência social, 
com foco no desenvolvimento integral 
das crianças de até 3 (três) anos de 
idade. 

fonoaudiologia e psicologia.  Programa Saúde na Escola 

1.13 Preservar as especificidades da 
educação infantil na organização das 
redes escolares, garantindo o 
atendimento da criança de 0 (zero) a 5 
(cinco) anos em estabelecimentos que 
atendam a parâmetros nacionais de 
qualidade e a articulação com a etapa 
escolar seguinte, , visando ao ingresso 
do(a) aluno(a) de 6 (seis) anos de 
idade no ensino fundamental; 

2024 
não se 
aplica 

Concluí
da 

Sim 
Orientação para a transição utilizando as orientações da BNCC 
Implementação da Diretriz da Educação Infantil-2019 
(DOCUMENTO NOS ARQUIVOS DA SECRETARIA E INSTITUIÇÕES) 

1.14 Fortalecer o acompanhamento e 
o monitoramento do acesso e da 
permanência das crianças na 
educação infantil, em especial dos 
beneficiários de programas de 
transferência de renda, em 
colaboração com as famílias e com os 
órgãos públicos de assistência social, 
saúde e proteção à infância. 

2024 
não se 
aplica 

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 

Prioridade para atendimento de crianças com vulnerabilidade social 
encaminhadas pelo Conselho Tutelar e beneficiárias do programa 
Bolsa Família, monitorando a frequência. O sistema Fila única dará 
prioridade as crianças em risco social, encaminhadas pelo CRAS. 
RESOLUÇÃO 003/2018 (ESTRATÉGIA 1.11) 

1.15 Promover a busca ativa de 
crianças em idade correspondente à 
educação infantil, em parceria com 
órgãos públicos de assistência social, 
saúde e proteção à infância, 
preservando o direito de opção da 

2018 
não se 
aplica 

Concluí
da 

Sim 

Parceria com a Secretaria de Saúde e Assistência Social através, 
principalmente, da fiscalização das agentes de saúde. 



família em relação às crianças de até 3 
(três) anos de idade. 

1.16 Os Municípios, com a 
colaboração da União e do Estado, 
realizarão e publicarão, a cada ano, 
levantamento da demanda manifesta 
por educação infantil em creches e 
pré-escolas, como forma de planejar e 
verificar o atendimento. 

2018 
não se 
aplica 

Concluí
da 

Sim 

Através do “Fila Única” disponível em  
https://sistema.portalave.com.br/filaceihttps://sistema.portalave.c
om.br/filacei   

 

1.17 Estimular o acesso à educação 
infantil em tempo integral, para todas 
as crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, 
conforme estabelecido nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil. 

2024 

Salário 
Educação - 
FUNDEB - 
Recursos 
próprios 

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 
0 a 3 anos: oferta integral e parcial 
 
4 e 5 anos: oferta parcial 

 

1.18 Garantir nas escolas de Educação 
Infantil os serviços de orientação 
educacional, realizado por 
profissionais habilitados em 
pedagogia, visando a qualidade da 
Educação Infantil.  

2024 
FUNDEB - 
Recursos 
próprios 

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 
Quatro CEIs possuem serviço de direção e orientação escolar; 
Dois CEIs possuem serviço de direção (pedagoga responsável por 
fazer também a orientação pedagógica) 

 

1.19 Garantir a oferta da alimentação 
escolar, com segurança alimentar e 
nutricional e de acordo com as 
especificidades. 

2024 
Recursos 
próprios -

PNAE 

Concluí
da 

Sim 

A Educação Infantil possui três cardápios elaborados conforme faixa 
etária dos bebês e crianças pela Nutricionista da Secretaria de 
Educação. 
 Também oferece cardápio para crianças com restrição alimentar. 
Este ano foi acrescido duas refeições quentes para os alunos da pré-
escola dos CEIs, além dos lanches. 

1.20 Incentivar que seja implantado o 
ensino de Educação Física na 
Educação Infantil e, gradativamente, 
artes e música, por profissionais 

2024 
FUNDEB - 
Recursos 
próprios 

Concluí
da 

Sim 

Uma aula semanal de EFI por turma da Ed.Infantil - Uma aula de 
Artes semanal para a pré-escola - Estudo da música para a pré-
escola 

 

https://sistema.portalave.com.br/filacei
https://sistema.portalave.com.br/filacei


devidamente habilitados, até o final 
da vigência deste Plano.  

Organização curricular para 2020: 2 aulas de EFI na creche e 03 na 
pré-escola 
4 aulas de ATE na pré-escola (2 de musicalização) 
4 aulas de música na creche 

 

1.21 Normatizar a Educação Infantil 
com ações específicas para seu 
atendimento, considerando os 
profissionais, os espaços físicos, a 
organização das turmas, dentre 
outras.  

2024 
não se 
aplica 

Concluí
da 

Sim 
Normativa concluída e aprovada pelo Conselho de Educação 
RESOLUÇÃO 002/2018 - vide estratégia 1.11 

 
1.22 Criar projetos apoiadores diversos 
conforme as diretrizes curriculares da 
Educação Ambiental, embasado no 
artigo 225 da Constituição Federal, ” 
todos tem direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial a 
sadia qualidade de vida, impondo-se 
ao poder público e a coletividade o 
dever de defende-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações.”  

2024 
Recursos 
próprios 

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 
 

 

 

 

 

 



META 02- Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos. 

 

Indicador 2 A  Porcentagem de crianças de 6 a 14 anos matriculadas no Ensino Fundamental 

META PREVISTA PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO 
(2019) 

FONTE DO INDICADOR 

100%  Dado Oficial  98,4  http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php 

Data extraoficial     

 

Indicador 2 B  Porcentagem de jovens de 16 anos que concluíram o Ensino Fundamental 

META PREVISTA PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO (2018) 

FONTE DO INDICADOR 

95%  Dado Oficial  76%  http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php 

Data extraoficial     

 

 



 

Meta 2 Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos. 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo 
Previsões 
Orçament

árias 
Status Executou estratégia? Observações 

2.1.Pactuar com a União e o Estado, 
no âmbito da instância permanente de 
que trata o § 5º do Art. 7º, da Lei no 
13.005/2014, a implantação dos 
direitos e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento que configurarão a 
base nacional comum curricular do 
ensino fundamental. 

2024 
Não se 
aplica 

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente Observação e participação no trabalho realizado pelo MEC. 

2.2.Fortalecer os mecanismos já 
existentes e criar novos para 
acompanhamento individualizado dos 
alunos. 

2024 

Salário 
Educação-
FUNDEB - 
Recursos 
próprios 

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 

Salas de apoio 
LEMIN- aulas de reforço; 
PNOA (Programa Novas Oportunidades de Aprendizagem) 
Aulas de reforço em Matemática; 
Acompanhamento da equipe Multidisciplinar ( Psicólogo, 
Psicopedagogo e Fonoaudióloga); 
Sistema Betha; 



 
2.3.Fortalecer o acompanhamento e o 
monitoramento do acesso, da 
permanência e do aproveitamento 
escolar dos beneficiários de programas 
de transferência de renda, bem como 
o controle das situações de 
discriminação, preconceito e violência 
na escola, visando ao estabelecimento 
de condições adequadas para o 
sucesso escolar dos estudantes, em 
colaboração com as famílias e com os 
órgãos públicos de assistência social, 
saúde e proteção à infância, 
adolescência e juventude. 
 

2024 
Não se 
aplica 

 

 

 

 

 

 

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 

Através de direcionamentos nos PPP’s 
Acompanhamento psicológico; 
CRAS (Centro de Referência da Assistência Social); 
Implantação de GRÊMIOS Estudantis na rede municipal. 

 
2.4.Promover a busca ativa de 
crianças e adolescentes fora da escola, 
bem como o acompanhamento e o 
monitoramento do acesso e 
permanência na escola, em parceria 
com as áreas de saúde, assistência  
social e órgãos públicos de promoção, 
proteção e defesa  e proteção à 
infância, adolescência e juventude. 

2024 
Não se 
aplica 

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 
Envio de APOIA com obtenção de retorno sobre o 
monitoramento realizado a ser expedido pelo Conselho 
Tutelar do município; 



 
2.5.Desenvolver tecnologias 
pedagógicas que combinem de 
maneira articulada, a organização do 
tempo e das atividades didáticas entre 
a escola e o ambiente comunitário, 
considerando as especificidades da 
educação especial e das escolas do 
campo. 

 

2024 
Recursos 
próprios 

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 
Programa de Ecoformação de gestores e docentes em 
projetos criativos ecoformadores 

 
2.6.Disciplinar, no âmbito dos sistemas 
de ensino, a organização flexível do 
trabalho pedagógico, incluindo 
adequação do calendário escolar de 
acordo com a realidade local, a 
identidade cultural e as condições 
climáticas da região. 

 

2024 
Não se 
aplica 

Concluí
da 

Sim Calendário escolar flexível para cada escola; 

 
2.7.Promover a relação das escolas 
com instituições e movimentos 
culturais, a fim de garantir a oferta 
regular de atividades culturais para a 
livre fruição dos(as) alunos(as) dentro 
e fora dos espaços escolares, 
assegurando ainda que as escolas se 
tornem polos de criação e difusão 
cultural. 

 

2024 
Recursos 
próprios  

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 

Aulas de música; 
Aulas de alemão; 
Aulas de italiano; 
Aulas de polonês; 
Academia de letras. 
Aulas de musicalização para estudantes do 1° e 2° anos; 
Projeto de musicalização com professores da educação 
infantil 
Times de futebol e outros esportes. 



2.8.Promover atividades artísticas e 
culturais das mais diversas linguagens 
artísticas do município 

2024 
Recursos 
próprios 

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 

 
Realização da Noite Cultural; 
Implementação do Programa de Turismo Agroecopedagógico; 
Semana literária (festival da poesia, soletrando, teatro, feira 
do livro); 

 

2.9.Mobilizar 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. 

2024 
Não se 
aplica 

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 

 
Estabelecer o Conselho de classe participativo nas escolas; 
Realização do Dia da família da escola anualmente; 
Fomentar as famílias  a importância da participação das 
assembleias de pais; 
Realização de festas juninas; 
Sempre que necessário realização de reuniões por turma; 
Fortalecimento do uso das redes sociais e mídias locais; 

 

 
2.10. Incentivar o atendimento 
específico às populações do campo, 
povos nômades e garantindo o acesso, 
permanência e conclusão, bem como a 
formação de profissionais para 
atuação junto a essas populações. 

 

2024 

Recursos 
próprios - 
FUNDEB - 
PNATE - 
Salário 

Educação 

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 
Manter as escolas do campo; 
 
Oferecer transporte escolar; 

2.11.Desenvolver formas alternativas 
de oferta do ensino fundamental, 
garantida a qualidade, para atender 
aos filhos de profissionais que se 
dedicam a atividades de caráter 
itinerante. 

2024 

Não se 
aplica 

 

 

Concluí
da 

Parcialmente  Início da escola integral (escola Alto Luis Alves) 



2.12.Oferecer atividades 
extracurriculares de incentivo aos 
estudantes e de estímulo a 
habilidades, inclusive mediante 
certames e concursos de âmbito 
estadual e nacional. 

2024 
Recursos 
próprios 

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 

 
LEMIN; 
Banda; 
Dinamizando o esporte (futsal, handebol, xadrez, vôlei, 
futebol) 
CADTEC; 
Aulas de italiano; 
Aulas de alemão; 
Aulas de dança; 
OBMEP; 
OBA; 
OMM; 
ORM; 
Olimpíada  de Língua portuguesa. 
Programa Dinamizando o Esporte. 
 

Promover feiras ou mostras de 
trabalho para possibilitar a 
socialização de experiências e práticas 
inovadoras entre os envolvidos. 

2024 
Recursos 
próprios - 
FUNDEB 

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 

 
Realização anual da FEMMAT (Feira massarandubense de 
Matemática e tecnologia); 
Realização anual de um Seminário de Educação; 
Feira de ciências da rede estadual de ensino; 
Semana da educação infantil; 
Semana literária; 

 

 
Promover atividades de 
desenvolvimento e estímulo a 
habilidades esportivas nas escolas, 
interligadas a um plano de 
disseminação do desporto educacional 
e de desenvolvimento esportivo 

2024 
Recursos 
próprios 

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 
Escolinha de futebol; 
Programa Dinamizando o Esporte; 



nacional, em parceria com outras 
entidades. 

 

Efetivar e fortalecer, com as áreas de 
saúde, ação social e cidadania, rede de 
apoio ao sistema municipal de ensino 
para atender o público da educação 
especial. 

2024 
Recursos 
próprios 

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 

Encaminhamentos à especialistas; 
Campanhas de prevenção; 
Apoio ao Conselho Municipal da pessoa com deficiência; 
Projeto de Combate ao Bullying; 
Ação efetiva da equipe multidisciplinar; 

Garantir a manutenção e ampliação 
do serviço de atendimento pedagógico 
para alunos em condições de 
aprendizagem especial. 

2024 

Recursos 
próprios  -
FUNDEB - 

Salário 
Educação 

Em 
desenv
olv 

Parcialmente 

Sala de apoio aos estudantes com dificuldades de 
aprendizagem; 
Aulas de reforço através do LEMIN. 
Equipe Multidisciplinar 

Viabilizar o programa de transporte 
escolar de acordo com a legislação 
vigente, atendendo as normas de 
segurança, visando ao acesso e à 
permanência dos estudantes na 
educação pública. 

2024 
PNATE- 

Recursos 
próprios 

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 
PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte do 
Escolar) 
Aplicação e monitoramento; 

  

 
Investir nas bibliotecas escolares 
atualizando seu acervo com obras 
variadas, literárias ou não, que 
contemplem o princípio da consciência 
política e histórica da diversidade, bem 
como o do fortalecimento de 
identidades e de direitos. 

2024 

FUNDEB - 
Salário 

Educação-
Recursos 
próprios - 

PAR 

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 

Criação do PROLLEM (Programa Laboratório de Leitura e 
Escrita de Massaranduba); 
 
Aquisição de biblioteca pronta; 
 
Modernização do controle do acervo através de sistema 
online. 

  



 

 
Manter e ampliar os recursos de 
materiais didático/pedagógicos (jogos 
didáticos, mobiliário adequado, entre 
outros) buscando a melhoria do 
processo de ensino e de 
aprendizagem. 

 

2024 

FUNDEB- 
Salário 

Educação-
Recursos 
próprios - 

PAR 

 

 

 

Concluí
da 

Sim 

Aquisição de Chromebooks; 
Aquisição de jogos e brinquedos para a educação infantil; 

 
  

 
Garantir a oferta da alimentação 
escolar, com segurança alimentar e 
nutricional e de acordo com as 
especificidades locais. 

 

2024 
Recursos 
próprios - 

PNAE 

Concluí
da 

Sim  Cardápios variados; 
  

 
Fomentar as tecnologias educacionais 
inovadoras das práticas pedagógicas 
que assegurem a alfabetização, 
favorecendo a melhoria do fluxo 
escolar e a aprendizagem dos 
estudantes. 

 

2024 

Salário 
Educação-

PAR-
Recursos 
próprios 

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 

Instalação de kits multimídia em todas as salas de aula no 
município; 
 
Obtenção de internet banda larga 

 
aquisição de chromebooks; 

 
início da construção da política de alfabetização. 

  



 
Assegurar a renovação, manutenção e 
criação das bibliotecas, inclusive a 
biblioteca virtual com equipamentos, 
espaços, acervos bibliográficos, bem 
como profissionais especializados, 
como condição para a melhoria do 
processo ensino/aprendizagem. 

 

2024 
Recursos 
próprios  

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 

Programa Laboratório de Leitura e Escrita de Massaranduba; 
 
Modernização para o controle do acervo das bibliotecas 
municipais; 

 
Incentivar mecanismos que garantam 
a organização pedagógica, o currículo 
e as práticas pedagógicas, evitando o 
transporte de crianças dos anos 
iniciais do ensino fundamental do 
campo, para escolas nucleadas ou 
para a cidade. 

 

2024 
Recursos 
próprios - 

PNATE 

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente  Manter as escolas do campo. 

 
Estabelecer programas educacionais 
que, efetivamente, promovam a 
correção das distorções idade/série 
com qualidade, promovendo ao 
educando condições de inserção e 
acompanhamento nas séries 
posteriores. 

 

2024 
Não se 
aplica 

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 

 
Não dispomos de quantidade de alunos suficiente com 
distorção idade/série, mas os casos isolados são assistidos 
pelo Sistema Municipal de Avaliação, podendo ter a 
possibilidade de aceleração ou avanço nos estudos. 



 
Definir e garantir padrões de 
qualidade, em regime de colaboração 
com os sistemas de ensino, dando a 
igualdade de condições para acesso e 
permanência no ensino fundamental. 

 

2024 

Salário 
Educação- 
FUNDEB - 
Recursos 
próprios 

Concluí
da 

Parcialmente   

 
Garantir a implementação das 
Diretrizes Curriculares, Nacional e 
Estadual, de maneira a assegurar a 
formação básica comum, respeitando 
os valores culturais e artísticos nas 
diferentes etapas e modalidades da 
educação. 

 

2024 
Não se 
aplica 

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 

 
Início dos estudos para a implementação da BNCC a partir de 
2020. 

 
Formações durante o ano com vistas a implantação; 

 
Reestruturação da base curricular municipal; 

 
Garantir a inclusão de pessoas com 
deficiência nas instituições escolares 
do ensino regular, com adaptação dos 
meios físicos e capacitação dos 
recursos humanos, assegurando o 
desenvolvimento de seu potencial 
cognitivo, emocional e social. 

 

2024 

 PDDE - 
Recursos 
próprios - 

salário 
educação - 

FUNDEB 

 

 

 

 

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 

Apoiar a captação de recursos pelas APP´s através do PDDE 
Acessibilidade; 
 
Formação de professores voltada à inclusão; 
 
Fomentar as adequações dos espaços escolares tornando-os 
acessíveis. 

 
Estudo dos prédios escolares sobre a capacidade de inclusão; 

 

 
Avaliar e adequar, de acordo com a 
legislação vigente, o número de 
estudantes por turma. 

2024 
Não se 
aplica 

Concluí
da 

Parcialmente 

Conforme Sistema de Avaliação Municipal; 

 
Normativa própria; 



 

 
Realizar um estudo sobre a forma de 
registro de avaliação de crianças com 
dificuldades de aprendizagem. 

 

2024 
Não se 
aplica 

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 
Realização de parecer da sala de apoio e das aulas de reforço; 
 
Acompanhamento da equipe Multidisciplinar. 

 
Viabilizar o ensino de música, de 
acordo com a Lei 11.769/08, como 
conteúdo obrigatório no componente 
curricular do ensino fundamental das 
redes pública e privada. 

 

2024 
Recursos 
próprios 

Em 
desenv
olv. 

Sim 
Programa de musicalização para as turmas da Educação 
Infantil e 1°, 2° anos. 

 
Garantir o ensino da cultura afro-
brasileira como componente curricular 
obrigatório, conforme consta na Lei nº 
10639/03 e da Lei nº11645/03, bem 
como o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, conforme estabelece a 
Lei 9394/96. 

 

2024 
não se 
aplica 

Concluí
da 

Parcialmente 

Através de projetos educativos; 
 
Conteúdo obrigatório no currículo; 
 
Ações interligadas com os Projetos Criativos Ecoformadores 
que são desenvolvidos nas escolas e CEI’s; 



Criar projetos apoiadores diversos 
conforme as diretrizes curriculares da 
Educação Ambiental, embasado no art 
225 da Constituição Federal :” todos 
tem direito a um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se 
ao poder público e à coletividade o 
dever de defende-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações.”  

2024 
Recursos 
próprios  

Em 
desenv
olv. 

 
Cumprir as metas da educação ambiental do plano de gestão estratégica da 
Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo do município de Massaranduba. 
Fortalecer ações que promovam a transdisciplinaridade do tema da educação 
ambiental conforme artigo 225 da Constituição Federal. Campanhas de coleta de 
eletrônicos e óleo de cozinha usados (pontos nas escolas e CEIs), Ações pontuais 
comemorativas (ecolimpeza e ecopedágio -com distribuições de lixeirinhas para 
veículos - no dia do meio-ambiente -05 de junho), projeto resgate da árvore 
Maçaranduba, projeto solos e cores da terra, apoio da educação ambiental ao plano 
municipal de Mata Atlântica de Massaranduba (palestra, concurso de desenhos, 
exposição e distribuição de mudas nativas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



META 03 - Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de 
vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 

Indicador 3 A  Porcentagem de jovens de 15 a 17 anos na escola 

META PREVISTA PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO (2018) 

FONTE DO INDICADOR 

 100% Dado Oficial  77,7%  http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php 

Data extraoficial     

 

Indicador 3 B   

META PREVISTA PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO (2018) FONTE DO INDICADOR 

 85% Dado Oficial  57,3%   http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php 

Data extraoficial     

 

 

 



 

 

Meta 3 
Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até 
o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por 
cento). 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo 
Previsões 
Orçament

árias 
Status 

Executou 
estratégia? 

Observações 

 
Apoiar política e programa estadual 
para o ensino médio articulado aos 
programas nacionais, para incentivar 
práticas pedagógicas com abordagens 
interdisciplinares estruturadas pela 
relação entre teoria e prática, por 
meio de currículos escolares que 
organizem, de maneira flexível e 
diversificada, conteúdos obrigatórios e 
eletivos articulados em dimensões 
como ciência, trabalho, linguagens, 
tecnologia, cultura e esporte, 
garantindo-se a aquisição de 
equipamentos e laboratórios, a 
produção de material didático 
específico, a formação continuada em 
serviço de professores e a articulação 
com instituições acadêmicas, 
esportivas e culturais.  

 

2024 PNATE 
Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 

Continuar apoiando o transporte escolar gratuito para todos; 
Ofertar palestras, em parceria com a Educação Ambiental, Educação 
Inclusiva e demais órgãos da cidade visando fomentar a inserção do 
jovem na sociedade; 
Ações educativas; 
Manter a oferta de provas municipais como a OMM ( Olimpíada 
Massarandubense de Matemática); 
Manter a parceria para a participação das escolas na Feira 
Massarandubense de Matemática; 

Manter a parceria do festival de poesias e soletrando. 



 
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 estudantes dentro e fora dos 
espaços escolares, assegurando ainda 
que as escolas se tornem polos de 
criação e difusão cultural e prática 
desportiva, integrada ao currículo 
escolar. 

 

2024 PNATE 
Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 

Ação educativa em parceria com a cultura; 
Festival da poesia; 
Soletrando; 
Feira do livro; 
Manter o JEMA (Jogos Escolares de Massaranduba); 
Transporte escolar municipal e intermunicipal para rede municipal e 
estadual. 

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

2024 

PNATE 

 

 

 

 

 

 

Em 
desenv
olv. 

Sim 

 
Fomentar a participação dos cursos oferecidos pelo CADTEC (Centro de 
aprendizagem e desenvolvimento tecnológico), oferecendo transporte 
escolar e horários diferenciados; 

 
Oferta de treinamento através do LEMIN (Laboratório de Educação 
Matemática Isaac Newton);  

 
Parceria com instituições (FURB - Meninas Digitais); 

 

 
Participar de convênios entre 
empresas e escolas de educação 
básica, profissional e tecnológica para 
oportunizar estágio, possibilitando o 
acesso ao mundo do trabalho, como 
princípio educativo de acordo com a 
legislação vigente. 

 

2024 
Não se 
aplica 

Não 
iniciada 

Não 

Ampliar o projeto de Aprendizagem Industrial, para os alunos do Ensino 
Médio;  
 
Incentivar e divulgar o estágio remunerado em todos os setores da 
economia do município.  



 
Colaborar, avaliar e adequar, de 
acordo com a legislação vigente, o 
número de estudantes por turma. 

 

2024 
Não se 
aplica 

Não 
iniciada 

Não 
Estudar a legislação estadual de modo a verificar se as escolas estão 
adequadas; 

 
Garantir a fruição de bens e espaços 
culturais, bem como a ampliação da 
prática desportiva;  
 

2024 
Não se 
aplica 

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 
Jogos escolares para o ensino médio; 
Participação no festival da poesia, feira do livro, participação em peças 
teatrais; 

 
Auxiliar na busca ativa da população 
de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos 
fora da escola, em articulação com os 
serviços de assistência social, saúde e 
proteção à adolescência e à juventude; 

 

2024 
Não se 
aplica 

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 
Orientar caso apareçam dúvidas ou denúncias. 

 
Programa APOIA; 

 
Criar projetos apoiadores diversos 
conforme as diretrizes curriculares da 
Educação Ambiental, embasado no art 
225 da Constituição Federal :” todos 
tem direito a um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se 
ao poder público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações.”  

2024 
Recursos 
próprios 

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 

 
Cumprir as metas da educação ambiental do plano de gestão estratégica 
da Secretaria da Educação, Cultura, Esporte e Turismo do município de 
Massaranduba. Fortalecer ações que promovam a transdisciplinaridade 
do tema da educação ambiental conforme artigo 225 da Constituição 
Federal. Campanhas de coleta de eletrônicos e óleo de cozinha usados 
(pontos nas escolas e CEIs), Ações pontuais comemorativas (ecolimpeza e 
ecopedágio -com distribuição de lixeirinhas para veículos - no dia do 
meio-ambiente -05 de junho), projeto resgate da árvore Maçaranduba, 
projeto solos e cores da terra, apoio da educação ambiental ao plano 
municipal de Mata Atlântica de Massaranduba (palestra, concurso de 
desenhos, exposição e distribuição de mudas nativas) 

 



META 04 - Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos de idade com deficiência, transtorno do espectro autista, transtorno de déficit 
de atenção e hiperatividade/impulsividade e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, 
preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais e serviços 
especializados, públicos ou conveniados, nos termos do Art. 208, inciso III, da Constituição Federal, do Art. 163 da Constituição Estadual e do Art. 24 da 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada por meio do Decreto Legislativo nº 186/2008, com status de emenda constitucional, e 
promulgada pelo Decreto nº 6.949/2009, e nos termos do Art. 8º do Decreto nº 7.611/2011, que dispõe sobre a educação especial, o atendimento 
educacional especializado e dá outras providências, até o último dia de vigência desse Plano. 

 

Indicador 4 A  Percentual da população de 4 a 17 anos de idade com deficiência que frequenta a escola 

META PREVISTA PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO 
(2018) 

FONTE DO INDICADOR 

  Dado Oficial  74,7%  PNE em Movimento 

Data extraoficial     

 

Indicador 4 B  Percentual de matrículas de alunos de 4 a 17 anos de idade com deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação que 
estudam em classes comuns da educação básica 

META PREVISTA PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO (2018) FONTE DO INDICADOR 

  Dado Oficial  100%  PNE em Movimento 



Data extraoficial     

 

Meta 4 

 Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos de idade com deficiência, transtorno do 
espectro autista, transtorno de déficit 
de atenção e hiperatividade/impulsividade e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao 
atendimento educacional especializado, 
preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de 
recursos multifuncionais e serviços 
especializados, públicos ou conveniados, nos termos do Art. 208, inciso III, da Constituição Federal, do Art. 163 da 
Constituição Estadual e do Art. 24 da 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada por meio do Decreto Legislativo nº 186/2008, 
com status de emenda constitucional, e 
promulgada pelo Decreto nº 6.949/2009, e nos termos do Art. 8º do Decreto nº 7.611/2011, que dispõe sobre a 
educação especial, o atendimento 
educacional especializado e dá outras providências, até o último dia de vigência desse Plano. 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo 
Previsões 

Orçamentá
rias 

Status 
Executou 

estratégia? 
Observações 

4.1 Garantir a oferta de educação 
inclusiva, vedada a exclusão do ensino 
regular sob alegação de deficiência e 
promovida a articulação pedagógica 
entre o ensino regular e o 
atendimento educacional 
especializado 

2024 
Recursos 
próprios 

Concluí
da 

Sim 

Articulação entre secretaria de educação, APAE e Conselho Tutelar.  
Articulação para oferecer transporte em horários e trajetos especiais em 
situações graves de saúde/deficiência. 
Garantia de oferta e articulação entre a APAE e/ou atendimento 
especializado da fonoaudiologia e psicologia e 
Fisioterapia.                                                                                    Oferta de 
matrícula a toda população com deficiência nas classes comuns. 
Matrícula preferencial para estudantes com deficiência na educação 
infantil, conforme Resolução 003/2018. 



4.2 Contribuir na contabilização, para 
fins do repasse do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (FUNDEB), 
das matrículas dos estudantes da 
educação regular da rede pública que 
recebam atendimento educacional 
especializado complementar e 
suplementar, sem prejuízo do cômputo 
dessas matrículas na educação básica 
regular, e as matrículas efetivadas, 
conforme o censo escolar mais 
atualizado, na educação especial 
oferecida em instituições 
comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas sem fins lucrativos, 
conveniadas com o Poder Público e 
com atuação exclusiva na modalidade, 
nos termos da Lei n° 11.494/2007. 

2024 FUNDEB 
Concluí
da 

Sim 
Todos os alunos da rede regular com alguma deficiência estão incluídos 
no Censo Escolar.  
Dados do censo escolar 2018. 

4.3 Promover, no prazo de vigência 
deste Plano, a universalização do 
atendimento escolar à demanda 
manifesta pelas famílias de crianças 
de 0 (zero) a 3 (três) anos de idade 
com deficiência, transtorno do 
espectro autista,  e altas habilidades 
ou superdotação, observado o que 
dispõe a Lei no 9.394/1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. 

2024 

FUNDEB - 
Recursos 
próprios 

Concluí
da 

Sim 

Demanda manifesta atendida 
Matrícula preferencial para estudantes com deficiência na educação 
infantil, conforme Resolução 003/2018. 

 



 
4.4 Incentivar a implantação, ao longo 
deste PME, salas de recursos 
multifuncionais e fomentar a 
formação continuada de professores 
para o atendimento educacional 
especializado nas escolas urbanas e do 
campo. 

2024 

PAR - 
FUNDEB - 

Salário 
Educação-
Recursos 
próprios 

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 

 
Sistema não habilitado para realização dos pedidos.             Dar 
continuidade na formação aos profissionais da educação para o 
atendimento educacional especializado e prática em sala de aula.  
Oportunidade de participar da Formação em Educação Especial no 
período de maio a novembro de 2019. 

4.5 Incentivar o atendimento 
educacional especializado em salas de 
recursos multifuncionais, 
preferencialmente em escolas da rede 
regular de ensino ou em instituições 
especializadas, públicas ou 
conveniadas, nas formas 
complementar ou suplementar, a 
todos os estudantes com deficiência, 
transtorno do espectro autista e altas 
habilidades ou superdotação, 
matriculados em escolas públicas de 
educação básica, conforme 
necessidade identificada por meio de 
avaliação, ouvidos a família e o 
estudante. 

2024 

PAR - 
FUNDEB - 

Salário 
Educação-
Recursos 
próprios 

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 
Manter as salas de recursos multifuncionais; 
Sistema não habilitado para realização dos pedidos. 



 
4.6 Estimular e incentivar a parceria 
com centros multidisciplinares de 
apoio, pesquisa e assessoria, 
articulados com instituições 
acadêmicas e integrados por 
profissionais das áreas de saúde, 
assistência social e educação, para 
apoiar o trabalho dos professores da 
educação básica com os alunos com 
deficiência, transtorno do espectro 
autista e altas habilidades ou 
superdotação. 

2024 
Não se 
aplica 

Em 
desenv
olv. 

Sim 

Continuidade e incentivo na formação continuada na área da educação 
inclusiva, buscando parceria com a APAE e outras instituições 
pertinentes.  
Parceria com a APAE no assessoramento às instituições escolares 
referentes aos alunos inclusos. 
Acompanhamento da equipe multidisciplinar da Secretaria de Educação 
do município a fim de apoiar a prática pedagógica em sala de aula. 
Atendimento da fisioterapeuta em horários específicos para atender a 
demanda. 
Parcerias da equipe multidisciplinar com Conselho Tutelar, Secretaria de 
Saúde e Assistência Social.  
Formação em Educação Especial com a participação de técnicos da APAE, 
médica (saúde), Centro Braille (ACBB BLumenau), Alcet (Jaraguá), 
advogada (Pomerode), com apoio do transporte e motorista da secretaria 
de educação  para buscar e levar palestrantes. 
Parceria com as escolas estaduais para participação em formações. 
Participação em programa de rádio para divulgação do trabalho. 

 
4.7 Criar política pública municipal 
para a Educação Especial em parceria 
com órgãos e entidades. 

2024 
Recursos 
próprios 

Não 
iniciada 

Não 

Pesquisa e escrita da trajetória histórica da educação especial e números 
de alunos cadastrados no censo no período de 2012 a 2018. 
Revisão do Sistema de avaliação com foco nas questões da educação 
especial. 
As escolas estaduais seguem as diretrizes sugeridas pelo estado. 



4.8 Manter e ampliar programas 
suplementares que promovam a 
acessibilidade nas instituições 
públicas, para garantir o acesso e a 
permanência dos estudantes com 
deficiência, transtorno do espectro 
autista e altas habilidades ou 
superdotação por meio da adequação 
arquitetônica, da oferta de transporte 
acessível, da disponibilização de 
material didático próprio e de recursos 
de tecnologia assistiva, da 
alimentação escolar adequada a 
necessidade do estudante, garantindo 
a segurança alimentar e nutricional, 
assegurando, ainda, no contexto 
escolar, em todas as etapas, níveis e 
modalidades de ensino, a identificação 
dos estudantes com altas habilidades 
ou superdotação. 

2024 

Recursos 
próprios- 
PNATE - 

PAR -PDDE-
PNAE 

Em 
desenv
olv. 

Sim 

Diagnóstico da situação de acessibilidade de todos CEIs e escolas da rede 
municipal de ensino. Emissão de relatório entregue à secretaria de 
educação e à secretaria de planejamento para orçamento da demanda 
observada.. 
Transporte em trajeto e horário especial para estudantes em situação 
grave de saúde. 
Elaboração de cardápios adaptados, quando necessário. 
Adaptação de material ou atividades de acordo com a necessidade do 
estudante. 
 

 

 
4.9 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 
estudantes surdos e com deficiência 
auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) 
anos, em escolas inclusivas, nos 
termos do Art. 22 do Decreto nº 
5.626/2005, e dos Arts. 24 e 30, da 

2024 
Não se 
aplica 

Em 
desenv
olv. 

Não 

O município não possui demanda 
Conhecimento da Língua Brasileira de Sinais (Libras) oferecido pela 
empresa ALCET na formação de Educação Especial aos professores e 
diretores da rede. 
Orçamento de curso para o ano de 2019 



Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, bem como a 
adoção do Sistema Braille para cegos 
e surdo-cegos. 

 
4.10 Fortalecer o acompanhamento e 
o monitoramento do acesso à escola e 
ao atendimento educacional 
especializado, bem como da 
permanência e do desenvolvimento 
escolar dos estudantes com 
deficiência, transtorno do espectro 
autista, 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 órgãos públicos de 
assistência social, saúde e proteção à 
infância, à adolescência e à juventude. 

2024 
Não se 
aplica 

Em 
desenv
olv. 

Não 

                                                                                                      Auxílio na 
divulgação do Programa BPC às famílias com estudantes com deficiência 
em parceria com a Secretaria de Assistência Social. 
Acompanhamento da frequência dos educandos com deficiência que 
recebem Bolsa Família 



 
4.11 Fomentar estudos e a formação 
continuada para os profissionais 
ligados a educação especial voltados 
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, transtorno 
do espectro autista e  altas habilidades 
ou superdotação 

2024 

 Recursos 
próprios-

PAR 

Em 
desenv
olv. 

Sim 

Acompanhamento da equipe multidisciplinar às instituições de ensino 
para sugerir estratégias pedagógicas aos profissionais da educação. 
Formação em educação especial totalizando 40 horas. 
Visita ao Centro Braille (ACBB) na cidade de Blumenau com os participante 
da formação. 
Visita ao Centro Braille (ACBB) na cidade de Blumenau com as monitoras 
do PROLLEM. 
Aplicação de audiodescrição aos estudantes dos anos iniciais. 
Oficina Sentindo na pele no II SEminário de Ecoformação 
  

 
4.12 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, transtorno do espectro 
autista,  e altas habilidades ou 
superdotação, matriculados na rede 
pública de ensino. 

2024 
Não se 
aplica 

Em 
desenv
olv. 

Sim 

Parceria com APAE, ACBB, ALCET, Movimento Duchene e CRAS 
Divulgação das ações da educação especial na Rádio Comunitária (equipe 
multidisciplinar, casa da amizade, estudantes, pais, professores, APAE e 
profissionais da saúde) 
  



 
4.13 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, transtorno do 
espectro autista e altas habilidades ou 
superdotação com idade superior à 
faixa etária de escolarização 
obrigatória, de forma a assegurar a 
atenção integral ao longo da vida. 

2024 
Não se 
aplica 

Não 
iniciada 

Não 
 
Não se aplica 

 
4.14 Garantir a ampliação das equipes 
de profissionais da educação para 
atender à demanda do processo de 
escolarização dos estudantes  com 
deficiência, transtorno do espectro 
autista e altas habilidades  ou 
superdotação, garantindo a oferta de 
professores do atendimento 
educacional especializado, 
profissionais de apoio ou auxiliares, 
tradutores e intérpretes de Libras, 
guias intérpretes para surdos-cegos, 
professores de Libras prioritariamente 
surdos, e professores bilíngues, 
inclusive para a educação infantil 

2024 
Recursos 
próprios 

Concluí
da 

Sim 

Garantia do profissional de apoio aos alunos com deficiência nas 
instituições de ensino conforme necessidade. 
Elaboração de edital, inscrição, homologação, elaboração e aplicação de 
provas para Profissional de Apoio Escolar 
Garantia de acompanhamento do processo de escolarização pela equipe 
multidisciplinar e 
pedagógica;                                                                                    Contratação de 
horas mensais de fisioterapeuta para acompanhar e avaliar estudantes 
nas escolas e CEIs da rede; 



 
4.15 Colaborar, em parceria com a 
Secretaria de Estado da Educação e da 
Fundação Catarinense de Educação 
Especial, junto aos órgãos de pesquisa, 
demografia e estatística competentes, 
a obtenção de informação detalhada 
sobre o perfil das pessoas com 
deficiência, transtorno do espectro 
autista, transtorno de déficit de 
atenção e 
hiperatividade/impulsividade e altas 
habilidades ou superdotação de 0 
(zero) a 17 (dezessete)anos. 

2024 
Não se 
aplica 

Concluí
da 

Sim 

Informar no censo as informações detalhadas sobre o perfil das pessoas 
com deficiência; 
Articular, quando necessário, informações com a secretaria de 
saúde,Conselho Tutelar, Assistência Social, APAE e escolas; 
 
 

 
4.16 Incentivar a formação inicial dos 
professores nos cursos de graduação 
em Educação Especial. 

2024 
Não se 
aplica 

Em 
desenv
olv. 

Sim Divulgação dos cursos oferecidos pelas Universidades 

 
4.17 Instrumentalizar a equipe 
multidisciplinar da Educação Especial 
para identificar e acompanhar 
estudantes com altas habilidades ou 
superdotação, por meio, de formação 
continuada da equipe e dos 
profissionais envolvidos com os 
alunos, realizar parcerias com 
instituições acadêmicas, culturais e 
com a sociedade civil 

2024 
Não se 
aplica 

Não 
iniciada 

Não 

Não há demanda de alunos superdotados ou com altas habilidades 
comprovada com 
laudo;                                                                                                                          
          Observar os possíveis indicativos da demanda e fazer 
encaminhamentos se necessário. 



 
4.18 Disponibilizar recursos de 
tecnologia assistiva, serviços de 
acessibilidade e formação continuada 
de professores, para o atendimento 
educacional especializado 
complementar nas escolas. 

2024 
Recursos 
próprios 

Em 
desenv
olv. 

Sim 

Realização de formação e recursos conforme necessidade e 
disponibilidade financeira 
Encontros de Profissional de Apoio Escolar 
Formação em Educação especial 

 
4.19 Incentivar que as escolas de 
educação básica promovam espaços 
para participação das famílias na 
elaboração do projeto político 
pedagógico na perspectiva da 
educação inclusiva. 

2024 

Não se 
aplica 

Em 
desenv
olv. 

Sim 
 
Os PPP foram finalizados e aprovados em assembleia de pais, exceto uma 
escola. 

 
4.20 Mediar junto às instituições de 
ensino superior a oferta de cursos de 
graduação em educação especial. 

2024 
Não se 
aplica 

    Já citado no item 4.16 

 
4.21 Ampliar a oferta do atendimento 
educacional especializado 
complementar e suplementar à 
escolarização de estudantes da 
educação especial, matriculados na 
rede pública de ensino,   oferecendo a 
educação bilíngue libras/língua 
portuguesa em contextos educacionais 
inclusivos e garantia da acessibilidade 
arquitetônica, nas comunicações, 
informações, nos materiais didáticos e 
nos transportes. 

2024 

FUNDEB- 
Salário 

Educação-
Recursos 
Próprios -

PNATE 

Em 
desenv
olv. 

Sim 
Contato com a Língua Brasileira de Sinais na Formação da Educação 
Especial 
Relatório de acessibilidade em todas as escolas e CEIs 



4.22 Garantir a aquisição de materiais 
pedagógicos adaptados à educação 
inclusiva para as bibliotecas da 
educação básica 

2024 
Recursos 
próprios-

PAR 

Em 
desenv
olvime
nto 

Não Solicitação no site Dorina Nowwil para aquisiação de livros em braile 

 
4.23 Elaborar, em parceria com o 
Conselho Municipal de Educação, 
legisladores municipais e profissionais 
da educação, ações que 
regulamentem o atendimento às 
crianças com Necessidades 
Educacionais Especiais. 

2024 
não se 
aplica 

Concluí
da 

Sim 
Aprovação da Resolução 001/2018 ESTABELECE DIRETRIZES PARA A 
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR NA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DE MASSARANDUBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
META 05 - Alfabetizar todas as crianças aos 6 (seis) anos de idade ou, até no máximo, aos 8 (oito) anos de idade no ensino fundamental 

 

Indicador 5 A  Percentual de crianças do 3º ano do Ensino Fundamental com aprendizagem adequada em leitura. 

META PREVISTA PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO 
(2018) 

FONTE DO INDICADOR 

100%  Dado Oficial  95,8% (municipal)   PNE em movimento - 2019 

Data extraoficial     

 

Indicador 5 B  Percentual de crianças do 3º ano do Ensino Fundamental com aprendizagem adequada em escrita. 

META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO (2018) FONTE DO INDICADOR 

100%  Dado Oficial  93,7%(municipal) 

 

 PNE em movimento- 2019 

 

Data extraoficial     

 



Indicador 5 C  Percentual de crianças do 3º ano do Ensino Fundamental com aprendizagem adequada em matemática. 

META PREVISTA PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO (2018) FONTE DO INDICADOR 

100%  Dado Oficial  79,2%(municipal) 

 

 PNE em movimento- 2019 

 

Data extraoficial     

 

Meta 5 
I. Meta sobre Alfabetização 
Meta 5: Alfabetizar todas as crianças aos 6 (seis) anos de idade ou, até no máximo, aos 8 (oito) anos de idade no ensino fundamental 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo 
Previsões 
Orçament

árias 
Status 

Executou 
estratégia? 

Observações 

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

2024 
Recursos 
próprios 

Em 
desenv
olv. 

Sim 

Através de formação continuada da Secretaria de Educação abordando: 
*Atividades práticas pautadas nas normas da BNCC; 
*Transição da pré-escola para o 1º ano do ensino fundamental; 
*Formação em hora-atividade; 
*Musicalização com foco na 
alfabetização.                                                                Através do Programa 
Mais Alfabetização - 1º e 2º ano. 
Assistente de 
Alfabetização.                                                                            Orientação aos 
professores de sala de apoio. 
Programa de musicalização com foco na alfabetização (1º e 2º anos). 
Início da construção da Política de Alfabetização (pré-escola, 1° e 2º anos). 
Reestruturação do currículo do 1º e 2º anos com base no Currículo de 



Santa Catarina e na BNCC.  
Acompanhamento da equipe multidisciplinar ( fonoaudióloga, 
psicopedagoga, psicólogo). 
            

Criar política de alfabetização que 
garanta a permanência dos 
professores 
alfabetizadores para os três primeiros 
anos do ensino fundamental. 

2024 
Não se 
aplica 

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 

Resolução nº 002/2017 do Conselho Municipal de 
Educação para que os professores efetivos que fizeram o PNAIC 
atuem,preferencialmente, nas 
classes de alfabetização, a partir de 2018, obrigatoriedade a partir de 
2019 (Rede municipal).  
                                                                                                                             

Aplicar instrumentos de avaliação 
sistêmica, periódica e específica, para 
aferir a alfabetização das crianças. 

2024 
     Recurso
s próprios-
Salário 
Educação-
FUNDEB 

Concluí
da 

Sim 

Sondagem de escrita e simulados realizados pela secretaria de educação 
nas escolas municipais. 
Avaliações do Programa Mais Alfabetização (  avaliação diagnóstica 
e                                                                            avaliação somativa). 
 Resultado  e análise através da Plataforma.  
Avaliação dos alunos do 1º e 2º anos nas aulas de musicalização, 
resultados através de 
gráficos.                                                                                                                      
                                                                                                                                     
                



Selecionar e divulgar tecnologias 
educacionais para a alfabetização de 
crianças, asseguradas a diversidade de 
métodos e propostas pedagógicas, 
preferencialmente, como recursos 
educacionais abertos. 

2024 

Recursos 
próprios-

Salário 
Educação-
FUNDEB 

Em 
desenv
olv. 

Sim 

Através de formação continuada e apoio pedagógico às escolas com 
parceria entre estado e município; 
Utilização do tablet nas classes de 1º ano na rede 
municipal.                                                                        Aquisição de 
Chromebook. 
Mesa digital com jogos educativos com o Programa Livro Livre. 
 
                    

Fomentar o desenvolvimento de 
tecnologias educacionais e de práticas 
pedagógicas inovadoras que 
assegurem 
a alfabetização e favoreçam a 
melhoria 
do fluxo escolar e a aprendizagem dos 
alunos, consideradas as diversas 
abordagens metodológicas e sua 
efetividade; 

2024 

Recursos 
próprios-

Salário 
Educação-
FUNDEB 

Em 
desenv
olv. 

Sim 

Através de formação continuada e apoio pedagógico às escolas; 
Utilização do tablet nas classes de 1º ano da rede 
municipal;                                                                                       Programa Mais 
Alfabetização : análise de gráficos e resultados online. 
Aquisição de Chromebook. 
Programa Musicalização. 

 

Garantir a alfabetização de crianças 
do 
campo e de populações itinerantes, 
com 
a produção de materiais didáticos 
específicos, metodologias 
diferenciadas 
e desenvolver instrumentos de 
acompanhamento; 

2024 
Não se 
aplica 

Em 
desenv
olv. 

Sim 

Utilização de material didático (MEC) para escolas do campo 
(PNLD);                                               Acompanhamento pedagógico nas 
escolas. 
Início da implantação do Projeto escola integral e ecoformadora (campo) 
para alunos de pré-escola ao 5º ano do Ensino Fundamental, Lei nº 
622/97 - Ofício nº 134/2019. 
PCE com Programa de Ecoformação de gestores e docentes em projetos 
criativos ecoformadores com atitudes  voltadas às necessidades do campo 
(composteira, horta). 

https://www.soubarato.com.br/categoria/informatica/chromebook
https://www.soubarato.com.br/categoria/informatica/chromebook


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 

2024 
Recursos 
próprios 

Em 
desenv
olv. 

Sim 
Promoção e divulgação de formações referentes à área (Formação em 
mídias). 

Criar políticas para a alfabetização das 
pessoas com deficiência, considerando 
as suas especificidades, inclusive a 
alfabetização bilíngue de pessoas 
surdas, sem estabelecimento de 
terminalidade temporal. 

2024 
Recursos 
próprios 

Em 
desenv
olv. 

Sim 

Parceria e apoio da APAE nas escolas que o aluno está 
inserido.                                                                       Orientação para o 
professor de sala e profissional de apoio. 
Alfabetização bilíngue: sem demanda. 
Através da equipe multidisciplinar (fonoaudiólogo, psicólogo, 
psicopedagoga) 

 

Incentivar os programas de incentivo à 
leitura de acordo com as diretrizes do 
Programa Nacional do Livro. 

2024 
Recursos 
próprios 

Concluí
da 

Sim 

Programa permanente 
(PNLD);                                                                                                                        
                                                           Programa Laboratório de Leitura e Escrita 
de Massaranduba PROLLEM.                                                           Programa 
PNLD Literário. 
Parceria com o projeto Livro Livre.  
Programa de musicalização. 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 



 
META 06 - Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% 
(vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as) da educação básica. 

 

Indicador 6 A  Porcentagem de escolas públicas da Educação Básica com matrículas em tempo integral 

META PREVISTA PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO (2018) 

FONTE DO INDICADOR 

50%  Dado Oficial  58,3%   PNE em movimento 

Data extraoficial     

 

Indicador 6 B  Porcentagem de matrículas na rede pública em tempo integral na Educação Básica 

META PREVISTA PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO 
(2018) 

FONTE DO INDICADOR 

 25% Dado Oficial 15,9%   PNE em movimento 

Data extraoficial     

 



 

 

Meta 6 
Meta 6 – Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de 
forma a atender, pelo menos, 25% 
(vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as) da educação básica. 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo 
Previsões 
Orçament

árias 
Status 

Executou 
estratégia? 

Observações 

 
6.1 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 

2024 

FUNDEB-
Salário 

Educação-
Recursos 
próprios-

PAR 

Em 
desenv
olv. 

Sim 

Todos os CEIs atendem crianças com idade de 0 a 3 anos em jornada 
integral; 
Atividades desenvolvidas no contraturno mas que não se caracterizam 
como jornada integral: 
- O município disponibiliza aos alunos da rede pública projetos 
poliesportivos, Lemin (Laboratório de matemática), Cadtec (Centro de 
aprendizagem,aperfeiçoamento e desenvolvimento e 
tecnológico);     Banda Municipal; 
- Oferecido em 3 escolas sala de apoio aprendizagem; 
-Fornecer alimentação no contraturno. 

 
Projeto de Escola em tempo integral a ser implantado em 2020  na EMEF 
Alto Luis Alves 

6.2 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 criança 
sem situação de vulnerabilidade 

2024 PAR 

Em 
desenv
olvime
nto 

Parcialmente Projeto para reestruturação da EMEF Alto Luis Alves 



social. 

6.3 Aderir, em regime de colaboração, 
ao 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 cobertos, 
depósitos adequados para armazenar 
gêneros alimentícios, banheiros e 
outros equipamentos, bem como da 
produção de material didático e da 
formação de recursos humanos para a 
educação em tempo integral. 

2024 

 PAR 

Não 
iniciada 

Não 
Realizado cadastro no PAR (Plano de Ações Articuladas)  
vide estratégia 1.1 (CEI) 



6.4 Fomentar a articulação da escola 
com os diferentes espaços educativos, 
culturais e esportivos e com 
equipamentos públicos, como 
centros  comunitários, bibliotecas, 
praças, 
parques, museus, teatros, cinemas, 
planetários, zoológico. 

2024 

FUNDEB-
Salário 

Educação-
Recursos 
próprios-

PNATE 

Em 
desenv
olv. 

Sim 

- Atividades pontuais de visitas educativas em espaços educativos 
como:                                                                                                             - 
Contação de histórias em bibliotecas, museu, praças, 
etc.;                                                                                                                               
         - Teatros em parceria com a Cooperativa de Crédito - VIACREDI no 
Pavilhão de Eventos;                                                                                                      
- Visitas de estudos em planetários, zoológicos, museus. 
- Participação das escolas na Feira do Livro; 
- Participação das escolas no Programa Viva Mais Massaranduba; 

6.5 Elaborar uma proposta curricular 
de 
educação integral durante a vigência 
deste plano. 

2024 
Não se 
aplica 

Em 
desenv
olvime
nto 

Sim 

Elaboração da Diretriz Municipal para a Educação Infantil a partir da BNCC-
  CEIs que atendem crianças com idade de 0 a 3 anos em jornada integral. 

 
Proposta curricular de educação integral para a EMEF Alto Luis Alves - vide 
estratégia 2.11 

6.6 Estimular a oferta de atividades 
para a 
ampliação da jornada escolar dos 
estudantes matriculados nas escolas 
de 
educação básica da rede pública, por 
parte das entidades privadas de 
serviço 
social, vinculadas ao sistema sindical, 
de 
forma concomitante e em articulação 
com a rede pública de ensino. 

2024 Convênios 
Não 
iniciada 

Não   



6.7  Estimular a parceria entre 
entidades 
empresariais e organizações não 
governamentais a fim de proporcionar 
aos alunos vivências teóricas e 
práticas, 
que ampliem a visão de mundo. 

2024 
Não se 
aplica 

Em 
desenv
olv. 

Sim 
Apoio de empresas locais como a Viacredi (Cooperativa de Crédito) através 
de doação de peças teatrais;  

6.8   Atender às escolas do campo e 
populações itinerantes com oferta de 
educação em tempo integral 
considerando 
-se as peculiaridades 
locais. 

2024 
Recursos 
próprios 

Em 
desenv
olv. 

Sim 
Todos os CEIs atendem crianças com idade de 0 a 3 anos em jornada 
integral; 
Proposta de educação integral na EMEF Alto Luis Alves - vide estratégia 6.5 

6.9 Incentivar a educação em tempo 
integral para pessoas com deficiência, 
transtorno do espectro autista e altas 
habilidades ou superdotação na faixa 
etária de 4 (quatro) a 17 (dezessete) 
anos idade, assegurando atendimento 
educacional especializado 
complementar e suplementar ofertado 
em salas de recursos multifuncionais 
da 
própria escola ou em instituições 
especializadas, bem como 
profissionais 
habilitados. 

2024 

Recursos 
próprios- 

Salário 
Educação-

PAR 

Em 
desenv
olv. 

Sim Atendimentos realizados no contraturno do horário escolar na APAE. 



6.10  Adotar medidas para otimizar o 
tempo 
de permanência dos estudantes na 
escola, direcionando a expansão da 
jornada para o efetivo trabalho 
escolar, 
combinado com projetos que 
contemplem atividades recreativas, 
esportivas, culturais, ações de 
educação 
sexual, nutricional, ambiental e 
tecnológica. 

2024 
Recursos 
próprios 

Em 
desenv
olv. 

Sim 

Todos os CEIs atendem crianças com idade de 0 a 3 anos em jornada 
integral; 
Atividades desenvolvidas no contraturno mas que não se caracterizam 
como jornada integral: 
- O município disponibiliza aos alunos da rede pública projetos 
poliesportivos, Lemin (Laboratório de matemática), Cadtec (Centro de 
aprendizagem,aperfeiçoamento e desenvolvimento e 
tecnológico);     Banda Municipal; 
- Oferecido em 5 escolas sala de apoio aprendizagem; 
-Fornecer alimentação no contraturno. 

6.11 Assegurar alimentação escolar 
que 
contemple a necessidade nutricional 
diária dos estudantes que 
permanecem 
na escola em tempo integral, 
conforme 
legislação específica.  

2024 

 PNAE e 
recursos 
próprios 

Em 
desenv
olv. 

Sim 

Nos CEIs.Os cardápios escolares são elaborados pela nutricionista 
responsável, de acordo com a faixa etária, atendendo as necessidades 
nutricionais e as orientações estabelecidas pela resolução nº 26/2013.  

 
Cardápios na estratégia 1.9 

6.12 Viabilizar a contratação de 
profissionais 
habilitados na área de atuação, ou 
com 
formação devidamente comprovada, 
bem como incentivar a formação 
inicial 
e continuada para os profissionais 
desta 
modalidade de ensino. 

2024 
Recursos 
próprios 

Em 
desenv
olv. 

Sim 

Edital para contratação de profissionais habilitados na área de 
atuação.Promoção e divulgação de formações referentes à área; 

 
A gestora da escola EMEF Alto Luis Alves, incentivada pelo Convênio - vide 
estratégia 1.9 

 

 

 

  

 



META 07 -  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 municipais no IDEB 

 

Indicador 7 A  Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) - Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

META PREVISTA PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO 
(2018) 

FONTE DO INDICADOR 

7  Dado Oficial  6.8  https://www.qedu.org.br/cidade/750-massaranduba/ideb 

Data extraoficial     

 

Indicador 7 B  Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) - Anos Finais do Ensino Fundamental 

META PREVISTA PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO 
(2018) 

FONTE DO INDICADOR 

 6.5 Dado Oficial  5.6  https://www.qedu.org.br/cidade/750-massaranduba/ideb 

Data extraoficial     

 

Indicador 7 C  Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) - Ensino Médio 



META PREVISTA PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO 
(2018) 

FONTE DO INDICADOR 

5.2 Dado Oficial  3.9  https://www.qedu.org.br/cidade/750-massaranduba/ideb 

Data extraoficial     

 

 

Meta 7 

 
Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e 
da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias municipais no IDEB 

 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo 
Previsões 
Orçament

árias 
Status 

Executou 
estratégia? 

Observações 

 
Estabelecer e implantar, mediante 
pactuação Inter federativa, diretrizes 
pedagógicas para a educação básica e 
a base nacional comum dos currículos, 
com direitos e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento dos 
estudantes para cada ano do ensino 
fundamental e médio, respeitando-se 
a diversidade estadual, regional e 
local. 

 

2024 
Não se 
aplica 

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 
Articulação da Base Comum Curricular Estadual  com o Plano curricular 
municipal, valorizando as especificidades locais; 



 
Assegurar que: 
 
a) no quinto ano de vigência deste 
PNE, pelo menos 70% (setenta por 
cento) dos(as) alunos(as) do ensino 
fundamental e do ensino médio 
tenham alcançado nível suficiente de 
aprendizado em relação aos direitos e 
objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento de seu ano de 
estudo, e 50% (cinquenta por cento), 
pelo menos, o nível desejável; 
 
b) no último ano de vigência deste 
PNE, todos os (as) estudantes do 
ensino fundamental e do ensino médio 
tenham alcançado nível suficiente de 
aprendizado em relação aos direitos e 
objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento de seu ano de 
estudo, e 80% (oitenta por cento), pelo 
menos, o nível desejável; 

 

2020 
e 

2024 

Não se 
aplica 

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 

Continuação do simulado municipal para acompanhar o aprendizado dos 
estudantes na rede municipal; 
 
Fomentar programas de reforço escolar para os estudantes dos anos finais 
com dificuldades de aprendizagens com o objetivo de alcançar a meta 
proposta (sala de apoio para alfabetização e aulas de reforço de 
Matemática). 



 
Instituir, em colaboração entre a 
União e o Estado, um conjunto 
estadual de indicadores de avaliação 
institucional com base no perfil do 
estudante e dos 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. 

 

2024 

Não se 
aplica 

 

 

 

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 
Realizar revisão de PPP com base em melhorar a oferta do ensino para os 
estudantes. 

 
Instituir processo contínuo de 
autoavaliação das escolas de 
educação básica, por meio da 
constituição de instrumentos de 
avaliação que orientem as dimensões 
a serem fortalecidas, destacando-se a 
elaboração de planejamento 
estratégico, a melhoria contínua da 
qualidade educacional, a formação 
continuada dos profissionais da 
educação e o aprimoramento da 
gestão democrática. 

 

2024 
Não se 
aplica 

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 

 
Revisão anual do PPP, para deste modo analisar o caminhar da escola; 
  
Construir indicadores de qualidade, pautados nas diretrizes curriculares 
municipais; 

 

 

 

 

 

 



 
Formalizar e executar os planos de 
ações articuladas dando cumprimento 
às metas de qualidade estabelecidas 
para a educação básica pública e às 
estratégias de apoio técnico e 
financeiro voltadas à melhoria da 
gestão educacional, à formação de 
professores e profissionais de serviços 
e apoio escolares, à ampliação e ao 
desenvolvimento de recursos 
pedagógicos e à melhoria e expansão 
da infraestrutura física da rede 
escolar. 

 

2024 

PAR - 
Recursos 
próprios-
FUNDEB- 

Salário 
Educação 

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 
PAR: sistema monitorado pela Secretaria de Educação; 
  
Implantação do plano municipal de gestão estratégico; 

 
Colaborar no desenvolvimento de 
indicadores específicos de avaliação 
da qualidade da educação especial, 
bem como da qualidade da educação 
bilíngue para surdos. 

 

2024 
Não se 
aplica 

Não 
iniciada 

Não Estudos para a criação da política municipal de educação especial. 

 
Contribuir para a melhoria do 
desempenho dos estudantes da 
educação básica nas avaliações da 
aprendizagem no Programa 
Internacional de Avaliação de 
Estudantes – PISA. 

 

2024 
Não se 
aplica 

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 

Realização de simulados municipais periódicos com base nos descritores 
propostos para a Prova Brasil; 
 
Acompanhamento dos professores para auxiliá-los no processo de Ensino-
aprendizagem, fomentando a importância de seguir o currículo de forma 
integrada com o meio; 



 
Incentivar o desenvolvimento, 
selecionar e divulgar tecnologias 
educacionais para a educação básica e 
incentivar práticas pedagógicas 
inovadoras que assegurem a melhoria 
do fluxo escolar e a aprendizagem, a 
diversidade de métodos e propostas 
pedagógicas, com preferência para 
softwares livres e recursos 
educacionais abertos, bem como o 
acompanhamento dos resultados. 

 

2024 
Recursos 
próprios 

Concluí
da 

Sim 

Aulas com ênfase a Matemática (LEMIN). 
 
CADTEC (Centro de Aprendizagem, Aperfeiçoamento e Desenvolvimento 
Tecnológico), incentivando  o ensino de robótica, softwares e fomentando 
a criatividade. 
 
Participação de programa de formação continuada em educação 
financeira. 
 
Curso de Mídias Digitais para professores. 

 
Garantir transporte gratuito por meio 
de convênio com a Secretaria de 
Estado da Educação para todos os 
estudantes da educação do campo 
situadas na zona rural na faixa etária 
da educação escolar obrigatória, 
mediante renovação e padronização 
integral da frota de veículos, de 
acordo com especificações definidas 
pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia – INMETRO, e 
financiamento compartilhado, com 
participação da União, visando a 
reduzir a evasão escolar e o tempo 
médio de deslocamento a partir de 
cada situação local. 

 

2024 PNATE 
Concluí
da 

Sim Transporte Escolar para todos os estudantes da Educação Básica; 



 
Participar do desenvolvimento de 
pesquisas de modelos alternativos de 
atendimento escolar para a população 
do campo que considerem tanto as 
especificidades locais quanto às boas 
práticas nacionais e internacionais. 

 

2024 
Recursos 
próprios 

Concluí
da 

Sim 
Execução do programa de ecoformação continuada de professores e 
gestores. 

 
Universalizar, em colaboração com a 
União e Estado até o quinto ano de 
vigência deste Plano, o acesso à rede 
mundial de computadores em banda 
larga de alta velocidade e triplicar, até 
o final da década, a relação 
computador/ estudante nas escolas da 
rede pública de educação básica, 
promovendo a utilização pedagógica 
das tecnologias da informação e da 
comunicação. 

 

2020 

 Recursos 
próprios-

salário 
educação 

 

 

 

 

 

 

 

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 
Aquisição de Chromebooks; 
 
Aumento na velocidade de internet nas escolas. 

 
Ampliar programas 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. 

 

2024 
PNATE-
PNAE-

FUNDEB 

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 
Participação em programas suplementares de material didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde com poder público e 
privado. 



 
Assegurar, de forma adequada, a 
todas as escolas públicas de educação 
básica o abastecimento de energia 
elétrica, água tratada, esgotamento 
sanitário e manejo dos resíduos 
sólidos. 

 

2024 

Recursos 
próprios- 
FUNDEB-

Salário 
Educação-
Convênios 

Em 
desenv
olv. 

Parcialmente 

 
Realização de um programa de resíduos sólidos. (Secretaria de 
Planejamento); 

 

 
Garantir o acesso dos alunos a 
espaços para a prática esportiva, a 
bens culturais e artísticos a 
equipamentos e laboratórios de 
ciências e, em cada edifício escolar, 
garantir a acessibilidade às pessoas 
com deficiência. 

 

2024 

Recursos 
próprios- 
FUNDEB-

Salário 
Educação-
Convênios 

 

  

Em 
dese
nvolv
. 

Parcialmente 
Realizar adequações, nos locais ainda inacessíveis aos portadores de 
deficiência, através de estudo realizado no ano de 2019. 

 

 
Prover equipamentos e recursos 
tecnológicos digitais, em regime de 
colaboração com a União e o Estado, 
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 às redes 
digitais de computadores, inclusive a 
internet. 

2024 

Recursos 
próprios-
FUNDEB-

Salário 
Educação 

Em 
dese
nvolv
. 

Parcialmente 
Aquisição de um sistema informatizado com o objetivo de realizar a 
integração da rede escolar, bem como diários digitais e ferramentas para 
auxiliar os professores (Sistema Betha) 



 

 
Participar em regime de colaboração 
com a União e o Estado na elaboração 
dos parâmetros mínimos de qualidade 
dos serviços da educação básica, a 
serem utilizados como referência para 
infraestrutura das escolas e para 
recursos pedagógicos, entre outros 
insumos relevantes, e como 
instrumento para adoção de medidas 
para a melhoria da qualidade do 
ensino. 

 

2024 Não se aplica 
Não 
inicia
da 

Não 
Construir e aplicar indicadores de qualidade da educação e da 
infraestrutura. 

 
Manter a informatização da gestão 
das escolas públicas e das secretarias 
de educação, bem como manter 
programa de formação continuada 
para o pessoal técnico. 

 

2024 
Recursos 
próprios 

Em 
dese
nvolv
. 

Parcialmente 

Aquisição do sistema Betha; 

 
Fomentar a participação continuada para as áreas técnicas. 



 
Manter e incentivar políticas de 
prevenção à violência na escola, seja 
violência física ou qualquer 
manifestação de uso de drogas, 
favorecendo a adoção das 
providências adequadas para 
promover a construção da cultura de 
paz e um ambiente escolar dotado de 
segurança para a comunidade. 

 

2024 
Recursos 
próprios 

Concl
uída 

Sim 

Parceria com a Secretaria de Saúde; 
 
Ações da Secretaria de Educação nas escolas; 

 
Programa de combate ao Bulliyng; 

 
PROERD - Parceria Polícia Militar; 

 
Desenvolver ações destinadas a 
capacitação dos profissionais da 
educação para detecção dos sinais e 
de suas causas, como a violência 
doméstica e sexual. 

 

2024 

Recursos 
próprios 

 

 

 

Não 
inicia
da 

Não Buscar parcerias com a Assistência social e o conselho tutelar. 

 
Incentivar a educação escolar no 
campo, de populações itinerantes, 
respeitando a articulação entre os 
ambientes escolares e comunitários e 
garantindo: o desenvolvimento 
sustentável e a preservação da 
identidade cultural; a participação da 
comunidade na definição do modelo 
de organização pedagógica e de 
gestão das instituições, considerando 
as práticas socioculturais, e as formas 
particulares de organização do tempo. 

2024 Não se aplica 

Em 
dese
nvolv
. 

Parcialmente 
Realização de capacitação em parceria com a Educação Ambiental; 
 
Integração do currículo a estas preocupações. 



 

 
Incentivar a oferta bilíngue nos anos 
iniciais do ensino fundamental; a 
reestruturação e a aquisição de 
equipamentos; a oferta de programa 
para a formação inicial e continuada 
de profissionais da educação. 

 

2024 

Recursos 
próprios-
FUNDEB-

Salário 
Educação 

Concl
uída 

Sim 

Oferecer a disciplina de Inglês a partir do 3° ano do ensino fundamental; 
 
Realizar dispensa de ponto para a participação de professores em 
palestras ou formações da área; 

 
Mobilizar as famílias e setores da 
sociedade civil, com o propósito de 
que a educação seja assumida como 
responsabilidade de todos e de 
ampliar o controle social sobre o 
cumprimento das políticas públicas 
educacionais. 

 

2024 Não se aplica 
Concl
uída 

Sim 

Dia da família na escola; 
 
Construção do PPP; 
 
Conselho de classe participativo; 



 
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. 

 

2024 Não se aplica 

Em 
dese
nvolv
. 

Parcialmente 
Parceria com a Saúde e Assistência Social: Palestras realizadas; Apoio à 
atendimentos; 

 
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. 
 

2024 
recursos 
próprios 

Concl
uída 

Sim 

Palestras realizadas; 
 
Apoio à atendimentos; 
 
Parceria com a Secretaria da Saúde. 

 
Programa Saúde na Escola; 

 
Estabelecer ações efetivas 
especificamente voltadas para a 
promoção, prevenção, atenção à 
saúde e à integridade física, mental e 
emocional dos profissionais da 
educação, como condição para a 
melhoria da qualidade educacional. 

 

2024 
Recursos 
próprios 

Em 
dese
nvolv
. 

Parcialmente 

Projeto Histórias do ADA; 
 
Palestras nas escolas; 

 
Parceria com a Secretaria da Saúde. 

 
Programa Saúde na Escola; 

 
Implementar os programas de 

   
Em 

 
Parcialmente 

 



incentivo à leitura de acordo com as 
diretrizes do Programa Nacional do 
Livro. 

 

2024 Recursos 
próprios 

dese
nvolv
. 

PROLLEM; 

 
Estabelecer políticas de 
acompanhamento às escolas com 
relação ao desempenho no IDEB. 
 

2024 

Recursos 
próprios 

 

 

Concl
uída 

Sim 
Realização de simulados periódicos; 
 
Formação para os professores; 

 
Orientar as escolas de forma a 
avançar nas metas do IDEB, 
garantindo equidade de 
aprendizagem. 

 

2024 
Recursos 
próprios 

Concl
uída 

Sim 

 
Realização de simulados; 
 
Formação para os professores; 

 
Incentivo a gestão para elaborar propostas nas unidades escolares; 

 

 
Fomentar programas e desenvolver 
metodologias para acompanhamento 
pedagógico, recuperação paralela e 
progressão, priorizando estudantes 
com rendimento escolar defasado. 

 

2024 
Recursos 
próprios 

Em 
dese
nvolv
. 

Parcialmente 

Oferecer sala de apoio escolar aos estudantes com maiores dificuldades 
de aprendizagem; 
 
Oferecer aulas de reforço por meio do LEMIN na área de Matemática; 

 
Assegurar a renovação, manutenção e 
criação das bibliotecas com todos os 
materiais e infraestrutura necessária à 
boa aprendizagem dos estudantes,  
inclusive biblioteca virtual com 
equipamentos, espaços, acervos 

2024 

Recursos 
próprios-

PAR-
FUNDEB-

Salário 
Educação 

Em 
dese
nvolv
. 

Parcialmente 

 
Oferecer ações para a aquisição de acervo para biblioteca; 
 
Compra de livros para as bibliotecas; 
 
Incentivar programas de doação de livros e democratização do acesso à 
leitura; 



bibliográficos, bem como profissionais 
especializados e capacitados para a 
formação de leitores. 

 

 
Formação continuada voltada à pessoas que atuem nesta área. 

 
Realização de Feiras do Livro (municipal e escolar) 

 

 
Promover a regulação e supervisão da 
oferta da educação básica nas redes 
pública e privada, de forma a garantir 
a qualidade e o cumprimento da 
função social da educação. 

 

2024 Não se aplica 
Concl
uída 

Sim   

 
Reconhecer as práticas culturais e 
sociais dos estudantes e da 
comunidade local, como dimensões 
formadoras, articuladas à educação, 
nos projetos políticos-pedagógico. 

 

2024 Não se aplica 
Concl
uída 

Sim   

 
Incentivar as práticas pedagógicas no 
ensino fundamental e médio com 
abordagens interdisciplinares, 
estruturadas pela relação entre teoria 
e prática, por meio de currículos 
escolares com conteúdos obrigatórios 
e eletivos, em dimensões como 
ciência, trabalho, linguagens, 
tecnologia, cultura e esporte. 

2024 
Recursos 
Próprios 

Em 
dese
nvolv
. 

Parcialmente 
Implantação do Programa de Ecoformação para docentes e professores na 
metodologia de Projetos Criativos Ecoformadores. 



META 08 -  Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano de vigência deste 
Plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não 
negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

Indicador 8 A  Escolaridade média da população de 18 a 29 anos (campo). 

META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO 
(2018) 

FONTE DO INDICADOR 

  Dado Oficial  9,5% (VALE DO 
ITAJAÍ) 

 PNE em movimento- 2019 

Data extraoficial     

 

Indicador 8 B  Escolaridade média da população de 18 a 29 anos (25% mais pobres). 

 

META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO 
(2018) 

FONTE DO INDICADOR 

  Dado Oficial  9,5% (VALE DO 
ITAJAÍ) 

 PNE em movimento- 2019 

Data extraoficial     

 



Indicador 8 C  Escolaridade média da população de 18 a 29 anos (Negros). 

 

META PREVISTA PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO 
(2018) 

FONTE DO INDICADOR 

  Dado Oficial     

Data extraoficial     

 

Indicador 8 D  Escolaridade média da população de 18 a 29 anos (Mulheres). 

 

META PREVISTA PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO (2018) FONTE DO INDICADOR 

  Dado Oficial     

Data extraoficial     

 

 

 

 



Meta 8 

Meta 8 - Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de 
estudo no último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no 
País e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo 
Previsões 

Orçamentári
as 

Status 
Executou 

estratégia? 
Observações 

Colaborar com os órgãos 
governamentais, de forma 
intersetorial, no acompanhamento e o 
monitoramento do acesso à escola, 
específico para os segmentos 
populacionais considerados nesta 
meta, identificando motivos de 
absenteísmo e colaborando com o 
Estado para a garantia de frequência e 
apoio à aprendizagem, de maneira a 
estimular a ampliação do atendimento 
desses estudantes na rede pública 
regular de ensino. 

2024 Não se aplica 
Em 
desenv
olv. 

Parcialment
e 

Parceria Intersetorial do poder público municipal/estadual : Secretarias de 
educação, Saúde e Assistência social.  

Colaborar com os órgãos 
governamentais, de forma 
intersetorial, na busca ativa de jovens 
fora da escola, pertencentes aos 
segmentos populacionais aqui 
considerados. 

2024 Não se aplica 
Em 
desenv
olv. 

Parcialment
e 

Parceria Intersetorial do poder público municipal/estadual : Secretarias de 
educação, Saúde e Assistência social. 

 

 

 

 

 



META 09 - Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais de idade para 99% (noventa e nove por cento) até 2017 e, até o final 
da vigência deste Plano, reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 

 

Indicador 9 A  Taxa de alfabetização. 

META PREVISTA PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO 
(2018) 

FONTE DO INDICADOR 

100%  

 

Dado Oficial  96,6%  PNE em movimento- 2019 

Data extraoficial     

 

Indicador 9 B  Taxa de analfabetismo funcional. 

META PREVISTA PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO 
(2018) 

FONTE DO INDICADOR 

50% 

 

Dado Oficial  23,9%  PNE em movimento - 2019 

Data extraoficial     

 

 



 

Meta 9 
Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais de idade para 99% (noventa e nove por 
cento) até 2017 e, até o final da vigência deste Plano, reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de 
analfabetismo funcional. 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo 
Previsões 

Orçamentárias 
Status 

Executou 
estratégia? 

Observações 

Auxiliar o Estado no levantamento de 
demanda de matrículas para a 
Educação de jovens e adultos. 

2024 
Convênio/Rec
ursos próprios 

Em 
desenv
olv. 

Sim Parceria SESI/FIESC 

Apoiar projetos inovadores na 
educação de jovens e adultos, que 
visem ao desenvolvimento de 
modelos adequados às necessidades 
específicas desses estudantes. 

2024 
Convênio/Rec
ursos próprios 

Em 
desenv
olv. 

Sim Parceria SESI/FIESC 

Apoiar programas de capacitação 
tecnológica da população de jovens e 
adultos, direcionados para os 
segmentos com baixos níveis de 
escolarização formal. 

2024  
Convênio/Rec
ursos próprios 

Em 
desenv
olv. 

Sim 

Parceria SESI/FIESC 

Proceder levantamento de dados 
sobre a demanda por EJA, na cidade e 
no campo, para subsidiar a 
formulação de política pública que 
garanta o acesso e a permanência a 
jovens, adultos e idosos a esta 
modalidade da educação básica. 

2024 
Convênio/Rec
ursos próprios 

Em 
desenv
olv. 

Sim 

Parceria SESI/FIESC 



Elaborar estratégias e ações de modo 
a incentivar a permanência na escola 
dos alunos nesta faixa etária. 

2024 
Convênio/Rec
ursos próprios 

Em 
desenv
olv. 

Parcialment
e 

 
Parceria SESI/FIESC 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

META 10 - Colaborar para o cumprimento das metas, Nacional e Estadual, relativas a oferta de matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos 
fundamental e médio, na forma integrada a educação profissional, até o final da vigência deste plano. 

 

Indicador 10 A  Percentual de matrículas de Educação de Jovens e Adultos no Ensino Fundamental, integrados à Educação Profissional. 

META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO (2018) FONTE DO INDICADOR 

25%  Dado Oficial  0,5% (VALE DO ITAJAÍ)  PNE em movimento - 2019 

 

Data extraoficial     

 

Indicador 10 B  Percentual de matrículas de Educação de Jovens e Adultos no Ensino Médio, integrados à Educação Profissional. 

META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO (2018) FONTE DO INDICADOR 

25%  Dado Oficial   0,5% (VALE DO ITAJAÍ)  PNE em movimento- 2019 

 

Data extraoficial     

 



Meta 10 

X - Meta sobre EJA Integrada à Educação Profissional 
Meta 10- Colaborar para o cumprimento das metas, Nacional e Estadual, relativas a oferta de matrículas de educação de 
jovens e adultos, nos ensinos 
fundamental e médio, na forma integrada a educação profissional, até o final da vigência deste plano. 

Estratégias (da meta acima 
indicada) 

Prazo 
Previsões 

Orçamentária
s 

Status 
Executou 

estratégia? 
Observações 

Incentivar a participação em 
Programas Nacionais de 
Integração da Educação 
Básica à Educação 
Profissional na modalidade 
de educação de jovens e 
adultos, na perspectiva da 
educação inclusiva. 

2024 
Convênio/Rec

ursos 
próprios 

Em 
desenv
olv. 

Sim 
Convênio SESI/FIESC - Oferta de curso de Ensino Médio na modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos, na modalidade da EJA profissionalizante. 

Incentivar a adesão ao 
Programa Nacional de 
Assistência ao Estudante para 
garantir o acesso, a 
permanência, a 
aprendizagem e a conclusão 
com êxito da educação de 
jovens e adultos articulada à 
educação profissional. 

2024 Não se aplica 
Não 
iniciada 

Não   



Incentivar as matrículas na 
modalidade de educação de 
jovens e adultos, de modo a 
articular a formação inicial e 
continuada de 
trabalhadores com a 
educação profissional, 
objetivando a elevação do 
nível de escolaridade do 
trabalhador. 

2024 

 
Convênio/Rec

ursos 
próprios 

Em 
desenv
olv. 

Sim 

EJA atende alunos na perspectiva do 
trabalhador. 
Realizar diagnóstico dos jovens e adultos com 
ensino fundamental e médio incompleto a fim 
de identificar demanda ativa por vaga no EJA.Convênio SESI/FIESC. 

 

Mobilização entre SENAI/SESI com as empresas PRACK e ZANOTTI 
para  novas turmas em 2020. 

 

Estimular a diversificação 
curricular da educação de 
jovens e adultos, articulando 
a formação básica e a 
preparação para o mundo do 
trabalho e estabelecendo 
inter 
-relações entre teoria e 
prática, nos eixos da ciência, 
do trabalho, da tecnologia e 
da cultura e cidadania, de 
forma a organizar o tempo e 
o espaço pedagógicos 
adequados às características 
desses alunos e alunas; 

2024 
Convênio 
/Recursos 
próprios 

Em 
desenv
olv. 

Sim 

Disponibilizar recursos para ambiente tecnológico. 
Promover ações culturais como teatro e similares voltados a este público. 
Convênio SESI/FIESC 

 

 

 



META 11 - Estimular a elevação do número de matrícula da educação profissional técnica de nível médio, nos segmentos público e privado 

 

Indicador 11 A  Matrículas em educação profissional técnica de nível médio. 

META PREVISTA PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO 
(2018) 

FONTE DO INDICADOR 

  Dado Oficial  0,0%   PNE em movimento- 2019 

Data extraoficial     

 

Indicador 11 B  Matrículas em educação profissional técnica de nível médio na rede pública.. 

 

META PREVISTA PARA 
O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO (2018) 

FONTE DO INDICADOR 

50%  Dado Oficial  0,0%   PNE em movimento - 2019 

Data extraoficial     

 

 

 

 



Meta 11 
Estimular a elevação do número de matrícula da educação profissional técnica de nível médio, nos segmentos público e 
privado 

Estratégias (da meta acima 
indicada) 

Prazo 
Previsões 

Orçamentárias 
Status 

Executou 
estratégia? 

Observações 

Apoiar a oferta de educação 
profissional técnica de nível médio, 
firmando parceria com prefeitura 
municipal, Estado e empresas locais. 

2024 
Recurso 
próprio 

Em 
desenv
olv. 

Sim 
Auxílio transporte de 50%, 75% e 100% para os estudantes de nível 
superior conforme Lei nº 2017 de 18 de junho de 2019. 

 
Cooperar na institucionalização de 
sistema nacional de avaliação da 
qualidade da educação profissional 
técnica de nível médio das redes 
pública e privada. 

2024 Não se aplica 
Não 
iniciad
a 

Não   

 
Estimular a matrícula e permanência 
de pessoas com deficiência nos 
cursos da educação profissional. 

2024 
Recurso 
próprio 

Em 
desenv
olv. 

Parcialment
e 

Realizada pelo CAESP / Estado, conforme necessidade. 

 
Levantar dados referente às 
necessidades do município de modo 
a estimular a participação do jovem 
no mercado de trabalho, atendendo 
a demanda local 

2024 Não se aplica 
Não 
iniciad
a 

Não   

 
Estimular programas que requeiram 
a participação do jovem estudante 
no mercado de trabalho. 

2024 Não se aplica 
Em 
desenv
olv. 

Não 
Projeto Jovem aprendiz – parceria rede municipal e estadual com Senai e 
empresas do município.  

 



META 12- Apoiar a União e o Estado na elevação da taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta e cinco por cento) e a taxa líquida para 
33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos de idade, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo 
menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, nas instituições de ensino superior públicas e comunitárias 

 

Indicador 12 A  Taxa Bruta de matrículas na graduação (TBM) 

META PREVISTA PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO (2018) FONTE DO INDICADOR 

  Dado Oficial  27,8%  PNE EM MOVIMENTO 

Data extraoficial     

 

Indicador 12 B  Taxa líquida de escolarização na graduação (TLE) 

META PREVISTA PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO 
(2018) 

FONTE DO INDICADOR 

  Dado Oficial  22,0%  PNE EM MOVIMENTO 

Data extraoficial     

 

 



Meta 12 

Apoiar a União e o Estado na elevação da taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta e cinco por 
cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos de idade, 
assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, nas 
instituições de ensino superior públicas e comunitárias 

Estratégias (da meta acima 
indicada) 

Prazo 
Previsões 

Orçamentárias 
Status 

Executou 
estratégia? 

Observações 

 
Contribuir com a União e o Estado 
para elevar a taxa bruta de 
matrícula na educação superior para 
50% e a taxa líquida para 33% da 
população de 18 a 24 anos, 
disponibilizando um percentual para 
pagamento de bolsas e transporte 
aos acadêmicos economicamente 
carentes. 

2024 
Recursos 
próprios 

Em 
desenv
olv. 

Sim 
Auxílio transporte de 50%, 75% e 100% para os estudantes de nível 
superior conforme Lei nº 2017 de 18 de junho de 2019. 

 
Incentivar a distribuição de bolsas de 
estudo para a formação continuada 
de qualidade, para os profissionais 
da educação. 

2024 
Recursos 
próprios 

Em 
desenv
olv. 

Sim 

Formação continuada gratuita na rede municipal. Projeto Criativo 
Ecoformador por dois anos (2018/2019) a todos profissionais da 
educação.  
Convite para a Formação em Educação Especial, Convite aos professores 
da pré-escola para o Grupo Colaborativo de atividades de Matemática. 
Incentivo na apresentação de trabalhos no município e região como Furb 
e Orleans. Formação da BNCC em Joinville. 
Visita a outros municípios para estudos do PME e BNCC. 
Dispensa do ponto para cursos de mestrado.(Decreto n. 3536/2018) 
Viabilizar a dispensa de curso de doutorado na rede municipal. Estudo em 
desenvolvimento no Plano de Cargos e Salários. 
Convênio com Universidades para cursos de especialização (mestrado), 
contemplando três novos profissionais da educação no ano de 2019. 
Decreto n. 3900/2019. 



 
Apoiar programas de extensão das 
IES relacionados com as áreas de 
conhecimento em que o município 
tenha maior necessidade/demanda. 

2024 

Não se aplica 

Em 
desenv
olv. 

  
Projeto elaborado e apresentado ao setor jurídico da Prefeitura Municipal 
para análise da oferta de especialização em neuropsicopedagogia. 

 
Apoiar a oferta de estágio como 
parte da formação na educação 
superior. 

2024 
Recursos 
próprios 

Conclu
ída 

Sim Estágio em várias áreas da prefeitura. 

 
Manter o programa de transporte 
escolar, de acordo com as políticas 
locais. 

2024 
Recursos 
próprios 

Conclu
ída 

Sim 
Auxílio transporte de 50%, 75% e 100% para os estudantes de nível 
superior conforme Lei nº 2017 de 18 de junho de 2019. 

 
Apoiar as IES, no desenvolvimento de 
pesquisas que venham subsidiar as 
políticas públicas do município. 

2024 Não se aplica 
Em 
desen
volv. 

Sim 
Parceria com a Associação municipal dos municípios do médio vale do 
Itapocu e Inventário Florístico Florestal de SC gerido pela FURB 

 
Incentivar a abertura de pólos de 
cursos de graduação e pós-
graduação, conforme a demanda do 
município. 

2024 Não se aplica 
Em 
desenv
olv. 

Não 
Projeto elaborado e apresentado ao setor jurídico da Prefeitura Municipal 
para análise da oferta de especialização em neuropsicopedagogia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



META 13- Articular, com  a  União,  a elevação  da  qualidade  da  educação superior  e  ampliar  a  proporção  de  mestres  e  doutores  do  corpo  docente  
em  efetivo  exercício  no  conjunto  do  sistema  de  educação  superior  para  80%  (oitenta  por  cento),  sendo,  do  total,  no  mínimo,  40%  (quarenta  por  
cento)  doutores, até ao final da vigência do Plano. 

 

Indicador 13 A  Percentual de docentes com mestrado ou doutorado na educação superior 

META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO (2018) FONTE DO INDICADOR 

80%  Dado Oficial   Sem indicadores 

Data extraoficial     

 

Indicador 13 B  Percentual de docentes com doutorado na educação superior 

META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO (2018) FONTE DO INDICADOR 

 40% Dado Oficial    Sem indicadores 

Data extraoficial     



 

 

 

Meta 13 

Articular, com  a  União,  a elevação  da  qualidade  da  educação superior  e  ampliar  a  proporção  de  mestres  
e  doutores  do  corpo  docente  em  efetivo  exercício  no  conjunto  do  sistema  de  educação  superior  para  80%  
(oitenta  por  cento),  sendo,  do  total,  no  mínimo,  40%  (quarenta  por  cento)  doutores, até ao final da vigência do 
Plano 

Estratégias (da meta acima 
indicada) 

Prazo 
Previsões 

Orçamentárias 
Status 

Executou 
estratégia? 

Observações 

 
Mediar, em articulação com o Estado 
e a União, a formação de consórcios 
entre instituições de educação 
superior, com vistas a potencializar a 
atuação regional, inclusive por meio 
de plano de desenvolvimento 
institucional integrado, assegurando 
maior visibilidade nacional e 
internacional às atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 

2024 Convênio 
Em 
andam
ento 

Sim 

Convênio com Universidades para cursos de especialização (mestrado), 
contemplando três novos profissionais da educação no ano de 2019. 
Decreto n. 3900/2019. 

 

 

 

 

 

 

 



META 14 - Apoiar o aumento gradual do número de matrículas na pós-graduação stricto-sensu. 

 

 

 

Meta 14 Apoiar o aumento gradual do número de matrículas na pós-graduação stricto-sensu 

Estratégias (da meta acima 
indicada) 

Prazo 
Previsões 

Orçamentárias 
Statu

s 
Executou 

estratégia? 
Observações 

Incentivar através de bolsas e/ou 
dispensa de ponto aos profissionais 
da educação básica a cursarem Pós-
graduação Stricto Sensu. 

2024 FUNDEB 

 Em 
anda
ment
o 

 Sim 

Dispensa do ponto para cursar Pós-graduação Stricto Sensu conforme 
Convênio com a UNIARP - vide estratégia 1.9 
Decreto n.3900/2019 - Regulamenta a Meta 14, concedendo bolsa de 
estudos através de convênio para pós-graduação stricto sensu para os 
professores efetivos da Rede Municipal de Ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



META 15 - Colaborar com a União e o Estado, com a política nacional de formação dos profissionais da educação previstos na LDB, para 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. 

 

Indicador 15 A  Proporção de docências com professores que possuem formação superior compatível com a área de conhecimento em que 
lecionam na educação básica 

META PREVISTA PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO (2018) FONTE DO INDICADOR 

100%  Dado Oficial  47,5%   

Data extraoficial     

 

Meta 15 
Colaborar com a União e o Estado, com a política nacional de formação dos profissionais da educação previstos na LDB, 
para 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. 

Estratégias (da meta acima 
indicada) 

Prazo 
Previsões 

Orçamentárias 
Statu

s 
Executou 

estratégia? 
Observações 

Assegurar a todos os profissionais da 
educação básica formação 
continuada em serviço, em sua área 
de atuação, considerando as 
necessidades, demandas e 
contextualizações do respectivo 
sistema de ensino. 

2024 
Recursos 
próprios 

Em 
desen
volv. 

Sim 

Acompanhamento e orientação da equipe multidisciplinar nas instituições 
escolares considerando as necessidades individuais. 
Promover a interação e a socialização entre os CEI’s (projetos, 
experiências, vivências), grupos menores 
Programa de Ecoformação para toda a rede - Formação na área de 
Ciências - Formação de solos em parceria com a Epagri - Ampliar a 
formação específica aos professores de áreas específicas -Estaduais: 
cursos oferecido pela SED 



Garantir oferta de formação 
continuada a todos os profissionais 
da educação básica, fundamentada 
numa concepção político-pedagógico 
que assegure a articulação teórica e 
prática, a pesquisa e a extensão. 

2024 
Recursos 
próprios 

Concl
uída 

Sim Programa de Ecoformação 

Valorizar as práticas de ensino e os 
estágios nos cursos de formação de 
nível médio e superior dos 
profissionais da educação, visando 
ao trabalho sistemático de 
articulação entre a formação 
acadêmica e as demandas da 
educação básica. 

2024 

Recursos 
próprios 

Concl
uída 

Sim 

Manter a prática de estágios nas Instituições Escolares articulando, entre 
os estagiários, a teoria e a prática que vivenciam nos ambientes em que 
estão inseridos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



META 16 - Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação básica, até o último ano de vigência 
deste PNE, e garantir a todos(as) os(as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as 
necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino 

Indicador 16 A  Percentual de professores da educação básica com pós-graduação lato sensu ou stricto sensu 

META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO (2018) FONTE DO INDICADOR 

50%  Dado Oficial  20,6%  PNE EM MOVIMENTO 

Data extraoficial     

 

 

 

 

 

 

 

 



Meta 16 

XVI - Meta sobre a Formação Continuada e Pós-Graduação de Professores 
Meta 16 - Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação básica, até o 
último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos(as) os(as) profissionais da educação básica formação continuada em 
sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino 

Estratégias (da meta acima 
indicada) 

Prazo 
Previsões 

Orçamentárias 
Status 

Executou 
estratégia? 

Observações 

Colaborar com o 
planejamento 
estratégico para o 
dimensionamento da 
demanda por formação 
em cursos de pós-graduação, para 
fomentar a respectiva 
oferta por parte das 
instituições públicas de 
educação superior, de 
forma orgânica e 
articulada às políticas de 
formação do Estado e 
Municípios. 

2024 
Recursos 
próprios 

Em 
desenv
olv. 

Sim 

Elaboração do Plano Estratégico da Secretaria de Educação,Cultura, 
Esporte e Turismo. 
 
Apoio e incentivo aos professores na divulgação dos cursos de pós-
graduação.                                                                                                                  
           Professores em formação em curso de pós-graduação recebendo 
bolsa de estudo. 



Articular programa 
federal de composição 
de acervo de obras 
didáticas, paradidáticas 
e de literatura e de 
dicionários, e programa 
específico de acesso a 
bens culturais, incluindo 
obras e materiais 
produzidos em Libras e 
em Braille, sem prejuízo 
de outros, a serem 
disponibilizados para os 
professores da rede 
pública de educação 
básica, favorecendo a 
construção do 
conhecimento e a 
valorização da cultura 
da investigação. 

2024 
PAR- Recursos 

próprios 

Em 
desenv
olv. 

Sim 

Acervo nas escolas e biblioteca pública com material 
disponibilizado pelo MEC; Acervo PMDE Literário. 

 
Solicitação no site Dorina Nowwil de livros em Braille 

 
720 livros recebidos do programa  Livro Livre  

 
Mesa Digital para circular entre as escolas 

 
Licitação para aquisição de bibliotecas para educação infantil, anos iniciais 
e acervo dos professores 



Mobilizar profissionais 
da educação para uso 
do portal eletrônico, subsídio a 
atuação dos 
professores da 
educação básica, 
disponibilizando 
gratuitamente materiais 
didáticos e pedagógicos 
suplementares, inclusive 
aqueles com formato 
acessível. 

2024 

 Recursos 
próprios 

Em 
desenv
olv. 

Sim 

Divulgação e criação de grupo de gestores para curso de 
gestão escolar online; 
Grupo de profissionais que atuam na educação inclusiva para curso online 
na área; 
Incentivo e divulgação aos profissionais de sites como:projeto Trilhas e 
Olimpíada de Língua 
Portuguesa;                                                                               Formação online 
do Programa Mais Alfabetização para professores, orientadores e 
gestores. 

Estimular a oferta de 
bolsa de estudo para 
pós-graduação dos 
professores e das 
professoras e demais 
profissionais da 
educação básica. 

2024 

Recursos 
próprios- 
convênio-
FUNDEB 

Em 
desenv
olv. 

Parcialment
e 

Bolsa de estudos não fornecida 
Porém, 
Apoio, através de (acréscimo salarial na folha de pagamento) 
aos profissionais que concluem cursos de pós-graduação 

Articular, junto ao 
governo federal e 
estadual, bolsas de 
estudo integral de 
pós-graduação aos 
professores e demais 
profissionais da 
educação básica da rede 
pública 

2024 
Recurso 

próprio e 
convênio 

Não 
iniciada 

Não   



      

Viabilizar a formação 
dos professores das 
escolas públicas de 
educação básica, por 
meio da implementação 
das ações do Plano 
Nacional do Livro e Leitura e da 
instituição 
de programa nacional 
de disponibilização de 
recursos para acesso a 
bens culturais pelo 
magistério público. 

2024 Não se aplica 
Não 
iniciad
a 

Não 
Proposta de formação a partir das obras do PNBE - leitura e 
encontros para discussão 

 

 

 

 

 

 



META 18- Valorizar os profissionais do magistério, no prazo de 02 (dois) anos, a revisão e atualização do plano de Carreira para os profissionais da 
educação básica pública do sistema municipal de ensino e, para o plano de Carreira dos(as) profissionais da educação básica pública, tendo como referência 
o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII, do artigo 206 da Constituição Federal 

 

Indicador 18 A   

META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO (2018) FONTE DO INDICADOR 

  Dado Oficial  --   

Data extraoficial     

 
 

Met
a 

18 

Valorizar os profissionais do magistério, no prazo de 02 (dois) anos, a revisão e atualização do plano de Carreira para os 
profissionais da educação básica pública do sistema municipal de ensino e, para o plano de Carreira dos(as) profissionais 
da educação básica pública, tendo como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos 
do inciso VIII, do artigo 206 da Constituição Federal 

Estratégias (da meta acima 
indicada) 

Prazo 
Previsões 

Orçamentária
s 

Status 
Executou 

estratégia? 
Observações 

(Realizar, no prazo de dois anos, a 
revisão ou a atualização do plano de 
carreira para os profissionais da 
educação básica da Rede Municipal 
de Ensino. 

2017 
FUNDEB-
Recursos 
próprios 

Em 
desenv
olv. 

Parcialment
e 

Estudo e proposta de revisão da Lei 037/2010 para implantação no final 
de 2019 ou início de 2020 



Proporcionar condições de trabalho, 
valorização dos profissionais da 
educação e concretização das 
políticas de formação, como forma 
de garantia da qualidade na 
educação 

2024 
FUNDEB-
Recursos 
próprios 

Em 
desenv
olv. 

Parcialment
e 

Formação continuada aos professores da rede municipal, equiparação da 
carga horária e hora-atividade  em 2020. 

Estabelecer rede de atenção voltada 
para a promoção, prevenção, 
atenção e atendimento à saúde e 
integridade física, mental e 
emocional dos profissionais da 
educação, como condição para a 
melhoria da qualidade educacional. 

2024 
 FUNDEB -
Recursos 
próprios 

Em 
desenv
olvime
nto 

Parcialment
e 

 Ecoformação implantada na rede municipal na qual um dos princípios é a 
autoformação. 

 

Estruturar a rede municipal de 
ensino, de modo a que pelo menos 
90% (noventa por cento) dos 
profissionais do magistério e 90% 
(noventa por cento) dos profissionais 
da educação não docentes sejam 
ocupantes de cargos de provimento 
efetivo e estejam em exercício nas 
escolas a que se encontram 
vinculados. 

2024 
FUNDEB-
Recursos 
próprios 

Em 
desenv
olv. 

Parcialment
e 

Os profissionais contratados temporariamente são para vagas vinculadas 
a profissionais efetivos afastados para assumir direção, ou que estão em 
licença. Está previsto para 2020, concurso público para algumas vagas 
excedentes 

Assegurar a realização periódica de 
concurso público para  provimento  
de  vagas,  comprovadamente, 
excedentes e permanentes. 

2024 
Recursos 
próprios 

Em 
desenv
olv. 

Parcialment
e 

Previsto para 2020 



Realizar acompanhamento 
dos  profissionais  iniciantes, 
supervisionados por equipe de 
profissionais experientes, a fim de 
fundamentar, por  meio  de  
avaliação  documentada,  a  decisão 
pela  efetivação  após  o  estágio 
probatório e oferecer, durante este 
período, curso de aprofundamento 
de estudos na área de atuação do 
professor,  com  destaque  para  os  
conteúdos  a  serem  ensinados  e as  
metodologias  de  ensino  de  cada 
disciplina. 

2024 Não se aplica 
Em 
desenv
olv. 

Parcialment
e 

Acompanhamento pelos profissionais da escola e formações 
continuadas da Secretaria. Pretende-se criar um programa de apoio 
para os professores iniciantes 

Prever, nos planos de Carreira dos 
profissionais da educação dos 
Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, licenças remuneradas e 
incentivos para qualificação 
profissional, inclusive em nível de 
pós-graduação stricto sensu; 

2024 
FUNDEB-
Recursos 
próprios 

Em 
desenv
olv. 

Parcialment
e 

Plano de Carreira Municipal: prevê dispensa de ponto para curso de 
mestrado; 
Inserir no Plano de carreira dispensa de ponto para Doutorado e Pós 
– doutorado na rede municipal; 

Garantir a atualização e o 
cumprimento de todas as diretrizes 
do Plano de Cargos e Salários do 
município. 

2024 
FUNDEB-
Recursos 
próprios 

Em 
desenv
olv. 

Parcialment
e 

 Assegurar, na forma da lei, recursos 
financeiros para valorização dos 
profissionais da educação da rede 
pública. 

2024 
FUNDEB-
Recursos 
próprios 

Em 
desenv
olv. 

Parcialment
e 

Conforme PPA do município 
 



Garantir o cumprimento da 
legislação nacional quanto à jornada 
de trabalho dos profissionais do 
magistério da rede pública de ensino. 

2024 
FUNDEB-
Recursos 
próprios 

Concluí
da 

sim 
Em 2020 a hora-atividade do professor será cumprida na integralidade, 
conforme proposta da Secretaria de Educação aprovada pelo parecer do 
Conselho de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



META 19 - Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e 
desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas da Rede Municipal de Ensino. 

 

 

 

Indicador 19 A   

META PREVISTA PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO (2018) FONTE DO INDICADOR 

  Dado Oficial     

Data extraoficial     

 

 

Meta 19 
Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a 
critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas da Rede 
Municipal de Ensino. 

Estratégias (da meta acima 
indicada) 

Prazo 
Previsões 

Orçamentária
s 

Status 
Executou 
estratégia

? 
Observações 



Ampliar os programas de  apoio  e  
formação  aos  conselheiros  dos  
conselhos  inerentes  aos  assuntos 
colegiados da educação, recursos 
financeiros, espaço físico adequado, 
equipamentos e meios de transporte 
para visitas à rede escolar, com 
vistas ao bom desempenho de suas 
funções. 

2024 
Recursos 
próprios - 
Convênio 

Concluíd
a 

Sim 

Manter apoio aos Conselhos: 
 * Conselho Municipal de Educação através de espaço disponível para 
reunião, informações necessárias disponíveis, dispensa dos profissionais 
para reunião, abertura às instituições escolares para visitas, repasses de 
informações em reuniões escolares, etc. 
  
* Conselho de Alimentação Escolar: espaço para reuniões, profissionais 
para sanar eventuais esclarecimentos, transporte para visitas às 
instituições escolares, informações e repasses na reunião de gestores, etc. 
  
* FUNDEB: 

Estimular a constituição e o 
fortalecimento de grêmios 
estudantis e associações de pais, 
assegurando, inclusive, espaços 
adequados e condições de 
funcionamento nas escolas e 
fomentando a sua articulação 
orgânica com os conselhos escolares, 
por meio das respectivas 
representações. 

2024 
Recursos 
próprios - 
Convênio 

Concluíd
a 

Sim 

Apoio às APPs através de assessoramento quando necessário.  
  
Reunião de APPs para esclarecimentos e repasses necessários 
  
Resgate do Grêmio Estudantil nas instituições da rede municipal de 
ensino. 

 

Estimular a participação e a consulta 
de profissionais da educação, alunos 
e seus familiares na formulação dos 
projetos político-pedagógicos, 
currículos escolares, planos de 
gestão escolar e regimentos 
escolares, assegurando a 
participação dos pais na avaliação 
de docentes e gestores escolares. 

2024 

 Não se aplica 

Em 
desenvol
v. 

Parcialme
nte 

Construção/reconstrução do PPP (projeto Político Pedagógico) com a 
participação de toda comunidade escolar através de pesquisa sugerida 
dos Indicadores de Qualidade na Educação Infantil e Ensino Fundamental.  
Construção do Plano Municipal de Educação (grade curricular) em 
conjunto com todos professores da rede municipal, de acordo com a 
BNCC e programa de ecoformação. 



Incentivar e fomentar, em regime de 
colaboração, programa de formação 
continuada para gestores das 
escolas públicas. 

2024 
Recursos 
próprios - 
Convênio 

Em 
desenvol
v. 

Parcialme
nte 

Curso para gestores sendo programado para 2020 

Fortalecer os mecanismos e os 
instrumentos que assegurem a 
transparência e o controle social na 
utilização dos recursos públicos 
aplicados em educação, 
especialmente a realização de 
audiências públicas e a criação de 
portais eletrônicos de transparência. 

2024 Não se aplica 
Em 
desenvol
v. 

Parcialme
nte 

Audiências públicas realizadas  
  
Conselhos atuantes (FUNDEB, PNATE, CAE, Conselho de Educação) 

Fortalecer os conselhos escolares e 
conselhos municipais de educação, 
como instrumentos de participação e 
fiscalização na gestão escolar e 
educacional, inclusive por meio de 
programas de formação de 
conselheiros, assegurando-se 
condições de funcionamento 
autônomo. 

2024 
Recursos 
próprios - 
Convênio 

Em 
desenvol
v. 

Parcialme
nte 

Formação do CECANE ao Conselho de Alimentação Escolar em 2018 
  
Apoios já citados na meta 19.1 

Consolidar os conselhos 
municipais  de educação,  conselhos  
escolares  ou  equivalentes,  
conselhos  de  acompanhamento  e  
controle  social  do FUNDEB  e  da  
alimentação  escolar  (CAE). 

2024 Não se aplica 
Concluíd
a 

Sim Conselhos atuantes 



Incentivar a implantação 
de  avaliação institucional com  
a  participação  efetiva  da  
comunidade  escolar  incorporando 
os resultados no Projeto Político 
Pedagógico. 

2024 Não se aplica 
Concluíd
a 

Sim 

Pesquisa com as famílias com questões referentes ao ambiente educativo, 
práticas pedagógicas e avaliação, ensino e aprendizagem, gestão escolar, 
formação e condições de trabalho aos docentes, acesso e permanência 
dos alunos na escola, ambiente físico escolar. Com base nos resultados, 
elaboração do quadro de ações para direcionar os possíveis mecanismos 
para fortalecer as potencialidades da instituições e minimizar as barreiras 
encontradas 

Utilizar critérios técnicos para o 
provimento dos cargos 
comissionados e gratificados, e que 
estes sejam ocupados por 
profissionais habilitados na área da 
educação, efetivos na Rede 
Municipal de Ensino. 

2024 Não se aplica 
Em 
desenvol
v. 

Parcialme
nte 

Diretores de Escola são membros efetivos – conforme Plano de carreira 

Divulgar nos veículos de 
comunicação de massa a divulgação 
das experiências emancipadoras de 
participação, em âmbito municipal. 

2024 
Recursos 
próprios  

Concluíd
a 

Sim 

Publicação dos Projetos Ecoformadores no livro : Ecoformação de 
professores  com polinização de escolas criativas 
  
Publicação de artigos/atividades no site da prefeitura, face, blog. 
  
Publicação de artigos/atividades do Divulgação de atividades na rádio 
comunitária local.Jornal impresso da região. 
   

 

 

 

 

 

 

 



Meta 20: ampliar o investimento público em educação pública 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 desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do 
decênio. 

Meta 20 
Meta 20: ampliar o investimento público em educação pública 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 desta Lei e, no mínimo, o 
equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio. 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo 
Previsões 

Orçamentária
s 

Status 
Executou 
estratégia

? 
Observações 

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 9.394/1996, 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. 

2024 

FUNDEB-
Salário 

Educação-
PNATE-PNAE-

PDDE-
Recursos 
próprios 

Em 
desenvol
v. 

Sim 

Fontes permanentes do governo federal e estadual 

Cooperar com a União no 
aperfeiçoamento e ampliação dos 
mecanismos de acompanhamento da 
arrecadação da contribuição social 
do salário-educação. 

2024 Não se aplica 
Em 
desenvol
v. 

Parcialme
nte 

Audiências públicas 
Assembleia de pais 
  



Otimizar a destinação de recursos à 
manutenção e o desenvolvimento do 
ensino, em acréscimo aos recursos 
vinculados nos termos do Art. 212, da 
Constituição Federal. 

2024 

Não se aplica 

Em 
desenvol
v. 

Parcialme
nte 

Otimização dos recursos frente as demandas necessárias, 
acompanhamento dos recursos e materiais através de planilhas 
eletrônicas. 

Fortalecer os mecanismos e os 
instrumentos que assegurem, nos 
termos do Parágrafo Único, do Art. 
48, da Lei Complementar nº 
101/2000, com a redação dada pela 
Lei Complementar nº 131/2009, a 
transparência e o controle social na 
utilização dos recursos públicos 
aplicados em educação, 
especialmente a realização de 
audiências públicas, a criação de 
portais eletrônicos de transparência 
e a capacitação dos membros de 
conselhos de acompanhamento e 
controle social do FUNDEB, com a 
colaboração com a Secretaria de 
Educação do Estado, dos Tribunais de 
Contas do Estado e o Ministério 
Público. 

2024 
Recursos 
próprios 

Em 
desenvol
v. 

Parcialme
nte 

Conselhos ativos e prestações on line disponíveis à população. 

Colaborar, com a contabilidade geral 
da Secretaria Municipal da Fazenda, 
estudos   acompanhamento  regular  
dos  investimentos  e  custos  por  
estudante  da  educação,  em  todos  
os  níveis, etapas e modalidades. 

2024 Não se aplica 
Em 
desenvol
v. 

Parcialme
nte 

Levantamentos e controles por Unidade escolar pela secretaria de 
Educação. 



Adotar o Custo Aluno Qualidade 
(CAQ) como indicador prioritário 
para o financiamento de todas as 
etapas e modalidades da educação 
básica. 

2024 Não se aplica 
Não 
iniciada 

Não   

Acompanhar a regulamentação do 
art. 23 e o art. 211 da Constituição 
Federal, de forma a estabelecer as 
normas de cooperação entre o 
Estado e o Município, com o 
equilíbrio na repartição das 
responsabilidades e dos recursos e 
efetivo cumprimento das funções 
redistributiva e  supletiva da União 
no combate às  desigualdades 
educacionais regionais. 

2024 Não se aplica 
Em 
desenvol
v. 

Parcialme
nte 

Acompanhamento junto ao setor contábil da Prefeitura Municipal. 

Acompanhar a elaboração da Lei de 
Responsabilidade  Educacional,  a  
ser  amplamente  discutida  com os 
diversos  setores  da  sociedade,  com  
os  gestores  da  educação  e  com  a  
comunidade  educacional,  sendo 
agente de implementação. 

2024 Não se aplica 
Não 
iniciada 

Não   

Apoiar e defender a prorrogação do 
Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da 
Educação, com aperfeiçoamento que 
aprofundem o regime de colaboração 
e a participação financeira da União 
para garantir equalização de 

2024 Não se aplica 
Em 
desenvol
v. 

Parcialme
nte 

Divulgando os investimentos e importância dos mesmos. 



oportunidades educacionais e padrão 
mínimo de qualidade do ensino, nos 
termos do Art. 211, da Constituição 
Federal. 

Definir critérios para distribuição dos 
recursos adicionais dirigidos à 
educação ao longo do decênio, que 
considerem a equalização das 
oportunidades educacionais, a 
vulnerabilidade socioeconômica e o 
compromisso técnico e de gestão do 
sistema de ensino, a ser pactuado na 
instância prevista no Art. 7º, da Lei 
nº 13.005/2014. 

2024 Não se aplica 
Em 
desenvol
v. 

Parcialme
nte 

Investimento nas necessidades de cada escola e comunidade. 
Acompanhamento paralelo da Controladoria trimestralmente em 
audiência pública. 

Fortalecer os conselhos de 
acompanhamento e fiscalização dos 
recursos da educação para garantir a 
aplicação dos recursos financeiros 
que devem ser destinados à melhoria 
da qualidade do ensino, na formação 
e valorização do magistério e na 
organização das escolas públicas. 

2024 

Recursos 
próprios 

Concluíd
a 

Sim 

Conselhos ativos 

Garantir aplicação dos recursos 
destinados à manutenção, reformas, 
construção, aquisição de 
equipamentos e materiais de escolas 
públicas com infraestrutura 

2024 

FUNDEB-
Salário 

Educação-
PNATE-PNAE-

PDDE-

Concluíd
a 

Sim Conforme necessidade 
 



adequada às etapas e modalidades 
de ensino, inclusive a acessibilidade. 

Recursos 
próprios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ficou evidenciado durante o processo de avaliação e monitoramento pela comissão coordenadora e equipe técnica, a dificuldade na 
obtenção de indicadores, levantamento de diagnósticos, dado ainda que muitas metas e estratégias careçam de percentuais, o que de certa 
forma dificulta a sua mensuração.  

Também fica evidenciado através desta avaliação e monitoramento que há muito trabalho a ser feito e outras estratégias que não 
dependem somente da esfera municipal para serem realizadas. 

Em arquivo específico na Secretaria de Educação encontram-se documentações comprovatórias das ações. 

EQUIPE TÉCNICA: 

 
________________________________________  

________________________________________  

________________________________________ 

________________________________________  

________________________________________ 

 
COMISSÃO DE MONITORAMENTO: 

 
________________________________________  

________________________________________  

________________________________________ 



________________________________________  

________________________________________ 

________________________________________  

________________________________________ 

________________________________________  

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


