








 

1 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO 

FORTALEZA DOS VALOS-RS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

2015 A 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

SUMÁRIO 

  

 

APRESENTAÇÃO .......................................................................................................... 3 

PORTARIA Nº 3.914 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013.............................................5 

 DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS......................9 

1-DADOS GERAIS SOBRE O MUNICÍPIO ..............................................9 

2- DADOS HISTÓRICOS...........................................................................10 

3-DADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA ........................................................11 

    3.1- Educação Infantil.........................................................................................................16 

            3.2- Ensino Fundamental ...................................................................................................19 

            3.3- Ensino Médio...............................................................................................................40 

           4- INCLUSÃO E DIVERSIDADE.....................................................................42 

           5- ENSINO SUPERIOR......................................................................................45 

          6-FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EM 

EDUCAÇÃO.........................................................................................................47 

 

         7-METAS E ESTRATÉGIAS  ............................................................................51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

APRESENTAÇÃO 

 

   Esta publicação tem por objetivo apresentar à sociedade uma das maiores conquistas do 

tempo que estamos vivendo, de novos investimentos e de priorização da Educação Brasileira: o 

Plano Municipal de Educação (PME)  do Município de Fortaleza dos Valos. 

A Emenda Constitucional 59/2009 (EC 59/2009) reconfigura a condição e o papel dos 

Planos de Educação como instrumentos articuladores dos sistemas de educação, com 

periodicidade de dez anos, buscando consolidar políticas para além dos mandatos 

governamentais. A Conferência Nacional de Educação de 2010 (CONAE 2010) afirmou as 

bases, a partir da participação democrática da sociedade civil organizada, para a construção do 

Sistema Nacional Articulado de Educação e para o Plano Nacional de Educação, promulgado em 

25 de junho de 2014, pela Lei 13.005/2014.  

 Assim, se renova a expectativa em um novo paradigma, constituindo um ciclo de 

políticas que movimentem o planejamento, a execução, a avaliação, a revitalização das metas e 

estratégias, reservando os recursos financeiros que viabilizem as ações previstas, superando 

programas limitados de governo e instaurando políticas de estado pactuadas com a sociedade.  

O Plano Municipal de Educação, documento abrangente e de duração de 10 anos, envolve 

a educação em todas as modalidades de Ensino. A construção do PME iniciou-se no mês de 

novembro de 2013 e sua produção contemplou o  processo de mobilização, a coleta de dados , 

reuniões de construção  e análises de metas e estratégias  realizadas pelas comissões de 

elaboração do PME, conforme Portaria nº  3.914  de 27 de dezembro de 2013.   

Neste sentido, faz-se necessário um diagnóstico atual, que não prescinda de apontamentos 

do contexto histórico, embasando assim, a compreensão necessária para o estabelecimento de 

proposições exequíveis, que alcancem o tamanho dos desafios a serem enfrentados. O horizonte 

deste processo é uma educação de qualidade social para todos, em consonância com o disposto 

na Constituição Federal (CF) de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), Lei 9.394/1996 e nas legislações decorrentes. 

O PME define metas e estratégias para a garantia do direito de todos à Educação Básica, 

em alinhamento com o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei 13.005/2014, requer um olhar 

sobre o cenário contemporâneo da educação brasileira e de nosso município. 

      A orientação para a discussão e elaboração do Plano Municipal de Educação, no 

alinhamento com o PNE, está fundamentada nos seguintes princípios: da territorialidade - 

considerando cada estado e município para a projeção das ações; da participação social - no 

entendimento que a sociedade deve ter na perspectiva democrática, planejar, executar e 

avaliar sistematicamente as políticas e ações educacionais, único caminho de garantir sua 

efetividade; do regime de colaboração, pois há que se articular e fortalecer ações conjuntas de 
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todos os entes federados, sem sobreposições, para a superação dos desafios e alcance das 

metas definidas coletivamente. 

A gestão democrática é um princípio constitucional que tem como pressuposto o 

respeito mútuo, a responsabilidade dos atores envolvidos e a efetiva participação nas decisões. 

Por esse motivo, é fundamental destacar que o Plano Municipal de Educação de Fortaleza dos 

Valos foi  elaborado  com a participação de todos os atores envolvidos com as questões 

educacionais e que acreditam na educação  como grande instrumento de desenvolvimento 

sustentável, de cidadania e de humanização. 

 

                                                               Sandra Rubin Facco 

               Responsável pela Secretaria  Municipal de  Educação, Cultura e Desporto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

PORTARIA Nº 3.914 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013. 

  

                                                                       Nomeia os membros das Comissões de 

Elaboração do Plano Municipal de Educação de 

Fortaleza dos Valos e dá outras providências. 

O Prefeito Municipal de Fortaleza dos Valos, Estado do Rio Grande do Sul, usando das 

atribuições legais que lhe são conferidas por Lei. 

RESOLVE: 

ARTIGO 1º - Nomear, como de fato nomeia, os membros das Comissões de elaboração do 

Plano Municipal de Educação de Fortaleza dos Valos-RS, que ficarão assim constituídas: 

COMISSÃO CENTRAL: 

Sandra Rubin Facco: Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto; 

Marlise Elicker: Presidente do Conselho Municipal de Educação; 

Carine Bajotto de Bortolli: Representante dos Professores. 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL: 

1- Diretora da Escola Municipal de Educação Infantil Vó Justina Rossato: Clarice da Silva; 

2- Representante dos Professores das Escolas Municipais Rurais: Ieda Blank Bellini; 

3- Representante dos Professores da Escola Municipal Urbana: Elisabete Scapin da Silva; 

4- Representante das Auxiliares de Ensino: Patrícia Graunke Ferreira; 

5- Representante do Círculo de Pais e Mestres: Cristiane Funck Facco; 

6- Membro do Conselho Municipal de Educação: Carine Bajotto de Bortoli; 

7- Representante do Poder Legislativo: Marcia Rossato Fredi; 

8- Representante do Conselho Tutelar: Carina Holts; 

9- Representante da Supervisão Escolar: Elizabete Ramos Lisboa; 

                                        

COMISSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL: 

1- Representante do Conselho Municipal de Educação: Mariza de Fátima Ferri Medeiros; 

2- Representante das Diretoras das Escolas Municipais: Maria Elena Schafer de Souza; 

3- Representante dos Professores das Escolas Municipais Rurais: Edinez de Lourdes Missio 

Kriese; 

4- Representantes dos Professores das Escolas Municipais Urbanas: 1º ao 4º ano (Séries 

Iniciais) e do 5º ao 9º ano (Series Finais): Luciana Cristina Teixeira Facco e Ana Claudia 

Schuh Joaquim; 

5- Representante da Supervisão Escolar: Rosimar Rubin Medeiros; 

6- Representantes da Escola Estadual de Educação Básica Leopoldo Meinen: Elaine de 

Lourdes Pegoraro Doll e Florinda Scapin Segatto; 

7-Representantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental Cel. Lúcio Annes Dias: Lisete 

Kunh Rauber e  Izabel Ferri de Bortoli; 
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8-Representante do Círculo de Pais e Mestres das Escolas Municipais: Jarbas Nogueira; 

9-Representante do Conselho Escolar das Escolas Estaduais: Dirlene Stefanello; 

10- Representante do Poder Legislativo: Janice Bock Oliveira; 

11- Representante do Conselho Tutelar: Bárbara Ebbing.  

 

COMISSÃO DE INCLUSÃO E DIVERSIDADE:  

1- Diretora do Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Bem-Me-Quer: 

Larissa Cristina Dalepiane Pinto Rossato;  

2- Representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto: Mara Regina 

Hermes Neu; 

3- Representante da Escola Estadual de Educação Básica Leopoldo Meinen: Andréia Mate 

Batú; 

4- Representante da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Cruz: Denise Valério do 

Amaral;  

5- Representante do Conselho Municipal de Educação: Mariza de Fátima Ferri Medeiros 

6- Representante do Poder Legislativo: Janda Facco Stefanello; 

7- Representante da Escola Municipal de Ensino Fundamental 18 de Abril: Elisabete Mulinari 

Mello; 

8-Representante da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais: Márcia Cristina Hermes 

Cancian; 

9- Representante dos Professores do Centro Municipal de Atendimento Educacional 

Especializado Bem-Me-Quer: Maristela Weber Maurer Nicolodi; 

10- Representante dos Especialistas: Flávia  Stefanello Facco. 

 

COMISSÃO DA VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO: 

1- Representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto: Sandra Rubin 

Facco; 

2- Representante da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento: Ana Marlise 

Facco Rauber; 

3- Representante do Poder Legislativo: Marcia Rossato Fredi; 

4- Representante dos Professores da Escola Municipal de Ensino Fundamental 18 de Abril: 

Romana Valério Mulinari; 

5- Representante do Conselho Municipal de Educação: Marlise Elicker; 

6- Representante dos Professores da Escola Municipal de Educação Infantil Vó Justina 

Rossato: Neila Machado Alves; 

7- Representante dos Professores do Centro Municipal de Atendimento Educacional 

Especializado Bem-Me-Quer: Maria Inês Rossatto Facco; 

8- Representante do Conselho Municipal de Educação: Mara Andréia Kai Bellini; 

9- Representante da Secretaria Municipal da Fazenda: Sergio Dala Nora Facco. 

 

 COMISSÃO DE ENSINO MÉDIO, POLITÉCNICO E TÉCNICO 

PROFISSIONALIZANTE: 
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1- Representantes da Equipe da Coordenação Pedagógica da Escola Estadual de Educação 

Básica Leopoldo Meinen: Mara Lúcia Toledo da Silveira e Nilda Schutz; 

2- Representantes da Equipe Diretiva da Escola Estadual de Educação Básica Leopoldo 

Meinen: Carla Rubin Pianesso e Paulo Cézar Marangon; 

3- Representante CME: Mariza de Fátima Ferri Medeiros; 

4- Representante da Escola Municipal de Ensino Fundamental 18 de Abril: Sandra Cristina 

Prediguer; 

5- Representante da Escola Estadual de Ensino Fundamental Cel. Lúcio Annes Dias: Cibele 

Cancian Stefanello; 

6- Representante do Conselho Escolar das Escolas Estaduais: Ana Marlise Facco Rauber; 

7- Representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e da Educação de 

Jovens e Adultos: Mara Regina Hermes Neu; 

8- Representante dos Alunos do Ensino Médio: Ketlyn Maidana; 

9- Representante dos Alunos Ensino Técnico e Profissionalizante: Antonio Dalepiane Rossato; 

10- Representante do Poder Legislativo: Pedro Librelotto de Bortoli;  

11- Representantes dos Professores do Ensino Médio: Leonor de Bortoli Rossato e Denise 

Nazi Uliana. 

 

COMISSÃO DE ENSINO SUPERIOR: 

1- Representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto: Jonathas 

Trombetta Lamaison; 

2- Representante do Poder Legislativo: Giovane Correa Nogueira;  

3- Representante do Conselho Municipal de Educação: Marlise Elicker; 

4- Presidente da Asafo: Lucas Librelotto Rubin; 

5- Representante dos Professores Municipais: Marinei Librelotto Rubert;  

6- Representante dos Professores Estaduais: Ivania Rossato Facco; 

7- Representante do Círculo de Pais e Mestres e do Conselho Escolar das Escolas Estaduais: 

Saul Lopes do Amaral. 

 

ARTIGO 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e são revogadas as 

disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO, Fortaleza dos Valos, 27 de dezembro de 2013. 

 

ADAIR TOLEDO 

Prefeito Municipal 

Registre-se 

Publique-se 
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                                                             ANA MARLISE FACCO RAUBER 

                                               Secretária Municipal de Administração e Planejamento 
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DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS 

 

  1-DADOS GERAIS SOBRE O MUNICÍPIO 

 

               O município de Fortaleza dos Valos, Estado do Rio Grande do Sul situado no 

planalto Rio-grandense, no Noroeste do Estado, pertence a região do Alto Jacuí e é 

conhecido como “Celeiro Mecanizado do Rio Grande do Sul”, devido ao número 

expressivo de maquinários agrícolas  existentes nas propriedades rurais e à alta tecnologia 

utilizada nas mesmas, tendo sua base econômica no setor primário. 

A Emancipação Política Administrativa de Fortaleza dos Valos aconteceu em 03 de 

maio de 1982, pela Lei Estadual Nº 7.648, lei  da criação do município. 

DADOS DO IBGE 2010: 

Área da unidade territorial                                                       1.650,326 km
2
 

Distância da Capital do Estado                                                335 km 

População residente                                                                 4.575 pessoas 

População residente – Homens                                                2.241 pessoas 

População residente – Mulheres 2.334 pessoas 

População Urbana                                                                    2.993 pessoas 

População Rural 1.582 pessoas 

 

A tabela a seguir traz informações sobre População, Produto Interno Bruto (PIB), 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), Índice de Desenvolvimento da Infância (IDI) e 

Taxa de Analfabetismo. Os indicadores cuja fonte dos dados não é indicada nas tabelas 

foram gerados pelo Inep / MEC. 

Informações sobre o Município de Fortaleza Dos Valos 

Fonte: (1) IBGE - CENSO 2000 E 2010 e Contagem 2007; (2) IBGE - 2008, A preços correntes (1.000 R$); (3) 

Índice de Desenvolvimento Humano - PNUD - 2000; (4) Índice de Desenvolvimento da Infância - Unicef - 2004; 

(5) IBGE - Censo Demográfico de 2000. 

Nota: No resultado Total da população, o IBGE inclui a população estimada nos domicílios fechados além da 

população recenseada. No caso dos municípios que não participaram da contagem a população é toda estimada. 
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População
(1)

 

(Localização / Faixa 

Etária) 

Ano 
0 a 3 

anos 

4 a 5 

anos 

6 a 14 

anos 

15 a 17 

anos 

18 a 24 

anos 

25 a 34 

anos 

35 anos 

ou Mais 
Total 

Urbana 

2000 164 78 567 146 321 447 1.095 2.818 

2007 145 73 470 159 317 420 1.264 2.848 

2010 114 75 407 184 343 425 1.445 2.993 

Rural 

2000 204 73 313 98 262 430 881 2.261 

2007 83 34 252 85 172 219 799 1.644 

2010 62 45 220 85 132 202 836 1.582 

Total 

2000 368 151 880 244 583 877 1.976 5.079 

2007 228 107 722 244 489 639 2.063 4.492 

2010 176 120 627 269 475 627 2.281 4.575 

PIB
(2)

 IDH
(3)

 IDI
(4)

 Taxa de analfabetismo 
(5)

 

121.695 0.82 0.83 

População de 10 a 15 anos 
População de 15 anos ou 

mais 

1.30 7.60 

 

2- DADOS HISTÓRICOS 

Quanto à origem histórica do nome de Fortaleza dos Valos é tarefa difícil e 

complexa  situar a origem num quadro histórico mais amplo, já que não há um  marco de 

referência preciso. A origem de seu nome é relacionada a enormes valos abertos pelos 

índios em torno de uma Fortaleza Jesuítica. Outra versão assegura ter a Fazenda Fortaleza 

abrigado  revolucionários em 1893, com escaramuças entre Republicanos e Federalistas, 

que abriam valos para lhes servirem de trincheiras.  

As duas versões foram deixadas pelos primeiros habitantes, os lusos brasileiros. 

Segundo o mais antigo morador nascido em 1900,  senhor Salomão Marques de Matos, a 

origem mais remota conta que antigos índios guaranis que certamente habitavam esta área 

foram os primeiros desbravadores dos rincões de Fortaleza dos Valos, e que estes lugares 

tenham sido chamados de Fortaleza.  

Outra ainda é que na construção da Fazenda Fortaleza eram feitos valos para 

separar as invernadas de gado. É bem plausível, tendo em vista que na época não havia 
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cercas de arame para separar o gado, sendo que hoje ainda existem na localidade alguns 

valos que comprovam isso. Entende-se que a colonização tenha sido realizada 

principalmente por colonos italianos. Por volta de 1922, foi iniciada a colonização. Os 

primeiros colonos eram italianos procedentes de Nova Palma e alemães vindos do Alto 

Uruguai e da Europa.  

3- DADOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA: 

A qualidade social da Educação está voltada ao desenvolvimento integral do 

sujeito, à formação da cidadania e qualificação para o trabalho, garantindo o direito de 

aprender de todos e de cada um na sua plenitude. 

A educação é processo específico, relacionado a todas as dimensões do ser humano, 

a sua condição criativa de construir sua história individual e coletiva, de projetar sua ação 

na elaboração de um mundo constantemente em movimento, marcado por inovações e 

novas possibilidades. Um olhar observador sobre o contexto atual, as tecnologias, as 

formas de comunicação, as diferentes culturas, permite concluir que a educação deve se 

fundamentar no conhecimento historicamente acumulado na tradição, mas se desafiar e 

impulsionar para a construção de novos conhecimentos, novas formas de vida, almejando 

igualdade democrática e sustentabilidade. 

 Na área educacional o município de Fortaleza dos Valos  possui 7 escolas. Deste 

total há 2 escolas  estaduais e 4 escolas  municipais  e um Centro Municipal de 

Atendimento  Educacional Especializado. 

 

O  Sistema Municipal de Ensino (SME), implantado pela  Lei Municipal 659/97 

compreende a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, órgão gestor da  

educação municipal e o Conselho Municipal de Educação, órgão consultivo, deliberativo,  

normatizador e fiscalizador da educação. O SME abrange atualmente 4 escolas municipais, 

sendo  2 escolas municipais da zona rural, que atendem alunos de Educação Infantil 

modalidade Pré-escolar e  de 1º a 4º anos, com classes multisseriadas e  2 escolas 

municipais  na zona urbana, uma de Ensino Fundamental completo, uma  de Educação 

Infantil, que atualmente atende a demanda em dois prédios públicos, em virtude que o  

Prédio da ProInfância, inaugurado em maio de 2014, possui um espaço físico para o 

atendimento de 120 crianças, que comporta a Educação Infantil de 0 a 3 anos, ou seja, não 

há espaço suficiente para atender toda a clientela, por isso fez-se necessário que  as turmas 

de Pré-Escolar A e B, funcionassem  no antigo prédio da escola. 

O SME  conta com um Centro Municipal de Atendimento Educacional 

Especializado, que atende os alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento no contra-turno escolar e atendimentos especializados. 
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 A rede estadual de Ensino, coordenada pela 9ª Coordenadoria de Educação, com 

sede na cidade de Cruz Alta, contempla uma escola estadual de Ensino Fundamental, 

localizada na zona rural e uma escola estadual de Educação Básica na zona urbana do 

município. 

 

 Desde o ano de 1997 o município possui Plano Municipal de Educação e as escolas  

possuem Projeto Político Pedagógico, sendo os mesmos construídos participativamente 

envolvendo todos os atores sociais do contexto educacional. 

 

A demanda educacional do município abrange alunos de Educação Infantil, 

Educação Especial, Ensino Fundamental,  Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos-

EJA- Ensino Fundamental e Ensino Médio, conforme as tabelas a seguir: 

 

ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO E DA REDE ESTADUAL DE 

ENSINO: MATRÍCULA GERAL - 2014 

Nº NOME DA ESCOLA ZONA 

 

LOCALIZAÇÃO 

 

Nº ALU-

NOS 

MANTE-

NEDORA 

R U M E 

01 EMEF 18 De Abril  X Sede Município  321 X  

02 EMEF Santa Cruz X  Esquina Gaúcha   51 X  

03 EMEF João Soares De Barros X  Portão   11 X  

04 EMEI Vó Justina Rossato –  Creche e 

pré-escolar 

 X Sede Município 179 X  

05 EEEF Cel. Lúcio Annes Dias X  Fazenda Colorado   63  X 

06 EEEB Leopoldo Meinen  X Sede Município  344  X 

 TOTAL 3 3   969  4 2 

U= URBANA  R= RURAL  M= MUNICIPAL E=ESTADUAL 

 

 

ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO E DA REDE ESTADUAL DE 

ENSINO: MATRÍCULA  REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 

   

Nº NOME DA ESCOLA ZONA 

 

LOCALIZAÇÃO 

 

Nº ALU-

NOS 

MANTE-

NEDORA 

R U M E 
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01 EMEF 18 De Abril  X Sede Município 312 X  

02 EMEF Santa Cruz X  Esquina Gaúcha 42 X  

03 EMEF João Soares De Barros X  Portão 13 X  

04 EMEI Vó Justina Rossato –  Creche e 

pré-escolar 

 X Sede Município 180 X  

05 EEEF Cel. Lúcio Annes Dias X  Fazenda Colorado 58  X 

06 EEEB Leopoldo Meinen  X Sede Município 319  X 

 TOTAL 3 3  914 4 2 

U= URBANA  R= RURAL  M= MUNICIPAL E=ESTADUAL 

QUADRO GERAL DE ALUNOS POR ANO  DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 

FORTALEZA DOS VALOS – MATRICULA GERAL - 2014 

 
 

ESCOLAS 

 

ZONA 

EDUC 

INFANTIL 
 

EJA 

 

1º 

 

2º 

 

3º 

 

4º 

 

5º 

 

6º 

 

7º 

 

8º 

 

9º 

 

total 

  Cre

che 

Pré-

esco

la 

           

E.M.EF 18 

DE ABRIL 

U  

- 

-  

47 

 

14 

 

23 

 

28 

 

37 

 

51 

 

50 

 

39 

 

32 

 

- 

 

321 

E.M.E.F 

JOÃO 

SOARES 

DE 

BARROS 

R  

- 

 

- 

 

- 

 

01 

 

03 

 

04 

 

03 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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E.M.E.F.SA

NTA CRUZ 

R - 25 - 04 04 11 07 - - - - - 51 

EMEI VÓ 

JUSTINA 

ROSSATO 

U 96 83  

- 

- - - - - - - - - 179 

TOTAL 

POR ANOS 

 96 108 47 

 

19 30 44 47 51 50 39 32  562 

 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA ENSINO FUNDAMENTAL-2014 

 
ESCOLA ZONA T1 T2-T3 T4 T5 T6 T 

E.M.E.F.18 

DE ABRIL 

 

U 

 

7 

 

6 

 

16 

 

8 

 

10 

 

47 
 

 

 

 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTILVÓ JUSTINA ROSSATO– 2014 

 
CRIANÇAS 0 A 2 3 ANOS 4 ANOS 5 ANOS TOTAL 

  

64 

 

32 

 

40 

 

43 
 

179 
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QUADRO GERAL DE ALUNOS POR ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 

FORTALEZA DOS VALOS- MATRÍCULA GERAL -2015 
 

ESCOLAS 

 

ZONA 

EDUC 

INFANTIL 
 

EJA 

 

1º 

 

2º 

 

3º 

 

4º 

 

5º 

 

6º 

 

7º 

 

8º 

 

9º 

 
TOTAL 

  Cre

che 

Pré-

esco

la 

           

E.M.EF 18 

DE ABRIL 

 

U 

 

- 

 

- 

 

43 

 

26 

 

13 

 

23 

 

22 

 

43 

 

46 

 

42 

 

30 

 

25 

 

313 

E.M.E.F 

JOÃO 

SOARES 

BARROS 

 

R 

 

- 

 

3 

 

- 

 

2 

 

1 

 

3 

 

4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
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E.M.E.F. 

SANTA 

CRUZ 

R - 23 - 3 3 6 7 - - - - - 42 

EMEI VÓ 

JUSTINA 

ROSSATO 

 

U 

 

107 

 

73 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

180 

TOTAL 

POR ANOS 

 107 99 43 31 17 32 33 43 46 42 30 25 548 

 

 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA ENSINO FUNDAMENTAL-2015 

 
ESCOLA ZONA T1 T2 T3 T4 T5 T6 T 

E.M.E.F. 

18 DE 

ABRIL 

 U 11 6 5 3 11 7 43 

 

 

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTILVÓ JUSTINA ROSSATO– 2015 

 
CRIANÇAS  0 A 2 3 ANOS 4 ANOS 5 ANOS TOTAL 

 

 

77 30 37 36 180 

 

 

CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

ATENDIMENTOS EM 2014 E 2015 

 2014 2015 

Psicologia 27 alunos 14 alunos 

Fisioterapia 30 alunos 33 alunos 

Fonoaudiologia  20 alunos 21 alunos 

Sat. de Artesanato 11 alunos - 

Sat.  Vida Autônoma  6 alunos 06 alunos 
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Sat. Pintura 5 alunos - 

Sat de Aprendizagem 2 alunos - 

Atendimento Individualizado 6 alunos 17 alunos 

Estimulação Precoce 4 alunos - 

Atendimento Psicopedagógico 5 alunos 05 alunos 

Sat de Artesanato e Pintura  07 alunos 

Sat de Arte Terapia  06 alunos 

Equoterapia 10* 13 alunos 

TOTAL 126 125 

*Equoterapia 2014 somente no primeiro semestre. 
 

QUADRO GERAL DE ALUNOS POR ANO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE 

FORTALEZA DOS VALOS - 2014 
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QUADRO GERAL DE TURMAS  DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE FORTALEZA 

DOS VALOS - 2015 
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DIAS 

 
TOTAL  

 

  

23 

 

20 

 

21 

 

26 

 

23 

 

32 

 

37 

 

27 

 

22 

 

231 

 

37 

 

57 

 

36 

 

16 

 

146 

 

 

 

 

3.1-EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

 A educação infantil (de zero a cinco anos de idade, considerando a data de corte 

para ingresso no Ensino Fundamental) passa a fazer parte do campo educacional no Brasil, 

a partir da Constituição Federal de 1988. A educação infantil de qualidade, como primeira 

etapa da educação básica, deve, em conjunto com os grupos familiares, assegurar a 

vivência da infância e o desenvolvimento das dimensões intelectual, física, emocional, 

espiritual, cultural e afetiva do ser humano. Para tanto é considerada como um direito da 

criança assegurado pelo Poder Público, como uma política básica, universalista, garantida 

na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) e em legislações decorrentes. 

 

O quadro do TCE-RS – Radiografia da Educação Infantil no Rio Grande do Sul 

2012 demonstra (por ranqueamento) a análise por Município da taxa de atendimento de 

alunos em creche e na pré-escola, evidenciando as vagas a serem criadas em cada 

Município para o atendimento de 50% das crianças de 0 a 3 anos em creche (meta do PNE 

-2014) e de 100% das crianças de 4 e 5 anos em pré-escola. 

 

 A Educação Infantil no município de Fortaleza dos Valos é mantida 

exclusivamente pelo município, através das escolas municipais, não havendo iniciativa 

privada neste campo da educação. 

 

FORTALEZA DOS VALOS - FONTE: TCE – RANKING 2012 
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DADOS OFICIAIS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – EDUCAÇÃO INFANTIL-

ANO DE 2012 

Percentual da população de alunos de 4 e 5 anos que frequentam a escola. 

 Brasil Região Sul Rio Grande do 

Sul 

Fortaleza dos 

Valos 

Alunos de 4 a 6 

anos 

78,2% 71,0% 62,4% 77,4% 

Meta Brasil 100% 100% 100% 100% 

Fonte: IBGE/ Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)- 2012 

 

PERCENTUAL DA POPULAÇÃO DE 0 A 3 ANOS QUE FREQUENTA A ESCOLA. 

 

 

DADOS  DA POPULAÇÃO DE 0 A 5 ANOS – CENSO IBGE- 2010 

População residente por grupo de idade no Município de Fortaleza dos Valos-RS 

Idade Pessoas 

Menos de 1 ano 45 

1 ano 47 

2 anos  43  

3 anos 41 

4 anos 55 

 Brasil Região Sul Rio Grande do 

Sul 

Fortaleza dos Valos 

Alunos de 0 

a 3 anos 

21,2% 30,3% 31,4% 19% 

Meta Brasil 50% 50% 50% 50% 

Fonte: Estado Região e Brasil - IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD) – 2012 

Fonte: Município e Mesorregião - IBGE/Censo Populacional – 2010 
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5 anos 65 

 

DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- 2014 

Ano Crianças Nascidas 

2012 56 crianças - SMS 

2013 47 crianças – SMS 

2014 52 crianças – SMS 

 

As crianças nascidas em 2010 ( Censo IBGE) com menos de 1 ano  totalizavam  45 

crianças e estavam com 4 anos de idade em 2014, como também  as 47  crianças com 2 

anos de idade(2010), em 2014  contavam com 5 anos de idade, totalizando uma demanda 

de 92 crianças. 

Com relação a estes dados oficiais do Censo 2010, verifica-se que o total das 92 

crianças tinham entre zero a um ano de idade. Em 2014, estavam entre 04 e 05 anos e 

comparando com os dados oficiais da matrícula da Educação Infantil Pré-escolar A e B 4 a 

5 anos no Censo Escolar de 2014, observa-se um total de 107 crianças.  

A partir disso, pode-se afirmar que o município de Fortaleza dos Valos, no ano de 

2014  atendeu 100% da demanda da Educação Infantil – modalidade Pré-escolar.  O fator 

que contribuiu para o aumento da demanda foi a lei 12.796 /2013, que define a 

obrigatoriedade da matrícula de crianças de 4 anos de idade,  na educação Pré-Escolar e  a 

abertura de turmas de Pré-Escolar  no interior do município. 

Quanto aos dados do TCE-RS (2012), o município tem uma população de 176 

crianças de 0 a 3 anos, com uma taxa de atendimento de 34,66% na educação infantil-

creche. Divergentemente, os dados do MEC  referem-se ao percentual da população de 0 a 

3 anos, atendidas  na educação infantil-creche  em   19% . Dessa forma, estes dados 

mostram um índice baixo de atendimento da demanda da Educação Infantil das crianças de 

0 a 3 anos no município.  

Contextualizando e analisando a matrícula da EMEI Vó Justina Rossato em 2015, 

que totalizou 107  crianças de 0 a 3 anos e os dados da Secretaria Municipal de Saúde,  das  

crianças nascidas nos anos de 2012, 2013, 2014 aferiu-se  uma população de 155 crianças. 

A partir destes dados, podemos calcular que o atendimento em 2015 da demanda da 

Educação Infantil de 0 a 3 anos de Idade, totaliza 69,03 %. 

DADOS ATUALIZADOS PELA SMECD E SMS - EDUCAÇÃO INFANTIL DE 0 A 

3 ANOS 
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Crianças nascidas DADOS SMS MATRÍCULA 2015 PERCENTUAL 

2012-2013-2014 155 107 69,03% 

 

O município de Fortaleza dos Valos nos anos de 2014 e 2015 teve aumento 

significativo de matrículas de educação infantil em virtude da construção da Escola 

Próinfância que ampliou o atendimento da Educação Infantil de  0 a 3 anos, totalizando em 

2014, 96 crianças e, segundo dados da SMECD  de março de 2015, a Educação Infantil 

modalidade Creche possui  107 crianças matriculadas. 

 O quadro profissional para o atendimento da Educação Infantil contempla 

professores com nível superior, auxiliares de ensino, especialistas como psicopedagoga, 

psicóloga e fonoaudióloga, uma equipe diretiva e pedagógica que desenvolvem as 

diretrizes da Educação Infantil. 

3.2- ENSINO FUNDAMENTAL 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 208, prevê a oferta de Ensino 

Fundamental a todos os brasileiros, inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade 

própria. A garantia desse direito subjetivo é básica na formação do cidadão, pois, de 

acordo com o artigo 32 da LDB, os plenos domínios da leitura, da escrita e do cálculo 

constituem meios para o desenvolvimento da capacidade de aprender e de se relacionar 

tanto social quanto politicamente. 

Para tanto, há que se promover a continuidade do processo de democratização do 

Ensino Fundamental, garantindo o acesso e a permanência com sucesso do educando na 

escola – princípio constitucional previsto no Art. 206, Inciso VII, proporcionando a ele as 

condições necessárias para que obtenha êxito, sem discriminação de qualquer natureza.  

 

 O Ensino Fundamental, uma trajetória  de sucesso, superando uma história de altos 

índices de abandono e reprovação, é um dos grandes desafios da educação brasileira, 

reafirmado no PNE, mas que já é foco da atenção de muitas políticas educacionais em 

âmbito federal, estadual e municipal. Nesse sentido, podem ser citadas pelo menos quatro 

das 28 diretrizes do Plano de Metas compromisso “Todos pela Educação”: 

I - estabelecer como foco a aprendizagem, apontando resultados 

concretos a atingir; 

II - alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito anos de idade, 

aferindo os resultados por exame periódico específico; 

III - acompanhar cada aluno da rede individualmente, mediante 

registro da sua frequência e do seu desempenho em avaliações, 

que devem ser realizadas periodicamente; 
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IV - combater a repetência, dadas as especificidades de cada 

rede, pela adoção de práticas como aulas de reforço no 

contraturno, estudos de recuperação e progressão parcial. 

(BRASIL, 2007). 

            A universalização e garantia do Ensino Fundamental no município está 

concretizado com a oferta de 99,7%  de  matrículas  dos alunos de 6 a 14 anos no Ensino 

Fundamental nas escolas municipais e estaduais do município, dados  IBGE/PNAD-2012.  

Resultado este conquistado com o comprometimento dos gestores públicos, direções de 

escolas, professores, alunos, pais e sociedade civil. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

PERCENTUAL DA POPULAÇÃO DE 6 A 14 ANOS QUE FREQUENTA A ESCOLA 

 Brasil Região Sul Rio Grande do 

Sul 

Fortaleza dos 

Valos 

População de 6 a 

14 anos 

98,2% 98,3% 98% 99,7% 

Meta Brasil 100% 100% 100% 100% 

Fonte: Estado, Região e Brasil - IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD) – 2012 

Fonte: Município e Mesorregião - IBGE/Censo Populacional – 2010 

 

O sucesso dos alunos no Ensino Fundamental do município  confirma-se com uma 

diminuição gradativa das reprovações e evasões dos alunos, conforme tabelas a seguir: 

TABELA DO QUADRO DE RENDIMENTO DAS ESCOLAS 

Taxas de Rendimento - Rede Municipal em Fortaleza Dos Valos 

SÉRIE/ANO Ano 
Taxa Aprovação Taxa Reprovação Taxa Abandono 

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

1ª série / 2º ano do EF 

2008  94.10  100.00  5.90  0.00  0.00  0.00 

2009  87.00  90.00  13.00  10.00  0.00  0.00 

2010  89.70  88.20  10.30  11.80  0.00  0.00 
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2011  89.70  93.80  10.30  6.30  0.00  0.00 

2012  100.00  100.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

2ª série / 3º ano do EF 

2008  0.00  100.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

2009  100.00  100.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

2010  95.00  100.00  5.00  0.00  0.00  0.00 

2011  92.60  100.00  7.40  0.00  0.00  0.00 

2012  91.90  100.00  8.10  0.00  0.00  0.00 

3ª série / 4º ano do EF 

2008  100.00  100.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

2009  0.00  100.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

2010  94.40  100.00  5.60  0.00  0.00  0.00 

2011  100.00  100.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

2012  96.60  93.30  3.40  6.70  0.00  0.00 

4ª série / 5º ano do EF 

2008  100.00  92.30  0.00  7.70  0.00  0.00 

2009  93.80  90.00  6.20  10.00  0.00  0.00 

2010  -  -  -  -  -  - 

2011  91.30  -  8.70  -  0.00  - 

2012  97.10  -  2.90  -  0.00  - 

5ª série / 6º ano do EF 

2008  89.10  0.00  10.90  0.00  0.00  0.00 

2009  91.20  0.00  8.80  0.00  0.00  0.00 

2010  98.00  -  2.00  -  0.00  - 

2011  -  -  -  -  -  - 

2012  79.20  -  20.80  -  0.00  - 

6ª série / 7º ano do EF 

2008  82.00  0.00  18.00  0.00  0.00  0.00 

2009  85.10  0.00  12.80  0.00  2.10  0.00 

2010  96.70  -  3.30  -  0.00  - 

2011  91.70  -  8.30  -  0.00  - 
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2012  -  -  -  -  -  - 

7ª série / 8º ano do EF 

2008  93.00  0.00  7.00  0.00  0.00  0.00 

2009  65.40  0.00  34.60  0.00  0.00  0.00 

2010  78.60  -  21.40  -  0.00  - 

2011  86.80  -  13.20  -  0.00  - 

2012  87.20  -  12.80  -  0.00  - 

8ª série / 9º ano do EF 

2008  92.50  0.00  7.50  0.00  0.00  0.00 

2009  64.60  0.00  35.40  0.00  0.00  0.00 

2010  100.00  -  0.00  -  0.00  - 

2011  100.00  -  0.00  -  0.00  - 

2012  95.00  -  5.00  -  0.00  - 

 Taxas de Rendimento - Rede Estadual em Fortaleza Dos Valos 

SÉRIE/ANO Ano 

Taxa Aprovação Taxa Reprovação Taxa Abandono 

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

1ª série / 2º ano do EF 

2008  87.50  100.00  12.50  0.00  0.00  0.00 

2009  100.00  100.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

2010  95.70  88.90  4.30  11.10  0.00  0.00 

2011  94.10  100.00  5.90  0.00  0.00  0.00 

2012  100.00  100.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

2ª série / 3º ano do EF 

2008  100.00  100.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

2009  100.00  100.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

2010  100.00  100.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

2011  100.00  100.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

2012  100.00  100.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
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3ª série / 4º ano do EF 

2008  86.40  100.00  13.60  0.00  0.00  0.00 

2009  93.30  85.70  6.70  14.30  0.00  0.00 

2010  100.00  100.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

2011  92.90  100.00  7.10  0.00  0.00  0.00 

2012  92.30  100.00  7.70  0.00  0.00  0.00 

4ª série / 5º ano do EF 

2008  68.20  100.00  31.80  0.00  0.00  0.00 

2009  95.80  83.30  4.20  16.70  0.00  0.00 

2010  94.10  80.00  5.90  10.00  0.00  10.00 

2011  100.00  100.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

2012  100.00  100.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

5ª série / 6º ano do EF 

2008  85.30  70.00  14.70  30.00  0.00  0.00 

2009  95.00  90.00  5.00  10.00  0.00  0.00 

2010  82.40  83.30  17.60  0.00  0.00  16.70 

2011  90.90  100.00  9.10  0.00  0.00  0.00 

2012  87.50  100.00  12.50  0.00  0.00  0.00 

6ª série / 7º ano do EF 

2008  89.70  100.00  7.70  0.00  2.60  0.00 

2009  93.80  100.00  3.10  0.00  3.10  0.00 

2010  90.00  100.00  0.00  0.00  10.00  0.00 

2011  96.60  100.00  3.40  0.00  0.00  0.00 

2012  70.00  100.00  30.00  0.00  0.00  0.00 

7ª série / 8º ano do EF 

2008  90.90  100.00  9.10  0.00  0.00  0.00 

2009  91.90  83.30  5.40  0.00  2.70  16.70 

2010  91.90  100.00  5.40  0.00  2.70  0.00 

2011  87.00  100.00  13.00  0.00  0.00  0.00 

2012  81.10  100.00  18.90  0.00  0.00  0.00 

8ª série / 9º ano do EF 2008  91.70  100.00  8.30  0.00  0.00  0.00 
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Fonte: MEC - 2013 

Em 2013 o município aderiu ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC) programa que, em regime de colaboração, busca o alcance das diretrizes, 

principalmente a alfabetização de todos os alunos até o 3º ano do Ensino Fundamental. A 

Resolução 07/2010 CNE/CEB, que define as diretrizes nacionais para o Ensino 

Fundamental de nove anos, estabelece orientações nesta direção, fundamentadas no 

entendimento do direito à educação como inalienável ao ser humano. 

No alinhamento com as metas do PNE, PEE-RS se faz necessária a análise 

situacional de vários indicadores de qualidade da educação no município de Fortaleza dos 

Valos. A taxa de escolarização líquida de 80,84% no Ensino Fundamental e de 58,16% no 

2009  82.60  92.90  0.00  7.10  17.40  0.00 

2010  69.40  100.00  19.40  0.00  11.20  0.00 

2011  92.60  100.00  7.40  0.00  0.00  0.00 

2012  100.00  100.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

1º ano do EM 

2008  63.50  0.00  18.80  0.00  17.70  0.00 

2009  71.90  0.00  15.70  0.00  12.40  0.00 

2010  62.70  -  32.00  -  5.30  - 

2011  71.40  -  23.80  -  4.80  - 

2012  63.70  -  31.90  -  4.40  - 

2º ano do EM 

2008  74.60  0.00  17.90  0.00  7.50  0.00 

2009  80.00  0.00  10.00  0.00  10.00  0.00 

2010  73.50  -  22.10  -  4.40  - 

2011  86.70  -  6.70  -  6.70  - 

2012  85.40  -  14.60  -  0.00  - 

3º ano do EM 

2008  94.40  0.00  0.00  0.00  5.60  0.00 

2009  92.30  0.00  1.90  0.00  5.80  0.00 

2010  84.60  -  11.50  -  3.90  - 

2011  97.70  -  0.00  -  2.30  - 

2012  91.20  -  5.90  -  2.90  - 
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Ensino Médio, desafia o município a aumentar esses índices, com políticas e ações que 

possibilitam a população o aumento do nível de escolaridade. Destaca-se  o acesso a 

Educação de Jovens e Adultos no Ensino Fundamental e  no Ensino Médio. 

TAXA DE ESCOLARIZAÇÃO LÍQUIDA NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS 

VALOS 

Fundamental (7 a 14 anos) Ensino Médio (15 a 17 anos) 

80,84 58,16 

FONTE:1) IBGE - CENSO DEMOGRÁFICO DE 2010 

Outra política que está presente no município desde 2010 é o Programa Brasil 

Alfabetizado-PBA, com abertura de turmas na cidade e nas comunidades do interior  que já 

atingiu uma demanda de mais de 300 alunos analfabetos e com dificuldades de leitura e 

escrita. 

As escolas municipais e estaduais são contempladas com os Programas do FNDE-

MEC, tais como Escola do Campo, Escola Acessível, PDDE, Atleta na Escola, e Mais 

Educação, que contribuem com ações para melhorar a qualidade da educação.  

Uma política educacional que é fundamental para o acesso, a permanência e o 

sucesso do alunado é o Programa de Transporte Escolar, que no município é mantido e 

coordenado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto com regime de 

colaboração dos demais entes federados com repasses de recursos do PNATE- Programa 

Nacional de Transporte Escolar e Programa Estadual de Transporte Escolar. 

As tabelas que seguem mostram a realidade do Transporte Escolar no município de 

Fortaleza dos Valos. 

TABELA DO TRANSPORTE ESCOLAR- 2014 

Quadro Demonstrativo Situacional do Transporte Escolar- 2014 

TURNO DA MANHÃ 

Nº 

 

Motorista Responsável Veículo/Placa Km/Dia Linhas Nº de 

alunos 

Transpor

-tados 

44 Gilmar Ferrari Ônibus/IAY  9779 103 km Fazenda Colorado/cidade 53 

100 Altair Trombeta  Kombi ISX 7123 70 km Fazenda Colorado 7 

111 Tarcísio Rubert Ônibus/IUU 9242 52 km Sutil  18 

43 Odair José Petry Ônibus/IAV 8857 45 km Nova Santa Clara/Fortaleza 26 

29 Tiago da Silva Lima Micro/IIM 0734 106 km Coloninha São João/ Fortaleza 14 

34 Ernani Wermeir  Micro/UR 4696 30 km Paulo Rossato e cidade 2 

109  Leunir Maurer Micro/IUP 0915 125 km Portão/S. Juvenal/Fortaleza 15 

109 Marcelo Avendano Ônibus/IAT 8119 45 km Linha Rubert e Sede Vitória 22 

110 José Pacheco Ônibus/IUP 9754 80 km L. José Basílio/Salgado Filho 20 

 Renato Campos (terceirizado) Ônibus  118 km Rincão dos Valos/Fortaleza 52 

 Mauro Amaral (terceirizado) Kombi 94 km Pontão/ Linha Campina 19 
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TURNO DA TARDE 

Nº 

 

Motorista Responsável Veículo/Placa Km/Dia Linhas Nº de 

alunos 

Transpor

-tados 

44 Gilmar Ferrari Ônibus/IAY  9779 32 km Esc. Cor. Lúcio Annes Dias/ 

Colorado 

17 

100 Altair Trombeta  Kombi ISX 7123 25 km Fazenda Colorado 12 

111 Tarcísio Rubert Ônibus/IUU 9242 52 km Sutil  44 

43 
109 

Odair José Petry 
Leunir Maurer 

Ônibus/IAV 8857 
Micro/IUP 0915 

43 km Santa Terezinha/Nova Santa 
Clara/Linha Rubert 

25 

29 Tiago da Silva Lima Micro/IIM 0734 45 km Portão  4 

34 Ernani Wermeir  Micro/UR 4696 34 km Esquina Gaúcha/cidade 12 

109 Marcelo Avendano Ônibus/IAT 8119 48 km Linha Rubert e Sede Vitória 15 

110 José Pacheco Ônibus/IUP 9754 96 km L. José Basílio/Salgado Filho- 

Brasil Alfabetizado 

46 

 Itamar Silveira Seder(Parceria) Ônibus  37 km Esquina Gaúcha/ Rincão dos 

valos/Fazenda Colorado 

27 

 

TURNO DA NOITE 

Nº 

 

Motorista Responsável Veículo/Placa Km/Dia Linhas Nº de 

alunos 

Transpor

-tados 

100 Altair Trombeta  Kombi ISX 7123 15 km Fazenda Colorado 16 

29 Tiago da Silva Lima Micro/IIM 0734 16 km Esquina Gaúcha (Volta)1º 
semestre-EJA 

9 

34 Ernani Wermeir  Micro/UR 4696 16 km Esquina Gaúcha/cidade 

1º semestre EJA 

9 

110 José Pacheco Ônibus/IUP 9754 112 km Rincão dos Valos e Esquina 
Gaúcha EJA- 2º SEMESTRE 

15 

 

 

 

               TOTAL 

11 Veíc. próprios 

2 veíc.terceirizados 

1 veíc.rceria 

1.321 km – 1º 

SEMESTRE 

1.401 KM – 2º 

SEMESTRE 

 

23 LINHAS 

 

478 

 

TRANSPORTE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO, MAGISTÉRIO E SUPERIOR 

MANHÃ 

Nº 

 

Motorista Responsável Veículo/Placa Km/Dia Linhas Nº de 

alunos 

Transpor

-tados 

86 Carlos Tadeu Padilha Ônibus IKF 0591 80 km Fortaleza/ Ibirubá 43 

 

TARDE 

190 Carlos Kelermann Rocha  Fiat Ducato IRV 
0742 

80 km Fortaleza/ Ibirubá 15 

86 Carlos Tadeu Padilha Ônibus IKF 0591 80 km Fortaleza/ Ibirubá 7 
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NOITE 

90 Carlos Kelermann Rocha  Fiat Ducato IRV 

0742 

80 km Fortaleza/ Ibirubá 15 

 FV TURISMO Ônibus IMF 5753 196 km Ibirubá/Cruz Alta 90 

 EMPRESA ELEGANCIA Ônibus 70 km Três Capões/Cruz Alta 16 

 Total 4 VEIC. 

PRÓPRIOS 

2 

TERCEIRIZADOS 

586 km 7 LINHAS 186 

alunos 

 

TABELA DO TRANSPORTE ESCOLAR- 2015 

Quadro Demonstrativo Situacional do Transporte Escolar- 2015 

TURNO DA MANHÃ 

Nº 

 

Motorista Responsável Veículo/Placa Km/Dia Linhas Nº de 

alunos 

Transpor

-tados 

Estado Gilmar Ferrari Ônibus/ IVY 9851 92 km Fazenda Colorado/ Cidade 50 

44 Altair Trombetta Ônibus/IAY  9779 70 km Fazenda Colorado 8 

111 Tarcísio Rubert Ônibus/IUU 9242 56 km Sutil  22 

43 Odair José Petry Ônibus/IAV 8857 82 km Nova Santa Clara/Santa 

Terezinha eFortaleza 

28 

29 Tiago da Silva Lima Micro/IIM 0734 108 km Coloninha São João/ Fortaleza 24 

34 Ernani Wermeir  Micro/UR 4696 45 km Linha Rubert e Sede Vitória 18 

109  Leunir Maurer Micro/IUP 0915 125 km Portão/S. Juvenal/Fortaleza 22 

110 Renato Campos Ônibus/IUP 9754 80 km L. José Basílio/Salgado Filho 28 

100 Luiz Carlos Krug Kombi/ ISX 7123 14 km Granja Paulinho Rossato 01 

 Valdomiro R. (terceirizado) Ônibus/ IKJ 4159 118 km Rincão dos Valos/Fortaleza 33 

 Mauro Amaral (terceirizado) Kombi IUY/ 9705 112 km Pontão/ Linha Campina 17 

   

TURNO DA TARDE 

Nº 

 

Motorista Responsável Veículo/Placa Km/Dia Linhas Nº de 

alunos 

Transpor

-tados 

Estado Gilmar Ferrari Ônibus/ IVY 9851 27 km Esc. Cel. Lúcio Annes Dias/ 
Colorado 

16 

44 Altair Trombetta Ônibus/IAY  9779 25 km  Colorado 05 

112 e 

43 

Tarcísio Rubert 

Odair José Petru 

Ônibus/IUU 9242 e 

IAV 8857 

41 km Coabe/ Santa Terezinha e Nova 

Santa Clara  

37 

109 Leunir Maurer Micro/IUP 0915 35 km Linha Rubert e Sede Vitória 13 

34 Ernani Wermeir  Micro/UR 4696 33 km Sútil/Esquina Gaúcha/cidade 17 

110 *Renato Campos Ônibus/IUP 9754 96 km L. José Basílio/Salgado Filho- 

Brasil Alfabetizado 

25 

           *Itamar Silveira    
Seder(convenio) 

Ônibus/ IBY 9705 37 km Esquina Gaúcha/ Fazenda 
Colorado/ Rincão dos valos/ 

26 

112 e 

43 

Tarcísio Rubert 

Odair José Petru 

Ônibus/IUU 9242 e 

IAV 8857 

30 km Politécnico Portão  05 

* Linhas realizadas com os mesmos alunos do turno da manhã que frequentam o Programa Mais Educação e Ensino 

Médio Politécnico Estadual. 
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TURNO DA NOITE 

Nº 

 

Motorista Responsável Veículo/Placa Km/Dia Linhas Nº de 

alunos 

Transpor

-tados 

44 Altair Trombeta  Ônibus IAY 9779 54 km Colorado/ Marasca/Fazenda 
Colorado 

18 

29 Tiago da Silva Lima Micro/IIM 0734 16 km Esquina Gaúcha EJA 07 

 

 

 

TOTAL 

08 Veíc. próprios 

3 veíc.terceirizados 

 

 

1.306 km 

 

 

21 LINHAS 

 

421 

 

TRANSPORTE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO,  MAGISTÉRIO  E SUPERIOR 

MANHÃ 

Nº 

 

Motorista Responsável Veículo/Placa Km/Dia Linhas Nº de 

alunos 

Transpor

-tados 

86 Carlos Tadeu Padilha Ônibus IKF 0591 80 km Fortaleza/ Ibirubá 30 

 

TARDE 

90 José Pacheco  Fiat Ducato IRV 

0742 

80 km Fortaleza/ Ibirubá 10 

86 Carlos Tadeu Padilha Ônibus IKF 0591 80 km Fortaleza/ Ibirubá 08 

 

NOITE 

90 José Pacheco  Fiat Ducato IRV 

0742 

80 km Fortaleza/ Ibirubá 11 

 FV TURISMO- Gilmar 

Azeredo 

Ônibus IMF 5753 196 km Ibirubá/Cruz Alta 75 

 EMPRESA ELEGANCIA- 

Enéias Costa 

Ônibus 70 km Três Capões/Cruz Alta 18 

 Total 586 km  152 

alunos 

 TOTAL GERAL 1.892 KM  573 

alunos 

 

EDUCAÇÃO INTEGRAL 

O município de Fortaleza dos Valos aderiu ao programa do MEC-Mais Educação, 

no ano de 2013, junto a E.M.E.F Santa Cruz, na comunidade de Esquina Gaúcha, 

contemplando alunos de 1º ao 4º anos e este programa está em pleno funcionamento. 

 No ano de 2014 a E.M.E.F. 18 de Abril aderiu ao programa, que está em pleno 

funcionamento. 
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 Em 2015 a Escola Estadual de Ensino Fundamental Coronel Lucio Annes Dias 

aderiu ao programa. 

TOTAL DE ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 

FORTALEZA DOS VALOS 

 2013 2014 2015 

EMEF Santa Cruz 27 alunos 29 alunos 29 alunos 

EMEF 18 de Abril - 54 alunos 54 alunos 

 

Conforme as tabelas a seguir, o município atendeu 3,1% dos alunos na educação 

integral no ano de 2013. Esse dado foi ampliado já no ano de 2014 com ampliação do 

Programa Mais Educação. 

PERCENTUAL DE ESCOLAS PÚBLICAS COM ALUNOS QUE PERMANECEM 

PELO MENOS 7 HS EM ATIVIDADES ESCOLARES 

 Brasil Região Sul Rio Grande do 

Sul 

Fortaleza dos 

Valos 

 34,7% 47,5% 43,5% 16,7% 

Meta Brasil 50% 50% 50% 50% 

 Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica – 2013 

 

PERCENTUAL DE ALUNOS QUE PERMANECEM PELO MENOS 7 HS EM 

ATIVIDADES ESCOLARES 

 Brasil Região Sul Rio Grande do 

Sul 

Fortaleza dos 

Valos 

 13,2% 14,9% 15,0% 3,1% 

Meta Brasil 25% 25% 25% 25% 

 Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica – 2013 

 

Portanto, os índices do município demonstram uma situação inferior ao índice 

frente aos rankings estadual e nacional. Para ampliação e atendimento da proposta para a 
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educação em tempo integral com qualidade, há que se fazerem muitos investimentos, que 

deverão ser planejados de forma articulada pelas esferas estadual e municipal, contando 

com apoio técnico e financeiro da União. 

DADOS OFICIAIS DO ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA- IDEB NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS. 

Tabela 3. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB 

 

Ano 

Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental 

Anos Finais do Ensino 

Fundamental 
Ensino Médio 

IDEB Observado Metas IDEB Observado Metas IDEB Observado Metas 

 

 

 

 

 

Brasil 

Total 

2005 3.8 - 3.5 - 3.4 - 

2007 4.2 3.9 3.8 3.5 3.5 3.4 

2009 4.6 4.2 4.0 3.7 3.6 3.5 

2011 5.0 4.6 4.1 3.9 3.7 3.7 

2021 - 6.0 - 5.5 - 5.2 

Rede Pública 

2005 3.6 - 3.2 - 3.1 - 

2007 4.0 3.6 3.5 3.3 3.2 3.1 

2009 4.4 4.0 3.7 3.4 3.4 3.2 

2011 4.7 4.4 3.9 3.7 3.4 3.4 

2021 - 5.8 - 5.2 - 4.9 

Rede 

Estadual 

2005 3.9 - 3.3 - 3.0 - 

2007 4.3 4.0 3.6 3.3 3.2 3.1 

2009 4.9 4.3 3.8 3.5 3.4 3.2 

2011 5.1 4.7 3.9 3.8 3.4 3.3 

2021 - 6.1 - 5.3 - 4.9 

Rede 

Municipal 

2005 3.4 - 3.1 - - - 

2007 4.0 3.5 3.4 3.1 - - 

       

2009 4.4 3.8 3.6 3.3 - - 
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Tabela 3. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB 

 

Ano 

Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental 

Anos Finais do Ensino 

Fundamental 
Ensino Médio 

IDEB Observado Metas IDEB Observado Metas IDEB Observado Metas 

2011 4.7 4.2 3.8 3.5 - - 

2021 - 5.7 - 5.1 - - 

Rede Privada 

2005 5.9 - 5.8 - 5.6 - 

2007 6.0 6.0 5.8 5.8 5.6 5.6 

2009 6.4 6.3 5.9 6.0 5.6 5.7 

       

       

2011 6.5 6.6 5.0 6.2 5.7 5.8 

2021 - 7.5 - 7.3 - 7.0 

Rede Estadual do seu 

Estado 

2005 4.2 - 3.5 - 3.4 - 

2007 4.5 4.2 3.7 3.5 3.4 3.5 

2009 4.8 4.6 3.8 3.7 3.9 3.6 

2021 - 6.3 - 5.5 - 5.3 

Rede Estadual do seu 

Município 

2005 - 4.0 - - - - 

2007 4.7 4.7 4.0 - - - 

2009 5.6 4.9 4.1 - - 4.9 

2011 5.0 5.2 5.5 4.4 - - 

2021 - - 5.9 - - 6.4 

Rede Municipal do 

seu Município 

2005 4.6 4.9 - - - - 

2007 5.5 4.5 4.9 - - 4.7 

2009 5.7 4.0 5.1 - - 5.0 

2011 5.1 5.4 5.1 5.3 - - 
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Tabela 3. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB 

 

Ano 

Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental 

Anos Finais do Ensino 

Fundamental 
Ensino Médio 

IDEB Observado Metas IDEB Observado Metas IDEB Observado Metas 

2021 - - 6.7 - - 6.6 

 

RESULTADO DO IDEB PARA REDE DE ENSINO PÚBLICO DE FORTALEZA 

DOS VALOS – 8ª SÉRIE/9º ANO 

 

Obs: Resultado realçado ficou abaixo da média projetada. 

 Ideb Observado Metas Projetadas 

Município 2005  2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

FORTALEZA DOS 

VALOS 
4.5 4.6 4.4 5.3 4.7 4.5 4.7 4.9 5.3 5.7 5.9 6.1 6.4 

  

 

 

PERCENTUAL DE PESSOAS DE 16 ANOS COM PELO MENOS O ENSINO 

FUNDAMENTAL CONCLUÍDO.  
 

 Brasil Região Sul Rio Grande do 

Sul 

Fortaleza dos 

Valos 

 65,3% 70,5% 66,9% 71,6% 

Meta Brasil 95% 95% 95% 95% 

RESULTADO DO IDEB PARA REDE DE ENSINO PÚBLICO DE FORTALEZA  

DOS VALOS – 4 SÉRIE/5º ANO 

 Ideb Observado Metas Projetadas 

Município 2005  2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

FORTALEZA DOS 

VALOS 
4,7 5,1 5,6 5,1 6,2 4,7 5,1 5,5 5,7 6,0 6,2 6,5 6,7 

Obs: os resultados realçados referem-se ao IDEB que atingiu/ultrapassou a meta para 2013. 
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Fonte: Estado, Região e Brasil - IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD) – 2012 

Fonte: Município e Mesorregião - IBGE/Censo Populacional – 2010 

 

 

ALFABETIZAÇÃO INFANTIL- TAXA DE ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS 

QUE CONCLUÍRAM O 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 Brasil Região Sul Rio Grande 

do Sul 

Fortaleza dos 

Valos 

 97,2% 99,5% 99,4% 96,9% 

Meta Brasil 100% 100% 100% 100% 

Fonte: Estado, Região e Brasil - IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD) - 2012 
 

Há que se destacar, neste contexto, a taxa de alfabetização de crianças que 

concluíram o 3º ano do Ensino Fundamental: no Censo 2012 (IBGE), a PNAD 2012 indica 

97,2% no Brasil; 99,5% na Região Sul,  99,4% no RS e 96,9%  em Fortaleza dos Valos. 

Portanto,  os  índices mostram que o município ficou  abaixo dos índices do Brasil e RS , 

mesmo assim faltando um percentual relativamente pequeno para atingir quantitativamente 

a meta. Porém, há que se ressaltar a importância da qualidade, evitando a produção de 

analfabetos funcionais, afirmando um processo de letramento qualificado. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 

O município implantou no ano de 2014 a educação de jovens e adultos de Ensino 

Fundamental na E.M.E.F 18 de Abril, turmas/totalidades T1,T2,T3,T4,T5 e T6 em regime 

de colaboração com o Estado do RS, através da Escola Estadual de Educação Básica 

Leopoldo Meinen, que cedeu o espaço físico, equipe diretiva e pedagógica e funcionários. 

No ano de 2014 atingiu uma demanda de 47 alunos.  

 

Destaca-se que esse atendimento, no município sempre foi coordenado pela rede 

estadual de ensino, que no ano de 2014, passou para o município. 

 

 

MATRÍCULA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA ENSINO 

FUNDAMENTAL-2014 

 
ESCOLA ZONA T1 T2-T3 T4 T5 T6 T 

E.M.E.F.18 

DE ABRIL 

 

U 

 

7 

 

6 

 

16 

 

8 

 

10 

 

47  
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MATRÍCULA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA ENSINO 

FUNDAMENTAL-2015 

 
ESCOLA ZONA T1 T2 T3 T4 T5 T6 T 

E.M.E.F.18 

DE ABRIL 

 

U 

 

2 

 

5 

 

4 

 

3 

 

10 

 

 

9 
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MOVIMENTO E RENDIMENTO DO ALUNADO – 2.012 

EMEF 18 DE ABRIL EMEF SANTA CRUZ EMEF JOÃO SOARES DE 

BARROS 

A
N

O
/S

É
R

IE
 

M
a

tr
íc

u
la

 F
in

a
l 

 

Total de Alunos 

Aprovados 

 

Total de Alunos 

Reprovados 

 

M
a

tr
íc

u
la

 F
in

a
l 

 

Total de Alunos 

Aprovados 

 

Total de Alunos 

Reprovados 

M
a

tr
íc

u
la

 F
in

a
l 

 

Total de Alunos Aprovados 

 

Total de Alunos 

Reprovados 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

1° 23 23 100 - - 08 08 100 - - 4 4 100 - - 

2° 31 31 100 - - 05 05 100 - - 3 3 100 - - 

3º 37 34 91,89 03 8,11 10 10 100 - - 5 5 100 - - 

4° 29 28 96,55 01 3,45 12 11 91.67 1 8,33 3 3 100 - - 

5° 35 34 97,14 01 2,86           

6ª 48 38 79,17 10 20,83           

7ª 47 41 87,23 06 12,77           

8ª 40 38 95,00 02 5,00           

TOTAL 290 267 92,07 23 7,93 35 34 97,14 1 2,86 15 15 100 - - 
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MOVIMENTO E RENDIMENTO DO ALUNADO – 2.013 

EMEF 18 DE ABRIL EMEF SANTA CRUZ EMEF JOÃO SOARES DE BARROS 

A
N

O
/S

É
R

IE
 

M
a

tr
íc

u
la

 F
in

a
l 

 

Total de Alunos 

Aprovados 

 

Total de Alunos 

Reprovados 

M
a

tr
íc

u
la

 F
in

a
l 

 

Total de Alunos Aprovados 

 

Total de Alunos 

Reprovados 

 

M
a

tr
íc

u
la

 F
in

a
l 

 

Total de Alunos 

Aprovados 

 

Total de Alunos 

Reprovados 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

1° 21 21 100 - - 03 03 100% - - 3 3 100% - - 

2° 25 25 100 - - 09 09 100% - - 4 4 100% - - 

3º 34 32 94,12 02 5,88 06 06 100% - - 2 2 100% - - 

4° 34 32 94,12 02 5,88 12 12 100% - - 4 4 100% - - 

5° 38 37 97,37 01 2,63           

6ª 47 41 87,24 06 12,76           

7ª 42 35 83,34 07 16,66           

8ª 36 32 88,89 04 11,11           

TOTAL 277 255 92,06 22 7,94 30 30 100% - - 13 13 100% - - 
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MOVIMENTO E RENDIMENTO DO ALUNADO – 2.014 

EMEF 18 DE ABRIL EMEF SANTA CRUZ EMEF JOÃO SOARES DE BARROS 
A

N
O

/S
É

R
IE

 

M
a

tr
íc

u
la

 F
in

a
l 

 

Total de Alunos 

Aprovados 

 

Total  de Alunos 

Reprovados 

 

M
a

tr
íc

u
la

 F
in

a
l 

 

Total de Alunos 

Aprovados 

 

Total  de Alunos 

Reprovados 

 

M
a

tr
íc

u
la

 F
in

a
l 

 

Total de Alunos 

Aprovados 

 

Total  de Alunos 

Reprovados 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

1° 13 13 100 - - 03 03 100 - - 01 01 100% - - 

2° 21 21 100 - - 04 04 100 - - 03 03 100% - - 

3º 25 21 84 4 16 09 08 88,89 1 11,11 04 04 100% - - 

4° 32 32 100 - - 07 07 100 - - 03 03 100% - - 

5° 48 47 98 1 2           

6ª 45 44 98 1 2           

7ª 31 28 90,3 3 9,7           

8ª 29 24 83 5 17           

TOTAL 244 230 94,2 14 5,8 23 22 95,65 1 4,35 11 11 100%   
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ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 18 DE ABRIL – EJA – 1º SEMESTRE 

MOVIMENTO E RENDIMENTO DO ALUNADO – 2.014 

A
N

O
/S

É
R

IE
 

M
a

tr
íc

u
la

  
G

er
a

l 

Total de Alunos          

Ingressos por 

transferência 

(novos) 

Total de Alunos  

egressos por  

transferência 

 (transferidos) 

 

Total de Alunos Evadidos 

 

M
a

tr
íc

u
la

 F
in

a
l 

 

Total de Alunos 

promovidos 

 

Total  de Alunos 

permanece 

Nº % Nº % Nº % 

T1 7 - - 3 42,86 4 4 100 - - 

T2 1 - - - - 1 1 100 - - 

T3 5 - - 3 60 2 2 100 - - 

T4 16 - - 5 31,25 11 9 81,82 2 18,18 

T5 8 - - - - 8 5 40 3 60 

T6 10 - 1 2 20 8 8 100 - - 

TOTAL 47 - 1 13 27,66 34 29 85,29 5 17,71 
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ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 18 DE ABRIL – EJA – 2º SEMESTRE 

MOVIMENTO E RENDIMENTO DO ALUNADO – 2014 

 

A
N

O
/S

É
R

IE
 

M
a

tr
íc

u
la

  
G

er
a

l 

 

Total de Alunos          

Ingressos por 

transferência 

(novos) 

 

Total de  Alunos  

egressos por  

transferência 

 (transferidos) 

 

Total de Alunos 

Evadidos 

 

M
a

tr
íc

u
la

 F
in

a
l 

 

Total de Alunos 

promovidos 

 

Total  de Alunos 

permanece 

Nº % Nº % Nº % 

T1 6 - - 2 33,33 4 3 75 1 25 

T2 4 - - - - 4 4 100 - - 

T3 5 - - 2 40 3 2 66,67 1 33,33 

T4 8 - 1 1 12,5 6 4 66,67 2 33,33 

T5 17 - 4 3 17,65 10 7 70 3 30 

T6 10 4 - 1 10 9 7 77,78 2 22,22 

TOTAL 46 4 5 9 19,57 36 27 75 9 25 
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MOVIMENTO E RENDIMENTO DO ALUNADO EJA – 2014 

 

EMEF 18 DE ABRIL – EJA – 1º SEMESTRE EMEF 18 DE ABRIL – EJA – 2º SEMESTRE 
A

N
O

/S
É

R
IE

 

 

M
a

tr
íc

u
la

 F
in

a
l 

 

Total de Alunos Promovido 

 

Total  de Alunos 

Permanece 

 

M
a

tr
íc

u
la

 F
in

a
l 

 

Total de Alunos 

Promovido 

 

Total  de Alunos 

Permanece 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

T1 4 4 - - - 4 3 75 1 25 

T2 1 1 - - - 4 4 100 - - 

T3 2 2 - - - 3 2 66,67 1 33,33 

T4 11 9 81,82 2 18,18 6 4 66,67 2 33,33 

T5 8 5 40 3 60 10 7 70 3 30 

T6 8 8 - - - 9 7 77,78 2 22,22 

TOTAL 34 29 85,29 5 17,71 36 27 75 9 25 
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3.3 - ENSINO MÉDIO 

O Ensino Médio é constituído a última etapa da Educação Básica e estabelecido 

como direito. A Emenda 59/2009, ao tornar obrigatória a escolaridade dos quatro aos 17 

anos de idade, articulada com as ações de correção do fluxo, estabelece, de certa forma, a 

obrigatoriedade desta etapa de forma progressiva para a população em idade consoante 

com a escolaridade adequada. 

Em Fortaleza dos Valos, o Ensino Médio é ofertado pela Escola Estadual de 

Educação Básica Leopoldo Meinen, totalizando 173 alunos matriculados, conforme o 

Censo de 2014. No ano de 2015 a matrícula no Ensino Médio totaliza 146 alunos. 

              Tabela abaixo mostra o resultado do movimento e rendimento dos alunos do Ensino 

Médio, da E.E.E.B Leopoldo Meinen  no ano de 2014. 

Quadro de resultados finais 2014 pós Plano Pedagógico Didático de Apoio (PPDA) 

fevereiro 2015 

Série/Ano Nº 

Alunos 

Aprov.S/ 

PP 

% Rep. % AP/PP % Aband./ 

Transf. 

% 

1º Ano 1 27 21 78% 03 11% 03 11% - - 

1º Ano 2 32 23 71% 04 13% 05 16% - - 

1º Ano 3 11 03 27% 05 45% 01 10 02 18% 

2º Ano 1 22 15 69% 01 4,5% 05 22% 01 4,5% 

2º Ano 2 20 12 60% 01 5% 07 35% - - 

2º Ano 3 08 03 37% 03 37% 01  01  

3º Ano 1 27 24 88% - - 03 11% - - 

3º Ano 2 11 02 18,5% 02 18,5% 07 63% - - 

 

 Dados da tabela que segue mostram que o município atende 88,5% da demanda do 

Ensino Médio, que está acima da média nacional e estadual no atendimento. 

Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola 

 Brasil Região Sul Rio Grande 

do Sul 

Fortaleza dos 

Valos 

 84,2% 81,7% 83,1% 88,5% 

Meta Brasil 100% 100% 100% 100% 

Fonte: Estado, Região e Brasil - IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD) – 2012 

Fonte: Município e Mesorregião - IBGE/Censo Populacional – 2010 
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Em termos de análise, é imprescindível ainda o registro da situação educacional 

da população na faixa de 15 anos a 17 anos de idade. De acordo com os dados do INEP, 

em 2012 o índice de jovens que frequentou a escola foi de 84,2% no Brasil; 81,7% na 

Região Sul;  83,1% no RS e em Fortaleza dos Valos foi de 88,5%  acima  da média 

nacional, revelando  que 11,5% do  número de jovens na idade obrigatória não estão 

frequentando  o Ensino Médio. 

 

 TAXA LÍQUIDA DE MATRÍCULA DO ENSINO MÉDIO. 

 

 Brasil Região Sul Rio Grande do Sul Fortaleza dos 

Valos 

 54,1% 57,3% 53,8% 59,1% 

Meta Brasil 85% 85% 85% 85% 

Fonte: Estado, Região e Brasil - IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) – 2012 

Fonte: Município e Mesorregião - IBGE/Censo Populacional – 2010 

 

A SEDUC-RS a partir do ano de 2011 priorizou a reorganização curricular,  

implementando o Ensino Médio Politécnico, com a ampliação da carga horária. No 

currículo, se enfatizou a dimensão da politécnica, com a articulação das áreas do 

conhecimento e suas tecnologias com os eixos Cultura, Ciência, Tecnologia e Trabalho, 

visando à construção do conhecimento inserido na formação para a vivência cidadã.  

 

A relação teoria-prática é privilegiada na organização curricular por meio de 

seminários integrados e projetos de pesquisa, possibilitando a construção de projetos de 

vida para a inserção qualificada e crítica na sociedade e no mundo do trabalho. Como 

princípios orientadores, foram definidos a indissociabilidade da relação parte-todo e entre 

teoria-prática na compreensão dos fenômenos, o reconhecimento dos saberes construídos 

nas práticas sociais, a avaliação emancipatória e a pesquisa como referencial teórico-

metodológico na apropriação dos conhecimentos. 

 

Em nível nacional, no contexto do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), 

foi lançado o Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI), cujo  documento orientador, de 

2013, aponta a Emenda 59/2009, a Meta 3 do PNE e as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio como orientadoras do redesenho curricular proposto para o Programa, 

do qual constam: aumento de carga horária; ações elaboradas a partir das áreas de 

conhecimento; articulação dos conhecimentos escolares com os contextos e realidades dos 

estudantes; foco na leitura e letramento; atividades teórico-práticas que orientem a 

iniciação científica e prática da pesquisa; uso de mídias e tecnologias, dentre outros 
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elementos. Também é importante referir o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino 

Médio (PNEM), nos moldes do PNAIC, que, em regime de colaboração, traz o apoio 

técnico e financeiro da União para a formação docente e materiais pedagógicos para as 

escolas das redes públicas de ensino. 

A elevação do índice do IDEB do Ensino Médio na rede pública estadual, desafia as 

políticas públicas educacionais para a  elevação do índice nos próximos anos e a superação 

do resultado do ano de 2013, conforme tabela abaixo.  

 Ideb Observado Metas Projetadas 

Estado 2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Rio 
Grande 
do Sul 

3.4 3.4 3.6 3.4 3.7 3.5 3.6 3.7 4.0 4.4 4.8 5.0 5.3 

 

O Rio Grande do Sul  em 2014, atinge 3,7 pontos no Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (Ideb), pulou do décimo para o segundo lugar, junto com São Paulo, no 

ranking nacional do Ensino Médio público, de acordo com dados do Ministério da 

Educação. 

Quanto a oferta de Educação de Jovens e Adultos no Ensino Médio,  a Escola 

Estadual de Educação Básica Leopoldo Meinen  atende a demanda, que oferece o 

atendimento desde o ano  de 2002.  No ano de 2015,   atende  25 (vinte e cinco) alunos de 

T7, T8 e T9. 

 

           Quanto ao Ensino Médio Técnico e Profissionalizante, os alunos do município 

buscam a profissionalização nas escolas e institutos da região, nos cursos de Agropecuária, 

Computação, Eletromecânica, Magistério, Enfermagem, Contabilidade, Secretariado e 

outros. Destaca-se o Instituto Federal de Ibirubá e Escola de Educação Básica Edmundo 

Roewer, na cidade de Ibirubá; Instituto Estadual Annes Dias e Faccentro na cidade de Cruz 

Alta e Escola Estadual de Educação Profissional  Celeste Gobbato, em Palmeira das 

Missões. 

 

4- INCLUSÃO E DIVERSIDADE 

 Percebe-se que nas duas últimas décadas se constatam avanços significativos nas 

políticas educacionais, tanto no ordenamento jurídico, quanto nas ações e programas do 

MEC - Programa Escola Acessível, Transporte Escolar Acessível, Programa de 

Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais, Programa Educação Inclusiva: Direito 

à Diversidade, Programa de Formação Continuada de Professores na Educação Especial, 

Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e Permanência das Pessoas 

com Deficiência Beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada, dentre outros – que 

repercutem e fortalecem ações nas políticas publicas educacionais  nos entes federados. 
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Não obstante todas essas ações, a efetivação de um sistema educacional plenamente 

inclusivo é um desafio com muitos obstáculos a serem superados, o que requer uma 

ofensiva e incremento de ações neste sentido. 

Quanto a Inclusão e Diversidade o município atende 100% da população de 4 

(quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação na  educação básica, segundo dados do MEC, conforme 

quadro abaixo. 

PERCENTUAL DA POPULAÇÃO DE 4 A 17 ANOS COM DEFICIÊNCIA QUE 

FREQUENTA A ESCOLA 

 

 Brasil  Região Sul Rio Grande do Sul Fortaleza dos Valos 

 85,8% 85,9% 83,4% 100% 

Meta Brasil 100% 100% 100% 100% 

Fonte: IBGE/Censo populacional – 2010 

 

 

INCLUSÃO 

 

No atendimento de pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades ou superdotação, promove-se a articulação intersetorial entre órgãos e 

políticas públicas de saúde, assistência social e em parceria com as famílias, para atender 

as necessidades da demanda. 

O atendimento educacional especializado acontece nas escolas regulares, nas salas 

de AEE, com professores com formação específica com o objetivo de promover a melhoria 

da qualidade de vida das pessoas com algum tipo de deficiência, seja ela, física ou 

intelectual, transtornos globais do desenvolvimento e também para auxiliar crianças e 

jovens que apresentem dificuldades de aprendizagem em suas múltiplas dimensões. 

O município tem contemplado nas suas escolas 3 salas de recursos multifuncionais, 

na E.M.E.F Santa Cruz (em estruturação), na E.M.E.F 18 de Abril, 40h/semanais; na  

Escola Estadual de Educação Básica Leopoldo Meinen, 40h/semanais. O município 

também mantém serviços especializados de psicologia, psicopedagogia e fonoaudiologia 

na rede municipal de ensino. 

 

DADOS DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DISPONIBILIZADO NO 

MUNICÍPIO NAS ESCOLAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 
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 2014 2015 

  Urbana  Rural 

AAE-SALA DE RECURSOS 

MULTIFUNCIONAIS 

27 alunos 26 - 

PSICOLOGIA 36 alunos 10 18 

FONOAUDIOLOGIA 12 alunos 04 - 

PSICOPEDAGOGIA 40 alunos 10 - 

 

 

Na E.E. E.B. Leopoldo Meinen em 2014 foram atendidos 22 alunos e em 2015 estão 

sendo atendidos 25 alunos na Sala de Recursos (AEE). 

 

O Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Bem –Me- Quer 

também oferece atendimento especializado, com  profissionais nas diversas áreas: 

psicologia, psicopedagogia, fisioterapia e fonoaudiologia. Atendimentos com professores 

nas diversas atividades dentro das SATs, estimulação precoce,  atendimento individual e 

equoterapia, conforme tabela abaixo: 

 

CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

BEM – ME - QUER 

 2014 2015 

Psicologia 27 alunos 14 alunos 

Fisioterapia 30 alunos 33 alunos 

Fonoaudiologia  20 alunos 21 alunos 

Sat. de Artesanato 11 alunos - 

Sat.  Vida Autônoma  6 alunos 06 alunos 

Sat. Pintura 5 alunos - 

Sat de Aprendizagem 2 alunos - 

Atendimento Individualizado 6 alunos 17 alunos 

Estimulação Precoce 4 alunos - 
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Atendimento Psicopedagógico 5 alunos 05 alunos 

Sat de Artesanato e Pintura - 07 alunos 

Sat de Arte Terapia - 06 alunos 

Equoterapia - 13 alunos 

TOTAL 126 125 

 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE, entidade filantrópica, 

fundada em 1988 realiza um trabalho voltado ao atendimento das pessoas deficientes, 

sendo grande colaboradora nas atividades que o CMEE Bem-Me-Quer realiza.  

Quanto à infraestrutura dos prédios das escolas para o atendimento a alunos com 

necessidades especiais, estas estão buscando a acessibilidade com rampas de acesso e 

banheiros adaptados.  Podemos afirmar que ainda existe uma escola que não está adaptada 

para acessibilidade. O município conta ainda com três veículos do transporte escolar 

adaptados para cadeirantes. 

 O município de Fortaleza dos Valos possui dois núcleos de população quilombola, 

denominados Capão dos Lopes e Costaneira (Localidade de Santa Terezinha). Dados de 

novembro de 2014 informam que haviam 7 famílias cadastradas (SIGPBF- Sistema de 

Gestão do Programa Bolsa Família). Nem todas as famílias destes núcleos estão registradas 

como quilombolas, pois há pouco tempo estão tendo acesso a estas informações e a seus 

direitos. Os alunos destes núcleos estão sendo atendidos na Educação Básica do município. 

 

5- EDUCAÇÃO SUPERIOR 

O município de Fortaleza dos Valos tem acesso a Educação Superior através de 

universidades e instituições de educação superior na região, destacando-se a Universidade 

de Cruz Alta-UNICRUZ, Instituto Federal  de Ibirubá, UFSM na cidade de Santa Maria, 

Palmeira das Missões e Frederico Westphalen; UNIJUI (Ijuí); UPF (Passo Fundo) e outras. 

A educação à distância vem crescendo rapidamente em todo o mundo. Incentivados 

pelas possibilidades decorrentes das novas Tecnologias da Informação e das Comunicações 

– TICs e por sua inserção em todos os processos produtivos, cada vez mais cidadãos e 

instituições veem nessa forma de educação um meio de democratizar o acesso ao 

conhecimento e de expandir oportunidades de trabalho e aprendizagem ao longo da vida. 

Muitos estudantes e profissionais no município buscam cursar graduação e pós 

graduação através da Educação a Distancia - EAD.   No ano de 2014, turmas de alunos 

estão frequentando a instituição New Life, a UNIP e Barão de Mauá, sendo que esses 
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cursos acontecem no município junto a EMEF 18 de Abril. Também destacam-se as 

instituições de EAD: UNOPAR, UNINTER , SEG, FAGEP na cidade de Cruz Alta e 

Ibirubá. 

As Administrações Municipais, nas suas políticas públicas vem incentivando os 

cidadãos fortalezenses a Educação Superior, com a garantia de Transporte gratuito para a 

Universidade de Cruz Alta - UNICRUZ e IFRS – Ibirubá. O transporte é realizado com 

veículo próprio do Município - linha Fortaleza dos Valos a Ibirubá e uma linha 

terceirizada, sendo Fortaleza dos Valos a Cruz Alta e os Universitários do Distrito de 

Fazenda Colorado, o acesso ao Ensino Superior é feito através de Convênio da Linha Salto 

Jacuí a Cruz Alta. 

Conforme dados da SMECD, setor de Transporte Escolar, atualmente utilizam o 

transporte municipal e terceirizado  para cursar a Educação Superior aproximadamente   90 

estudantes.  

O município aderiu o Programa Passe Livre no ano de 2014, sendo contemplados 

37 alunos da educação superior, que possibilita custeio de passagens, pagamento de 

empresas terceirizadas e manutenção de combustível a frota municipal. 

Outro programa que a Administração Municipal realiza para incentivar os cidadãos 

ao acesso e permanência à Educação Superior é a oferta de estágio remunerado nos órgãos 

públicos. Atualmente 7  estudantes da Educação Superior estão realizando estágios em 

diversos áreas da Administração Municipal: Educação, Saúde e Administração. 

 

Ampliar e democratizar o acesso à educação superior de qualidade a partir do 

reconhecimento do papel estratégico das universidades para o desenvolvimento econômico 

e social do país é o principal objetivo do Ministério da Educação neste eixo de atuação. 

Proporcionar este nível de ensino a uma parcela maior da população é fator decisivo para a 

diminuição das desigualdades sociais e regionais, para o desenvolvimento científico e 

tecnológico, para a inclusão social e para a geração de trabalho e renda. 

Nos últimos anos, o MEC vem adotando uma série de medidas com vistas à 

ampliação de cursos e vagas nas universidades federais, à interiorização dos campus 

universitários, à redefinição das formas de ingresso, à democratização do acesso a 

universidades privadas, ao desenvolvimento de programas de assistência estudantil, à 

reformulação da avaliação de cursos e instituições, ao desenvolvimento dos instrumentos 

de regulação e supervisão, bem como à ampliação da pós-graduação. 

Com o desenvolvimento dessas Políticas Nacionais para a ampliação, a Educação 

Superior com a implantação de Programas do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação) – como  FIES (Financiamento Estudantil, ProUNI (Universidade para 

Todos) possibilitou-se o acesso  de vários jovens do nosso município que apresentam 

dificuldade econômicas a cursar a Educação Superior. Destaca-se ainda o ENEM (Exame 
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Nacional do Ensino Médio) que possibilitou a todos os jovens a terem acesso  as 

Universidades  e Institutos Federais.  

 

6- FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EM 

EDUCAÇÃO 

 

Na atualidade, se construiu o consenso, em nível global, para a sociedade como um 

todo e especificamente no campo da educação, que a valorização, formação e qualificação 

permanente dos profissionais em educação, docentes e não docentes são dimensões 

fundamentais na garantia de uma educação de qualidade social e no empreendimento das 

necessárias transformações educacionais. 

 

Os investimentos públicos  na valorização e na formação dos professores e dos 

demais trabalhadores em educação, não docentes, precisam ser propostos e acompanhados 

através de políticas integrais e articuladas, de forma a constituírem ações que possam ser 

referendadas socialmente como investimentos necessários ao aprimoramento do ensino. 

Investir em formação, carreira e salários dignos para todos os profissionais em educação é 

processo fundamental para a elevação dos níveis de Desenvolvimento da Educação Básica-

IDEB. 

 

Assim, a valorização dos profissionais da educação é um dos grandes desafios que 

se coloca para o desenvolvimento no campo educacional para a próxima década, apontada 

no Plano Nacional de Educação – PNE nas metas 15, 16, 17 e 18. Uma das propostas das 

políticas públicas na área educacional no município é a formação continuada desses 

profissionais anualmente, totalizando 40h de formação. Os profissionais de educação da 

rede estadual também tem suas formações continuadas oferecida pela escola e 9ª CRE e  

muitas vezes integradas com a rede municipal de ensino. 

 

DADOS DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA  DO SISTEMA 

MUNICIPAL DE ENSINO DE FORTALEZA DOS VALOS 

 

Quadro de atuação dos professores e formação – 2015 

MODALIDADES 

Nº 

PROFES 

SORES 

 

FORMAÇÃO 
 
 

  

 

MAGISTÉRIO LICENCIATURA PÓS GRAD. MESTRADO 

Educação Infantil-EMEI Vó 

Justina Rossatto 8 1 3 4 

 Equipe diretiva Educação Infantil 3 

  

3 

 Ens. Fund. anos Iniciais- EMEF 

João Soares de Barros 2 

 

1 1 
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Ens. Fund. Anos  Iniciais- EMEF 

Santa Cruz 2 

 

2 

  EMEF Santa Cruz- Pré-Escola 1 

 

1 

  EMEF Santa Cruz-direção 1 

 

1 

  Centro Municipal de A.E.E. 

Bem-Me-Quer 4 

 

1 3 

 Equipe diretiva 2 

  

2 

 EMEF 18 de Abril anos Iniciais 9 1 1 7 

 EMEF 18 de Abril anos Finais 11 
 

2 9 
 EMEF 18 de Abril EJA 4 

  

4 

 Atendimento Educacional 

Especializado 2 

  

2 

 Psicopedagoga 1 

  

1 

 Equipe Diretiva 5 

  

5 

 Equipe SMECD 4 

  

3 1 

Departamento Cultural 1   1  
Projetos de Complementação 

carga horária 3   3  

Inativas 2 2    

Total 65 4 12 48 1 
 

DADOS DOS  PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE FORTALEZA DOS 

VALOS- E.E.E.B. LEOPOLDO MEINEN-2015 

MODALIDADE Nº DE 

PROFESSORES 

FORMAÇÃO 

Licenciatura Pós 

Graduação 

Ensino Fundamental Anos Iniciais 05 - 05 

Ensino Fundamental Anos Finais 15 07 08 

Ensino Médio 20 08 12 

EJA 09 04 05 

Educação Especial 02 - 02 

Equipe Diretiva 08 02 06 

Total  59 21 38 

 

DADOS DOS  PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE FORTALEZA DOS 

VALOS- E.E.E.F CORONEL LUCIO ANNES DIAS-2015 

MODALIDADE Nº DE 

PROFESSORES 

FORMAÇÃO 

Magistério Licenciatura Pós 

Graduação 

Ensino Fundamental Anos 

Iniciais 

3  2 1 

Ensino Fundamental Anos 

Finais 

6  1 5 

Total  9  3 6 
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PERCENTUAL DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM PÓS 

GRADUAÇÃO LATO SENSU OU STRICTO SENSU 

 Brasil Região Sul Rio Grande do 

Sul 

Fortaleza dos 

Valos 

 30,2% 48,7 38,1% 42% 

Meta Brasil 50% 50% 50% 50% 

 Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica – 2013 

 

A Lei nº 11.738/2008, que regulamenta o Piso Salarial Profissional Nacional para 

os profissionais do magistério público da educação básica, define importantes avanços, tais 

como o estabelecimento de um valor mínimo para o salário do profissional com formação 

de ensino médio, modalidade normal, bem como um máximo de 2/3 da carga horária em 

atividades com os estudantes, reservando assim 1/3 para horas de planejamento e 

formação. Esses avanços foram implementados gradativamente. A totalidade de 1/3 da 

hora atividade, isto é 6 h, concretizou-se  no  ano de 2015 aos  professores da rede 

municipal de ensino. 

 Em 2015, o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal deverá ser 

reestruturado para contemplar as mudanças conforme a  Lei nº 11.738/2008. 

O município de Fortaleza dos Valos tem instituído a rede de Proteção Social à 

Criança e ao Adolescente, desde o dia 20 de dezembro de 2012. Esta rede é resultado de 

ações do “Movimento Todos pela Vida”, iniciado oficialmente em julho de 2009 com o 

objetivo de somar forças para construção de propostas para a resolução de problemáticas 

que envolvem crianças, adolescentes, bem como suas  famílias. As ações estão voltadas à 

temática família e suas inter-relações, com trabalhos que contemplam tanto alunos, pais e a 

sociedade como um todo.  

A Lei Municipal 1.405 de 30 de agosto de 2011, instituiu a Semana Municipal da 

família, com início no segundo domingo  de agosto, junto com o dia dos Pais e com a 

abertura oficial da Semana Nacional da Família. 

Atualmente, o Movimento Todos Pela Vida vem sendo desenvolvido anualmente 

com varias ações que envolvem crianças e adolescentes e em especial os pais. O 

movimento é coordenado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, em 

conjunto com as demais secretarias municipais, igrejas, conselhos municipais, entidades 

afins, escolas municipais e estaduais, gabinete da 1ª Dama, Câmara de Vereadores, 

Conselho Tutelar, Brigada Militar com  desenvolvimento de diversas ações tais como: 
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salas temáticas, peças teatrais, gincanas, palestras e o Programa Educacional de Resistência às 

Drogas e à Violência (PROERD) visando potencializar a importância dos sujeitos no 

processo de formação  integral de nossas crianças, adolescentes e jovens, envolvendo  os 

aspectos mais significativos  da vida do ser humano. 

O município desenvolve diversos projetos municipais no contraturno para 

atendimento a crianças e adolescentes, com desenvolvimento de potencialidades e 

habilidades artísticas, culturais e desportivas, e fortalecimento de vínculos, tais como: 

Projeto Municipal de Instrumentos musicais: violão, teclado, gaita e percussão;  Projeto 

Municipal de Banda Musical; Coral Infanto – Juvenil; Taekwondo, MMA, dança  e  

projeto de artesanato, mantidos pelo poder público municipal através das Secretarias 

Municipais de Educação, Cultura e Desporto; de Assistência Social e  de Saúde 

promovendo a interface das ações. Em parceria com entidades a Escolinha de Futsal e 

Invernada Artística Cultural. Estes projetos atendem aproximadamente  250 crianças e 

adolescentes. 
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METAS E ESTRATÉGIAS 

 

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 dos PNE e PME. 

 

1.1) definir metas de expansão da rede pública de educação infantil segundo padrão 

nacional de qualidade, considerando as peculiaridades do município; 

 

1.2) fomentar políticas públicas que garantam a estrutura necessária para uma educação 

infantil de qualidade; 

 

1.3) realizar, periodicamente, levantamento da demanda por creche para a população de até 

3 (três) anos, como forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda 

manifesta; 

 

1.4) estabelecer, no primeiro ano de vigência do PME, normas, procedimentos e prazos 

para definição de mecanismos de consulta pública da demanda das famílias por creches; 

 

1.5) participar dos programas nacionais 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;  

 

1.6) participar do programa nacional de avaliação da educação infantil, a ser realizada a 

cada 2 (dois) anos, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir a 

infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, 

a situação de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes;  

 

1.7) garantir a oferta de matrículas gratuitas na rede escolar pública, garantindo padrões 

mínimos de  qualidade, estabelecidos pelas diretrizes nacionais e municipais de educação;  

 

1.8) promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais da educação infantil, 

garantindo, progressivamente, o atendimento por profissionais com formação superior;  

 

1.9) acompanhar/participar da articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e 

cursos de formação para profissionais da educação, de modo a garantir a elaboração de 

currículos e propostas pedagógicas que incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao 

processo de ensino-aprendizagem e às teorias educacionais no atendimento da população 

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



 

53 

 

 

1.10) fomentar o atendimento das populações do campo e quilombolas na educação infantil 

por meio da distribuição e garantia de vagas no atendimento de 0 à 5 anos, atendendo as 

necessidades;  

 

1.11) priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento educacional 

especializado complementar e suplementar aos (às) alunos (as) com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, assegurando a 

educação bilíngue para crianças surdas e a transversalidade da educação especial nessa 

etapa da educação básica;  

 

1.12) garantir a 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;  

 

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;  

 

1.14) acompanhar e monitorar a permanência das crianças na educação infantil, em 

especial dos beneficiários de programas de transferência de renda, em colaboração com as 

famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância;  

 

1.15) 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 família em relação às crianças de até 3 (três) anos;  

 

1.16) realizar e publicar, a cada ano, levantamento da demanda manifesta por educação 

infantil em creches e pré-escolas, como forma de planejar e oferecer o atendimento;  

 

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. 

 

Meta 2: Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 

6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) 

dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência dos 

PNE e PME. 
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2.1) elaborar e encaminhar até o final do 2º (segundo) ano de vigência deste PME,  ao 

Conselho Municipal de Educação, precedida de consulta pública municipal, proposta de 

direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos (as) do ensino 

fundamental;  

 

2.2) acompanhar e estudar nas escolas diretrizes do CNE na proposta de direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os alunos do ensino fundamental. 

 

2.3) adotar, conforme o que trata o § 5º do art. 7º do PNE, a implantação dos direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional comum 

curricular do ensino fundamental;  

 

2.4) criar mecanismos para dar continuidade no acompanhamento individualizado dos (as) 

alunos (as) do ensino fundamental;  

 

2.5) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do 

aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de renda, bem 

como das situações de discriminação, preconceitos e violências na escola, visando ao 

estabelecimento de condições adequadas para o sucesso escolar dos (as) alunos (as), em 

colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção 

à infância, adolescência e juventude;  

 

2.6) promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, ou em condições de 

vulnerabilidade, em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à 

infância, adolescência e juventude;  

 

2.7) desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada, a 

organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente comunitário, 

considerando as especificidades da educação especial, das escolas do campo e 

quilombolas;  

 

2.8) disciplinar, no sistema 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;  

 

2.9) promover a integração das escolas com instituições e movimentos culturais, a fim de 

garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos (as) alunos (as) 

dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem polos de 

criação e difusão cultural; 
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2.10) incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das 

atividades escolares dos filhos por meio do estreitamento das relações entre as escolas e as 

famílias;  

 

2.11) manter o estímulo a oferta do ensino fundamental, em especial dos anos iniciais, para 

as populações do campo e quilombolas, nas próprias comunidades;  

 

2.12) desenvolver formas alternativas de oferta do ensino fundamental, garantida a 

qualidade, para atender aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam a atividades de 

caráter itinerante;  

 

2.13) oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos (às) estudantes e de estímulo a 

habilidades, inclusive mediante certames e concursos municipais;  

 

2.14) promover atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades esportivas nas 

escolas, interligadas a um plano de disseminação do desporto educacional e de 

desenvolvimento esportivo municipal, com uma infraestrutura adequada para a prática das 

referidas atividades. 

 

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 dos PNE e 

PME a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 

3.1) incentivar e participar dos programas Estadual e Federal para reestruturação do Ensino 

Médio;  

 

3.2)  acompanhar a proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

para os (as) alunos (as) de ensino médio, a serem atingidos nos tempos e etapas de 

organização deste nível de ensino, com vistas a garantir formação básica comum, 

elaborada pelo Conselho Nacional de Educação - CNE, até o 2º (segundo) ano de vigência 

deste PNE, 

 

 3.3) pactuar com a União, Estados, Distrito Federal, no âmbito da instância permanente de 

que trata o § 5º do art. 7º do PNE, a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular do ensino médio;  

 

3.4) garantir a fruição de bens e espaços culturais, de forma regular, bem como a 

ampliação da prática desportiva, integrada ao currículo escolar;  

 

3.5) manter e ampliar programas e ações de correção de fluxo do ensino fundamental, por 

meio do acompanhamento individualizado do (a) aluno (a) com rendimento escolar 

defasado e pela adoção de práticas como aulas de reforço, laboratório de aprendizagem no 
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turno complementar, estudos de recuperação e progressão parcial, de forma a reposicioná-

lo no ciclo escolar de maneira compatível com sua idade; 

 

3.6) articular junto aos órgãos competentes para o aumento do quadro de recursos humanos 

para tais programas serem colocados em prática para melhoria da qualidade de ensino.   

  

3.7) fomentar a expansão das matrículas gratuitas de ensino médio integrado à educação 

profissional, observando-se as peculiaridades das populações do campo, quilombolas e das 

pessoas com deficiência;  

 

3.8 acompanhar e monitorar o acesso e permanência dos e das jovens beneficiários (as) de 

programas de transferência de renda, no ensino médio, quanto à frequência, ao 

aproveitamento escolar e à interação com o coletivo, bem como das situações de 

discriminação, preconceitos e violências, práticas irregulares de exploração do trabalho, 

consumo de drogas, gravidez precoce, em colaboração com as famílias e com órgãos 

públicos de assistência social, saúde e proteção à adolescência e juventude.  

 

3.9) promover e fiscalizar a busca ativa da população de 15 a 17 anos fora da escola , em 

articulação com os serviços de Assistência Social- CRAS , saúde e proteção à adolescência 

e à juventude. 

 

3.10) fomentar programas de educação e de cultura para a população urbana e do campo de 

jovens, na faixa etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, e de adultos, com qualificação 

social e profissional para aqueles que estejam fora da escola e com defasagem no fluxo 

escolar;  

 

3.11) promover a oferta de ensino médio nos turnos diurno e noturno,  de forma a atender a 

toda a demanda, de acordo com as necessidades específicas dos (as) alunos (as);  

 

3.12) incentivar e apoiar formas alternativas de oferta do ensino médio, garantida a 

qualidade, para atender aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam a atividades de 

caráter itinerante;  

 

3.13) acompanhar e executar as  políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito 

ou quaisquer formas de discriminação, criando rede de proteção contra formas associadas 

de exclusão; 

 

3.14) estimular/apoiar a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas e 

científicas. 

 

Meta 4: Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 
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o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, 

preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional 

inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços 

especializados, públicos ou conveniados. 

 

 4.1) contabilizar, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, as 

matrículas dos (as) estudantes da educação regular da rede pública que recebam 

atendimento educacional especializado complementar e suplementar, sem prejuízo do 

cômputo dessas matrículas na educação básica regular, e as matrículas efetivadas, 

conforme o censo escolar mais atualizado, na educação especial oferecida em instituições 

do sistema municipal e estadual de ensino, conveniadas com o poder público e com 

atuação exclusiva na modalidade, nos termos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007;  

 

4.2) continuar  promovendo, no prazo de vigência deste PME, a universalização do 

atendimento escolar à demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0 (zero) a 3 (três) 

anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, observado o que dispõe a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional;  

 

4.3) implantar, ao longo do PME, salas de recursos multifuncionais e fomentar a formação 

continuada de professores  para o atendimento educacional especializado nas escolas 

urbanas, do campo, indígenas e de comunidades quilombolas, junto a Educação Infantil e 

Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado; 

 

4.4) garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, 

classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, nas formas 

complementar e suplementar, a todos (as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de 

educação básica, conforme necessidade identificada por meio de avaliação, ouvidos a 

família e o aluno;  

 

4.5) acompanhar/fiscalizar o atendimento de qualidade nos centros multidisciplinares de 

apoio, pesquisa e assessoria, articulados com instituições acadêmicas e integrados por 

profissionais das áreas de saúde, assistência social, pedagogia e psicologia, para apoiar o 

trabalho dos (as) professores da educação básica com os (as) alunos (as) com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, promovendo a 

articulação do atendimento junto a outras instituições que desenvolvam políticas públicas 

voltadas a inclusão. 

 

4.6) manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas 

instituições públicas, para garantir o acesso e a permanência dos (as) alunos (as) com 
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deficiência por meio da adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível e da 

disponibilização de material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva, 

assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e modalidades de 

ensino, a identificação dos (as) alunos (as) com altas habilidades ou superdotação; 

 

4.7) garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS como 

primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda língua, aos 

(às) alunos (as) surdos e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em 

classes bilíngues e em escolas inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto nº 5.626, de 22 

de dezembro de 2005, e dos arts. 24 e 30 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, bem como a adoção do Sistema Braille de leitura para cegos e surdos-cegos; 

 

4.8) 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;  

 

4.9) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao atendimento 

educacional especializado, bem como da permanência e do desenvolvimento escolar dos 

(as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação beneficiários (as) de programas de transferência de renda, 

juntamente com o combate às situações de discriminação, preconceito e violência, com 

vistas ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso educacional, em 

colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e 

proteção à infância, à adolescência e à juventude;  

 

4.10) acompanhar/fomentar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodologias, 

materiais didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com vistas à 

promoção do ensino e da aprendizagem, bem como das condições de acessibilidade dos 

(as) estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação; 

 

4.11) acompanhar o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares para subsidiar a 

formulação de políticas públicas intersetoriais que atendam as especificidades educacionais 

de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação que requeiram medidas de atendimento especializado;  

 

4.12) acompanhar a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde, 

assistência social e direitos humanos, em parceria com as famílias, com o fim de 

desenvolver modelos de atendimento voltados à continuidade do atendimento escolar, na 

educação de jovens e adultos, das pessoas com deficiência e transtornos globais do 

desenvolvimento com idade superior à faixa etária de escolarização obrigatória, de forma a 

assegurar a atenção integral ao longo da vida;  
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4.13) garantir e ofertar a ampliação das equipes de profissionais da educação para atender à 

demanda do processo de escolarização dos (das) estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, garantindo a oferta de 

professores (as) do atendimento educacional especializado, profissionais de apoio ou 

auxiliares, tradutores (as) e intérpretes de Libras, guias-intérpretes para surdos-cegos, 

professores de Libras, prioritariamente surdos, e professores bilíngues;  

 

4.14) acompanhar/executar, no segundo ano de vigência do PME, indicadores de qualidade 

e política de avaliação e supervisão para o funcionamento de instituições públicas e 

privadas que prestam atendimento a alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;  

 

4.15) acompanhar os estudos do Ministério da Educação, nos órgãos de pesquisa, 

demografia e estatística competentes, para obtenção de informação detalhada sobre o perfil 

das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos;  

 

4.16) incentivar a inclusão nos cursos de licenciatura e nos demais cursos de formação para 

profissionais da educação, inclusive em nível de pós-graduação, observado o disposto no 

caput do art. 207 da Constituição Federal, os referenciais teóricos das teorias de 

aprendizagem e dos processos de ensino-aprendizagem relacionados ao atendimento 

educacional de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação;  

 

4.17) participar de parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 

sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando  ampliar as condições de 

apoio ao atendimento escolar integral das pessoas com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculadas nas redes públicas de 

ensino;  

 

4.18) participar de parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 

sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando ampliar a oferta de 

formação continuada e a produção de material didático acessível, assim como os serviços 

de acessibilidade necessários ao pleno acesso, participação e aprendizagem dos estudantes 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação matriculados na rede pública de ensino;  

 

4.19) participar de parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 

sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, a fim de favorecer a participação 

das famílias e da sociedade na construção do sistema educacional inclusivo. 
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Meta 5: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do 

ensino fundamental. 

5.1) estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do ensino 

fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com 

qualificação e valorização dos (as) professores (as) alfabetizadores e com apoio 

pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças;  

 

5.2) participar dos instrumentos de avaliação nacional periódicos e específicos para aferir a 

alfabetização das crianças, aplicados a cada ano, bem como criar os respectivos 

instrumentos de avaliação e monitoramento, implementando medidas pedagógicas para 

alfabetizar todos os alunos e alunas até o final do terceiro ano do ensino fundamental;  

 

5.3) utilizar e divulgar tecnologias educacionais para a alfabetização de crianças, 

assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, bem como o 

acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas, devendo 

ser disponibilizadas, preferencialmente, como recursos educacionais abertos;  

 

5.4)  fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas 

inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a 

aprendizagem dos (as) alunos (as), consideradas as diversas abordagens metodológicas e 

sua efetividade; 

 

5.5) ofertar a alfabetização de crianças do campo e quilombolas e de populações 

itinerantes, com a produção de materiais didáticos específicos, e desenvolver instrumentos 

de acompanhamento que considerem o uso da língua materna e a identidade cultural das 

comunidades quilombolas;  

  

5.6) promover e estimular a formação inicial e continuada de professores (as) para a 

alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e 

práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação entre programas de pós-

graduação stricto sensu e ações de formação continuada de professores (as) para a 

alfabetização;  

 

5.7) continuar ofertando a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas 

especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas, sem estabelecimento 

de terminalidade temporal.  

 

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. 

 



 

61 

 

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 (as) alunos (as) 

na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias 

durante todo o ano letivo, com a ampliação progressiva da jornada de professores em uma 

única escola;  

 

6.2) participar dos programas federais de construção de escolas com padrão arquitetônico e 

de mobiliário adequado para atendimento em tempo integral, prioritariamente em 

comunidades pobres ou com crianças em situação de vulnerabilidade social;  

 

6.3) participar, em regime de colaboração, do programa nacional de ampliação e 

reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação de quadras poliesportivas, 

laboratórios, inclusive de informática, espaços para atividades culturais, bibliotecas, 

auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem como da produção 

de material didático e da formação de recursos humanos para a educação em tempo 

integral;  

 

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 e planetários; 

 

6.5) estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de alunos (as) 

matriculados nas escolas da rede pública de educação básica por parte das entidades 

privadas de serviço social vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante e em 

articulação com a rede pública de ensino;  

 

6.6) divulgar/orientar a aplicação da gratuidade de que trata o art. 13 da Lei no 12.101, de 

27 de novembro de 2009, em atividades de ampliação da jornada escolar de alunos (as) das 

escolas da rede pública de educação básica, de forma concomitante e em articulação com a 

rede pública de ensino;  

 

6.7) atender às escolas do campo e quilombolas na oferta de educação em tempo integral, 

com base em consulta prévia e informada, considerando-se as peculiaridades locais;  

 

6.8) garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na faixa etária de 4 

(quatro) a 17 (dezessete) anos, assegurando atendimento educacional especializado 

complementar e suplementar ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria 

escola ou em instituições especializadas; 
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6.9) adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola, 

direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com 

atividades recreativas, esportivas e culturais. 

 

 

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 nacionais para o IDEB: 

 

IDEB 

 2015 2017 2019 2021 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 5,2 5,5 5,7 6,0 

Anos Finais do Ensino Fundamental 4,7 5,0 5,2 5,5 

Ensino Médio 4,3 4,7 5,0 5,2 
 

 

7.1) acompanhar e implementar as diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base 

nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do ensino fundamental e médio, 

respeitada a diversidade regional, estadual e local;  

 

7.2) assegurar que:  

 

a) no quinto ano de vigência deste PME, 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 PME, 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;  

 

7.3) acompanhar em colaboração entre a União, o Estado e o Distrito Federal  o conjunto 

de indicadores de avaliação institucional com base no perfil do alunado e do corpo de 

profissionais da educação, nas condições de infraestrutura das escolas, nos recursos 

pedagógicos disponíveis, nas características da gestão e em outras dimensões relevantes, 

considerando as especificidades das modalidades de ensino; 

 

7.4) realizar processo contínuo de autoavaliação das escolas de educação básica, por meio 

da constituição de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem 
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fortalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, a melhoria contínua 

da qualidade educacional, a formação continuada dos (as) profissionais da educação e o 

aprimoramento da gestão democrática;  

 

7.5) 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 professoras e 

profissionais de serviços e apoio escolares, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos 

pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar;  

 

7.6) articular a prestação de assistência técnica financeira à fixação de metas 

intermediárias, nos termos estabelecidos conforme pactuação voluntária entre os entes, 

priorizando as redes de ensino com Ideb abaixo da média nacional; 

 

7.7) participar continuamente das avaliações de qualidade do ensino fundamental, inclusive 

no ensino de ciências que será incluído nos exames aplicados nos anos finais do ensino 

fundamental, assegurada a sua universalização ao sistema de avaliação da educação básica, 

bem como fazer uso dos resultados das avaliações para a melhoria dos processos e práticas 

pedagógicas;  

 

7.8) acompanhar/fomentar os indicadores específicos de avaliação da qualidade da 

educação especial, bem como da qualidade da educação bilíngue para surdos;  

 

7.9) acompanhar e aplicar as políticas da rede e sistema de ensino, de forma a buscar 

atingir as metas do Ideb, garantindo melhoria da aprendizagem; 

 

7.10) acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagógicos dos indicadores do 

sistema nacional de avaliação da educação básica e do Ideb, relativos às escolas e às redes 

públicas de educação básica do município, assegurando a contextualização desses 

resultados, com relação a indicadores sociais relevantes, como os de nível socioeconômico 

das famílias dos (as) alunos (as), e a transparência e o acesso público às informações 

técnicas de concepção e operação do sistema de avaliação;  

 

7.11) contribuir para a melhoria do  desempenho dos alunos da educação básica nas 

avaliações da aprendizagem no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – 

PISA, tomado como instrumento externo de referência, internacionalmente reconhecido, de 

acordo com as seguintes projeções: 

PISA 

ANO 2015 2018 2021 

Média dos resultados em Matemática, Leitura e 

Ciências. 

438 455 473 
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7.12) incentivar o  uso de tecnologias educacionais para a educação infantil, o ensino 

fundamental e o ensino médio e incentivar práticas pedagógicas inovadoras que assegurem 

a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, assegurada a diversidade de métodos e 

propostas pedagógicas, com preferência para softwares livres e recursos educacionais 

abertos, bem como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que 

forem aplicadas; 

 

7.13) garantir transporte gratuito para todos (as) os (as) estudantes da educação do campo 

na faixa etária da educação escolar obrigatória, mediante renovação e padronização 

integral da frota de veículos, de acordo com especificações definidas pelo Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, e financiamento 

compartilhado, com participação da União proporcional às necessidades dos entes 

federados, visando a reduzir a evasão escolar e o tempo médio de deslocamento a partir de 

cada situação local; 

 

7.14) desenvolver metodologias alternativas de atendimento escolar para a população do 

campo que considerem as especificidades locais; 

 

7.15) disponibilizar, através de convênios com a união, até o quinto ano de vigência deste 

PME, o acesso à rede mundial de computadores em banda larga de alta velocidade e 

triplicar, até o final da década, a relação computador/ aluno (a) nas escolas da rede pública 

de educação básica, promovendo a utilização pedagógica das tecnologias da informação e 

da comunicação;  

 

7.16) aplicar corretamente os recursos provenientes de  programas do estado e da união, 

garantindo a participação da comunidade escolar, no planejamento e na aplicação dos 

recursos, através de Conselhos, unidades executoras, garantindo  uma gestão escolar 

transparente e democrática;  

 

7.17) ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao (à) aluno (a), em todas as 

etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-

escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;  

 

7.18) assegurar a todas as escolas públicas de educação básica do município o acesso dos 

alunos a espaços para a prática esportiva, a bens culturais e artísticos e a equipamentos e 

laboratórios de ciências e, em cada edifício escolar, garantir a acessibilidade às pessoas 

com deficiência; 

 

7.19) manter, em regime de colaboração com a união, programa  de reestruturação e 

aquisição de equipamentos para escolas públicas, visando à equalização regional das 

oportunidades educacionais; 
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7.20) prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no 

ambiente escolar a todas as escolas públicas da educação básica, criando, inclusive, 

mecanismos para implementação das condições necessárias para a universalização das 

bibliotecas nas instituições educacionais, com acesso a redes digitais de computadores, 

inclusive a internet;  

 

7.21) adotar parâmetros mínimos de qualidade dos serviços da educação básica, 

estabelecidos pelo CNE, a serem utilizados como referência para infraestrutura das escolas, 

recursos pedagógicos, entre outros insumos relevantes, bem como instrumento para adoção 

de medidas para a melhoria da qualidade do ensino;  

 

7.22) informatizar integralmente a gestão das escolas públicas e da secretaria de educação 

do município, bem como participar do programa nacional de formação inicial e continuada 

para o pessoal técnico da secretaria de educação;  

 

7.23) garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento 

de ações destinadas à capacitação de educadores para detecção dos sinais e suas causas, 

como a violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção das providências adequadas 

para promover a construção da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de segurança 

para a comunidade; 

 

 7.24) adotar políticas de inclusão e permanência na escola para adolescentes e jovens que 

se encontram em regime de liberdade assistida e em situação de rua, assegurando os 

princípios da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente;  

 

7.25) garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas afro-

brasileira e indígenas e implementar ações educacionais, nos termos das Leis nºs 10.639, 

de 9 de janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de março de 2008, assegurando-se a 

implementação das respectivas diretrizes curriculares nacionais, por meio de ações 

colaborativas com fóruns de educação para a diversidade étnico racial, conselhos escolares, 

equipes pedagógicas e a sociedade civil;  

 

7.26) consolidar a educação escolar no campo de populações tradicionais, de populações 

itinerantes e quilombolas, respeitando a articulação entre os ambientes escolares e 

comunitários e garantindo: o desenvolvimento sustentável e preservação da identidade 

cultural; a participação da comunidade na definição do modelo de organização pedagógica 

e de gestão das instituições, consideradas as práticas socioculturais e as formas particulares 

de organização do tempo; a oferta bilíngue na educação infantil e nos anos iniciais do 

ensino fundamental, em língua materna das comunidades indígenas e em língua 

portuguesa; a reestruturação e a aquisição de equipamentos; a oferta de programa para a 
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formação inicial e continuada de profissionais da educação; e o atendimento em educação 

especial; 

 

7.27) desenvolver currículos e propostas pedagógicas específicas para educação escolar 

para as escolas do campo e para as comunidades indígenas e quilombolas, incluindo os 

conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades e considerando o 

fortalecimento das práticas socioculturais e da língua materna de cada comunidade 

indígena, produzindo e disponibilizando materiais didáticos específicos, inclusive para os 

(as) alunos (as) com deficiência;  

 

7.28) mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação formal com 

experiências de educação popular e cidadã, com os propósitos de que a educação seja 

assumida como responsabilidade de todos e de ampliar o controle social sobre o 

cumprimento das políticas públicas educacionais; 

 

7.29) 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;  

 

7.30) universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde 

e da educação, o atendimento aos (às) estudantes da rede escolar pública de educação 

básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde;  

 

7.31) estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, prevenção, 

atenção e atendimento à saúde e à integridade física, mental e emocional dos (das) 

profissionais da educação, como condição para a melhoria da qualidade educacional;  

 

7.32) fortalecer, com a colaboração técnica e financeira  da União, em articulação com o 

sistema nacional de avaliação,  o sistema estadual de avaliação da educação básica, com 

participação, por adesão,   da rede municipal de ensino, para orientar as politicas públicas e 

as práticas pedagógicas, com o fornecimento de informações às escolas e à sociedade;  

 

7.33) promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes do Plano Nacional 

do Livro e da Leitura, a formação de leitores e leitoras e a capacitação de professores e 

professoras, bibliotecários e bibliotecárias e agentes da comunidade para atuar como 

mediadores e mediadoras da leitura, de acordo com a especificidade das diferentes etapas 

do desenvolvimento e da aprendizagem; 

 

7.34) participar, em articulação com o Estado e o Distrito Federal, do programa nacional 

de formação de professores e professoras e de alunos e alunas para promover e consolidar 

política de preservação da memória nacional;  
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7.35) promover a regulação da oferta da educação básica pela iniciativa privada, de forma 

a garantir a qualidade e o cumprimento da função social da educação;  

 

7.36) estabelecer políticas de estímulo às escolas que melhorarem o desempenho no Ideb, 

de modo a valorizar o mérito do corpo docente, da direção e da comunidade escolar; 

7.37) adotar políticas municipais de estímulo às escolas que melhorarem o desempenho no 

Ideb, de modo a valorizar o mérito do corpo docente, da direção e da comunidade escolar; 

7.38) reivindicar junto à SEDUC a garantia de  práticas pedagógicas inovadoras que 

assegurem a melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, assegurando assim o andamento 

de programas de ensino, nas trocas de governo.   

 

Meta 8:  Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) 

anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de 

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

País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média 

entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE. 

 

8.1) continuar e ampliar programas e desenvolver tecnologias para correção de fluxo, para 

acompanhamento pedagógico individualizado e para recuperação e progressão parcial, bem 

como priorizar estudantes com rendimento escolar defasado, considerando as 

especificidades dos segmentos populacionais considerados;  

 

8.2) continuar e ampliar programas de educação de jovens e adultos para os segmentos 

populacionais considerados, que estejam fora da escola e com defasagem idade-série, 

associados a outras estratégias que garantam a continuidade da escolarização, após a 

alfabetização inicial;  

 

8.3) divulgar e estimular a participação em  exames de certificação da conclusão do Ensino 

Fundamental e  Ensino Médio;  

 

8.4) apoiar, divulgar  e estimular a oferta gratuita de educação profissional técnica por 

parte das entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao 

sistema sindical, de forma concomitante ao ensino ofertado na rede escolar pública, para os 

segmentos populacionais considerados;  

 

8.5) continuar promovendo, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o 

acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola específico para os segmentos 

populacionais considerados, identificar motivos de afastamento da escola; para a garantia 

de frequência e apoio à aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do atendimento 

desses (as) estudantes na rede pública regular de ensino;  
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8.6) continuar promovendo a busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos 

segmentos populacionais considerados, em parceria com as áreas de assistência social, 

saúde e proteção à juventude. 

 

Meta 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 

93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da 

vigência dos PNE e PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% 

(cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 

9.1) assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que não tiveram 

acesso à educação básica na idade própria;  

 

9.2) realizar diagnóstico dos jovens e adultos com ensino fundamental e médio 

incompletos, para identificar a demanda ativa por vagas na educação de jovens e adultos;  

 

9.3) implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de continuidade 

da escolarização básica;  

 

9.4) acompanhar e divulgar a criação de benefício adicional no programa nacional de 

transferência de renda para jovens e adultos que frequentarem cursos de alfabetização;  

 

9.5) realizar chamadas públicas regulares para educação de jovens e adultos, promovendo-

se busca ativa em regime de colaboração entre estado e município e em parceria com 

organizações da sociedade civil; 

 

9.6) participar de avaliação, por meio de exames específicos, que permita aferir o grau de 

alfabetização de jovens e adultos com mais de 15 (quinze) anos de idade;  

 

9.7) executar ações de atendimento ao estudante da educação de jovens e adultos por meio 

de programas suplementares de transporte, alimentação e saúde, inclusive encaminhando 

para atendimento oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos, em articulação com a 

área da saúde;  

 

9.8) assegurar a oferta de educação de jovens e adultos, nas etapas de ensino fundamental e 

médio, às pessoas privadas de liberdade, assegurando-se formação especifica dos 

professores e das professoras e implementação de diretrizes nacionais em regime de 

colaboração; 

 

9.9) apoiar projetos inovadores na educação de jovens e adultos que visem ao 

desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas desses (as) alunos 

(as); 
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9.10) estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos empregadores, 

públicos e privados, e os sistemas de ensino, para promover a compatibilização da jornada 

de trabalho dos empregados e das empregadas com a oferta das ações de alfabetização e de 

educação de jovens e adultos; 

 

9.11) divulgar e apoiar programas de capacitação tecnológica da população jovem e adulta, 

direcionados para os segmentos com baixos níveis de escolarização formal e para os (as) 

alunos (as) com deficiência, articulando o sistema de ensino, a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, as universidades, as cooperativas e as associações, 

por meio de ações de extensão desenvolvidas em centros vocacionais tecnológicos, com 

tecnologias assistivas que favoreçam a efetiva inclusão social e produtiva dessa população;  

 

9.12) considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades dos idosos, 

com vistas à promoção de políticas de erradicação do analfabetismo, ao acesso a 

tecnologias educacionais e atividades recreativas, culturais e esportivas, à implementação 

de programas de valorização e compartilhamento dos conhecimentos e experiência dos 

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

Meta 10: Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de 

educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à 

educação profissional. 

 

10.1) participar do programa nacional de educação de jovens e adultos voltado à conclusão 

do ensino fundamental e à formação profissional inicial, de forma a estimular a conclusão 

da educação básica;  

 

10.2) expandir as matrículas na educação de jovens e adultos, de modo a articular a 

formação inicial e continuada de trabalhadores com a educação profissional, objetivando a 

elevação do nível de escolaridade do trabalhador e da trabalhadora;  

 

10.3) fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação profissional, 

em cursos oferecidos nas instituições de municípios próximos, ou em cursos planejados, de 

acordo com as características do público da educação de jovens e adultos e considerando as 

especificidades das populações itinerantes e do campo e quilombolas; 

 

10.4) buscar junto às empresas locais oportunidades  profissionais dos jovens e adultos 

com deficiência e baixo nível de escolaridade, por meio do acesso à educação de jovens e 

adultos articulada à educação profissional; 

 

10.5) participar do programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos 

voltados à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na educação 
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de jovens e adultos integrada à educação profissional, garantindo acessibilidade à pessoa 

com deficiência;  

 

10.6) estimular a diversificação curricular da educação de jovens e adultos, articulando a 

formação básica e a preparação para o mundo do trabalho e estabelecendo inter-relações 

entre teoria e prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e da cultura e 

cidadania, de forma a organizar o tempo e o espaço pedagógicos adequados às 

características desses alunos e alunas; 

 

10.7) adquirir material didático, desenvolver currículos e metodologias específicas, utilizar 

instrumentos de avaliação, favorecer o acesso a equipamentos e laboratórios e a formação 

continuada de docentes das redes públicas que atuam na educação de jovens e adultos 

articulada à educação profissional;  

 

10.8) fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para trabalhadores e 

trabalhadoras articulada à educação de jovens e adultos, em regime de colaboração e com 

apoio de entidades privadas de formação profissional vinculadas ao sistema sindical e de 

entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência; 

 

10.9) participar do programa nacional de assistência ao estudante, compreendendo ações 

de assistência social, financeira e de apoio psicopedagógico que contribuam para garantir o 

acesso, a permanência, a aprendizagem e a conclusão com êxito da educação de jovens e 

adultos articulada à educação profissional;  

 

10.10) fomentar  mecanismos de reconhecimento de saberes dos jovens e adultos 

trabalhadores, a serem considerados na articulação curricular dos cursos de formação 

inicial e continuada e dos cursos técnicos de nível médio. 

 

Meta 11: Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, 

assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão 

no segmento público. 

11.1) divulgar as matrículas de educação profissional técnica de nível médio na Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, levando em consideração a 

responsabilidade dos Institutos na ordenação territorial, sua vinculação com arranjos 

produtivos, sociais e culturais locais e regionais, bem como,  promover o acesso a cursos já 

existentes na região e mediar a implantação de cursos técnicos e profissionalizantes no 

município; 

 

11.2) apoiar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio na rede 

pública estadual de ensino;  
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11.3) apoiar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio na 

modalidade de educação a distância, com a finalidade de ampliar a oferta e democratizar o 

acesso à educação profissional pública e gratuita, assegurado padrão de qualidade;  

 

11.4) apoiar a expansão do estágio na educação profissional técnica de nível médio e do 

ensino médio regular, preservando-se seu caráter pedagógico integrado ao itinerário 

formativo do aluno, visando à formação de qualificações próprias da atividade profissional, 

à contextualização curricular e ao desenvolvimento da juventude;  

 

11.5)  divulgar e apoiar a oferta de programas de reconhecimento de saberes para fins de 

certificação profissional em nível técnico; 

 

11.6) divulgar e apoiar a oferta de matrículas gratuitas de educação profissional técnica de 

nível médio pelas entidades privadas de formação profissional vinculadas ao sistema 

sindical e entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com 

atuação exclusiva na modalidade;  

 

11.7) divulgar  a oferta de financiamento estudantil à educação profissional técnica de 

nível médio oferecida em instituições privadas de educação superior;  

 

11.8) acompanhar  o sistema de avaliação da qualidade da educação profissional técnica de 

nível médio das redes escolares públicas e privadas;  

 

11.9) divulgar e apoiar o atendimento do ensino médio gratuito integrado à formação 

profissional para as populações do campo e para as comunidades indígenas e quilombolas, 

de acordo com os seus interesses e necessidades;  

 

11.10) divulgar e apoiar  a oferta de educação profissional técnica de nível médio para as 

pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação; 

 

11.11) divulgar e incentivar a participação em cursos promovidos pelo PRONATEC e 

SISUTEC, aos alunos de Ensino Médio, visando uma formação profissionalizante e 

conhecimento, nas áreas ofertadas, bem como buscar parcerias com SENAE, SENAR, 

SESC, Sindicatos, Jovem Aprendiz, que visem a qualificação dos jovens e adultos, através 

de cursos, palestras, atividades culturais, práticas, cursos EAD em todas as áreas do 

conhecimento; 

11.12) acompanhar os investimentos em programas de assistência estudantil e mecanismos 

de mobilidade acadêmica, visando a garantir as condições necessárias à permanência dos 

(as) estudantes e à conclusão dos cursos técnicos de nível médio;  
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11.13) reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e permanência na 

educação profissional técnica de nível médio, inclusive mediante a adoção de políticas 

afirmativas, conforme legislação; 

 

11.14) acompanhar  e divulgar o sistema nacional de informação profissional, que  

articulará a oferta de formação das instituições especializadas em educação profissional 

aos dados do mercado de trabalho e a consultas promovidas em entidades empresariais e de 

trabalhadores. 

 

Meta 12: Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa 

líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta. 

12.1) continuar incentivando e disponibilizando espaço físico e infraestrutura para as 

instituições que queiram oferecer ensino superior no município, priorizando as 

licenciaturas com déficit de professores no município e região; 

 

12.2) divulgar nos meios de comunicação locais, a oferta de educação superior pública e 

gratuita, principalmente para a formação de professores da educação básica; 

 

12.3)  divulgar amplamente, facilitar o acesso e fiscalizar os programas federais e 

benefícios destinados à concessão de financiamento a estudantes regularmente 

matriculados em cursos superiores presenciais ou a distância (PROUNI, FIES...); 

 

12.4) divulgar e fiscalizar a implementação dos financiamentos estudantis para que sejam 

direito de todos; 

 

12.5) ampliar em 50%, em dez anos, a oferta de estágio remunerados nos órgãos públicos; 

 

12.6) continuar assegurando acessibilidade, garantindo transporte, na forma da legislação 

municipal Lei  nº 1356/2011 de 23 de fevereiro de 2011; 

 

12.7) buscar parcerias com instituições de ensino superior para estudos e pesquisas de 

problemas em nosso município; 

12.8) inserir alunos e docentes do município nos programas e ações estaduais e federais de 

incentivo à mobilidade em cursos de graduação e pós-graduação (passe livre), e de outras 

políticas afirmativas, na forma da lei; 

12.9) divulgar e motivar o acesso as vagas ociosas em cada período letivo na educação 

superior pública;  
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12.10) acompanhar, estimular e divulgar a expansão e reestruturação das instituições de 

educação superior cujo ensino seja gratuito; 

12.11) acompanhar estudos e pesquisas que analisem a necessidade de articulação entre 

formação, currículo e mundo do trabalho, considerando as necessidades econômicas, 

sociais e culturais do País; 

12.12) acompanhar e divulgar programas e ações de incentivo à mobilidade estudantil e 

docente em cursos de graduação e pós-graduação, em âmbito nacional e internacional, 

tendo em vista o enriquecimento da formação de nível superior; 

12.13) expandir atendimento específico a populações do campo e indígena, em relação a 

acesso, permanência, conclusão e formação de profissionais para atuação junto a estas 

populações; 

12.14) mapear a demanda e fomentar a oferta de formação de pessoal de nível superior 

considerando as necessidades do desenvolvimento do município, a inovação tecnológica e 

a melhoria da qualidade da educação básica; 

12.15) apoiar programa de composição de acervo digital de referências bibliográficas para 

os cursos de graduação; 

12.16) acompanhar e divulgar processos seletivos nacionais e regionais para acesso à 

educação superior como forma de superar exames vestibulares individualizados. 

 

Meta 13: Elevar a qualidade da educação superior pela ampliação da atuação de 

mestres e doutores nas instituições de educação superior para 75%, no mínimo, do corpo 

docente em efetivo exercício, sendo, do total, 35% doutores. 

13.1) acompanhar e fiscalizar as instituições de ensino superior da região que atendem a 

demanda da população do município, visando a melhoria da qualidade dos cursos e da 

formação de docentes; 

13.2) acompanhar e divulgar a cobertura do Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes - ENADE, de modo a que mais estudantes, de mais áreas, sejam avaliados no 

que diz respeito à aprendizagem resultante da graduação; 

13.3) acompanhar e divulgar processo contínuo de auto-avaliação das instituições 

superiores; 

13.4) contribuir com a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e licenciaturas, 

acompanhando os instrumentos próprios de avaliação aprovados pela CONAE, que visam 
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permitir aos graduandos a aquisição das competências necessárias a conduzir o processo de 

aprendizagem de seus futuros alunos, combinando formação geral e prática didática; 

13.5) acompanhar e divulgar a elevação do padrão de qualidade das universidades; 

13.6) acompanhar e divulgar a substituição do Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes - ENADE aplicado ao final do primeiro ano do curso de graduação pelo Exame 

Nacional do Ensino Médio - ENEM, que visa apurar o valor agregado dos cursos de 

graduação; 

13.7) acompanhar e divulgar a formação de consórcios entre universidades públicas 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. 

 

Meta 14: Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu 

de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. 

14.1) acompanhar, divulgar e facilitar  o acesso, a todos os profissionais do município  ao 

financiamento da pós-graduação stricto sensu por meio das agências oficiais de fomento; 

14.2) pesquisar, divulgar e facilitar o acesso aos intercâmbios científico e tecnológico, 

nacional e internacional, entre as instituições de ensino, pesquisa e extensão;  

14.3) divulgar e facilitar o acesso ao financiamento estudantil por meio do Fundo de 

Financiamento ao estudante do Ensino Superior - FIES, de que trata a Lei nº 10.260, de 12 

de julho de 2001, à pós-graduação stricto sensu, especialmente ao mestrado profissional; 

14.4) divulgar e facilitar o acesso aos cursos de pós-graduação stricto sensu utilizando 

metodologias, recursos e tecnologias de educação a distância, inclusive por meio do 

Sistema Universidade Aberta do Brasil – UAB; 

14.5) divulgar os programas, projetos e ações que objetivem a internacionalização da 

pesquisa e da pós-graduação brasileira; 

14.6) acompanhar e divulgar o intercâmbio científico e tecnológico, nacional e 

internacional, entre as instituições de ensino, pesquisa e extensão. 

14.7) divulgar a ampliação da oferta de programas de pós-graduação stricto sensu, 

especialmente o de doutorado, nos campi novos abertos no âmbito dos programas de 

expansão e interiorização das instituições superiores públicas. 
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Meta 15: Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política 

nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III 

do caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os 

professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível 

superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 

15.1) apresentar anualmente um Plano Estratégico juntamente com as demais redes de 

ensino para a formação Continuada dos Profissionais da educação; 

 

15.2) o financiamento estudantil a estudantes matriculados em cursos de licenciatura com 

avaliação positiva pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, 

na forma da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, inclusive a amortização do saldo 

devedor pela docência efetiva na rede pública de educação básica; 

 

15.3) divulgar a ampliação de programa permanente de iniciação à docência a estudantes 

matriculados em cursos de licenciatura, a fim de aprimorar a formação de profissionais 

para atuar no magistério da educação básica; 

 

15.4) divulgar a ampliação da plataforma eletrônica que terá como objetivo para organizar 

a oferta e as matrículas em cursos de formação inicial e continuada de profissionais da 

educação, bem como para divulgar e atualizar seus currículos eletrônicos; 

 

15.5) acompanhar e executar programas estaduais e nacionais, específicos para a formação 

de profissionais da educação para as escolas do campo, quilombolas e para a educação 

especial; 

 

15.6) acompanhar e participar da reforma curricular dos cursos de licenciatura e estimular 

a renovação pedagógica, de forma a assegurar o foco no aprendizado do (a) aluno (a), 

dividindo a carga horária em formação geral, formação na área do saber e didática 

específica e incorporando as modernas tecnologias de informação e comunicação, em 

articulação com a base nacional comum dos currículos da educação básica, de que tratam 

as estratégias 2.1, 2.2, 3.2 e 3.3  do PNE;  

 

15.7) 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; 

15.9) acompanhar e divulgar cursos e programas especiais para assegurar formação 

específica na educação superior, nas respectivas áreas de atuação, aos docentes com 

formação de nível médio na modalidade normal, não licenciados ou licenciados em área 

diversa da de atuação docente, em efetivo exercício; 
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15.10) fomentar a participação em cursos técnicos de nível médio e tecnológicos de nível 

superior destinados à formação, nas respectivas áreas de atuação, dos (as) profissionais da 

educação de outros segmentos que não os do magistério; 

15.11) oportunizar a formação continuada para os profissionais da educação de outros 

segmentos que não os do magistério, construídos em regime de colaboração entre os entes 

federados; 

15.12) acompanhar e divulgar programa nacional de concessão de bolsas de estudos para 

que os professores de idiomas das escolas públicas de educação básica realizem estudos de 

imersão e aperfeiçoamento nos países que tenham como idioma nativo as línguas que 

lecionem; 

15.13) acompanhar e divulgar os modelos nacionais de formação docente para a educação 

profissional que valorizem a experiência prática, por meio da oferta, nas redes federal e 

estaduais de educação profissional, de cursos voltados à complementação e certificação 

didático-pedagógica de profissionais experientes. 

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 - PME, 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. 

16.1) acompanhar e divulgar o planejamento estratégico para dimensionamento da 

demanda por formação continuada e a respectiva oferta por parte das instituições públicas 

de educação superior; 

 

16.2) acompanhar e divulgar política nacional de formação de professores e professoras da 

educação básica e suas diretrizes; 

   

16.3) participar do programa nacional 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 e as professoras da rede pública de 

educação básica, favorecendo a construção do conhecimento e a valorização da cultura da 

investigação; 

16.4) divulgar portal eletrônico para subsidiar a atuação dos professores e das professoras 

da educação básica, disponibilizando gratuitamente materiais didáticos e pedagógicos 

suplementares, inclusive aqueles com formato acessível; 

16.5) acompanhar e divulgar a oferta de bolsas de estudo para pós-graduação dos 

professores e das professoras e demais profissionais da educação básica; 
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16.6) fortalecer a formação dos professores e das professoras das escolas públicas de 

educação básica,  participando 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. 

Meta 17: Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação 

básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com 

escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência dos PNE e PME. 

17.1) constituir um espaço anual de debates para acompanhamento da atualização 

progressiva do valor do piso salarial nacional para os profissionais do Magistério Público 

da Educação Básica; 

 

17.2) reestruturar o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal observados os 

critérios estabelecidos na Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, quanto ao piso nacional e 

a complementação de 1/3 da hora atividade para o professor; 

 

17.3) acompanhar a assistência financeira específica da União aos entes federados para 

implementação de políticas de valorização dos (as) profissionais do magistério, em 

particular o piso salarial nacional profissional. 

 

Meta 18: Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de Carreira para 

os (as) profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de 

ensino e, para o plano de Carreira dos (as) profissionais da educação básica pública, 

tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos 

termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal. 

18.1) estruturar  a rede pública municipal de educação básica de modo que, até o início do 

terceiro ano de vigência deste PME, 90% (noventa por cento), no mínimo, dos respectivos 

profissionais do magistério e 50% (cinquenta por cento), no mínimo, dos respectivos 

profissionais da educação não docentes sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo e 

estejam em exercício nas redes escolares a que se encontrem vinculados;    

 

18.2) implantar na rede municipal, o acompanhamento dos profissionais iniciantes, 

supervisionados por equipe de profissionais experientes, a fim de fundamentar, com base 

em avaliação documentada, a decisão pela efetivação após o estágio probatório e oferecer, 

durante esse período, curso de aprofundamento de estudos na área de atuação do (a) 

professor (a), com destaque para os conteúdos a serem ensinados e as metodologias de 

ensino de cada disciplina; 
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18.3) realizar concurso público municipal para admissão de profissionais  na área da 

educação do sistema  municipal de ensino; 

 

18.4) prever de acordo com a necessidade e autorização do Órgão Maior junto aos Planos 

de Carreira,  licenças remuneradas e incentivos para qualificação profissional, inclusive em 

nível de pós-graduação stricto sensu;  

 

18.5) realizar anualmente, o censo dos (as) profissionais da educação básica de outros 

segmentos que não os do magistério;  

 

18.6) considerar as especificidades socioculturais das escolas do campo e comunidade 

quilombola no provimento de cargos efetivos para essas escolas; 

 

18.7) acompanhar o repasse de transferências federais voluntárias, na área de educação, 

para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que tenham aprovado lei específica 

estabelecendo planos de Carreira para os (as) profissionais da educação;  

 

18.8)  a partir da aprovação deste plano e conforme a legislação vigente, criar Comissão 

Permanente de profissionais da Educação para elaboração, reestruturação e implementação 

do novo Plano de Carreira do Magistério Público Municipal. 

 

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 públicas, prevendo 

recursos e apoio técnico da União para tanto. 

 

19.1) acompanhar e fiscalizar o repasse de transferências voluntárias da União na área da 

educação para os entes federados que tenham aprovado legislação específica que 

regulamente a matéria na área de sua abrangência, respeitando-se a legislação nacional, e 

que considere, conjuntamente, para a nomeação dos diretores e diretoras de escola, 

critérios técnicos de mérito e desempenho, bem como a participação da comunidade 

escolar; 

 

19.2) participar dos programas de apoio e formação aos (às) conselheiros (as) dos 

conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, dos conselhos de alimentação 

escolar, dos conselhos regionais e de outros e aos (às) representantes educacionais em 

demais conselhos de acompanhamento de políticas públicas, garantindo a esses colegiados 

recursos financeiros, espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte para 

visitas à rede escolar, com vistas ao bom desempenho de suas funções;  

 

19.3) realizar Fóruns Permanentes de Educação e Conferências municipais e regionais com 

o intuito   de efetuar o acompanhamento da execução deste PME e do PNE; 
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19.4) estimular, as redes de educação básica, a constituição e o fortalecimento de grêmios 

estudantis e associações de pais, assegurando-lhes, inclusive, espaços adequados e 

condições de funcionamento nas escolas e fomentando a sua articulação orgânica com os 

conselhos escolares, por meio das respectivas representações; 

 

19.5) estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e do conselho 

municipal de educação, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar 

e educacional,  estimulando a participação em  programas de formação de conselheiros, 

assegurando-se condições de funcionamento autônomo;  

 

19.6) garantir recurso humano, no mínimo 8h semanais para o funcionamento do Conselho 

Municipal de Educação e  de infraestrutura básica para desenvolvimento das atividades; 

 

19.7) estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos (as) 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; 

 

19.8) favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira 

nos estabelecimentos de ensino; 

 

19.9)  continuar realizando  programas de formação continuada para os gestores escolares e 

suas equipes. 

 

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. 

20.1) garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os níveis, 

etapas e modalidades da educação básica, observando-se as políticas de colaboração entre 

os entes federados, em especial as decorrentes do art. 60 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias e do § 1º do art. 75 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que tratam da capacidade de atendimento e do esforço fiscal de cada ente federado, 

com vistas a atender suas demandas educacionais à luz do padrão de qualidade nacional; 

 

20.2) acompanhar e fiscalizar os mecanismos de acompanhamento da arrecadação da 

contribuição social do salário-educação;  
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20.3) acompanhar e  fiscalizar   verbas à manutenção e desenvolvimento do ensino, em 

acréscimo aos recursos vinculados nos termos do art. 212 da Constituição Federal, na 

forma da lei específica, a parcela da participação no resultado ou da compensação 

financeira pela exploração de petróleo e gás natural e outros recursos, com a finalidade de 

cumprimento da meta prevista no inciso VI do caput do art. 214 da Constituição Federal;  

 

20.4)  fiscalizar os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos do parágrafo 

único do art. 48 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a transparência e o 

controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação, acompanhando 

a realização de audiências públicas, a criação de portais eletrônicos de transparência e a 

capacitação dos membros de conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, 

com a colaboração entre o Ministério da Educação, as Secretarias de Educação dos Estados 

e dos Municípios e os Tribunais de Contas da União, dos Estados e dos Municípios;  

 

20.5) acompanhar estudos e pesquisas do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira - INEP, e regular os investimentos e custos por aluno da 

educação básica e superior pública, em todas as suas etapas e modalidades; 

 

20.6) acompanhar a meta do PNE de no prazo de 2 (dois) anos da vigência deste plano, ser 

implantado o Custo Aluno-Qualidade inicial - CAQi, referenciado no conjunto de padrões 

mínimos estabelecidos na legislação educacional e cujo financiamento será calculado com 

base nos respectivos insumos indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem e será 

progressivamente reajustado até a implementação plena do Custo Aluno Qualidade - CAQ;  

 

20.7) acompanhar  o Custo Aluno Qualidade - CAQ como parâmetro para o financiamento 

da educação de todas etapas e modalidades da educação básica, a partir do cálculo e do 

acompanhamento regular dos indicadores de gastos educacionais com investimentos em 

qualificação e remuneração do pessoal docente e dos demais profissionais da educação 

pública, em aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e 

equipamentos necessários ao ensino e em aquisição de material didático-escolar, 

alimentação e transporte escolar;  

 

20.8) o CAQ, que será definido a nível nacional, no prazo de 3 (três) anos e será 

continuamente ajustado, com base em metodologia formulada pelo Ministério da Educação 

- MEC, será  acompanhado pelo Conselho   Municipal de Educação – CME; 

 

20.09) caberá à União, na forma da lei, a complementação de recursos financeiros   ao 

municípios, caso este não consiga atingir o valor do CAQi e, posteriormente, do CAQ;  

 

20.10)  acompanhar e executar a Lei de Responsabilidade Educacional, assegurando 

padrão de qualidade na educação básica da rede municipal, em cada sistema e rede de 
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ensino, aferida pelo processo de metas de qualidade aferidas por institutos oficiais de 

avaliação educacionais; 

 

20.11) acompanhar  os  critérios legalmente definidos 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 serem pactuados na instância prevista no § 5º do art. 7º  

do PNE. 
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