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HISTÓRICO 

 

 A história de São Raimundo Nonato, até 12 de agosto de 1.850, confunde-se com a dos 

municípios de Jaicós e Jerumenha, dos quais foi desmembrado para constituir-se em vila naquele 

ano.   

A região onde atualmente está localizado o município de São Raimundo Nonato era formada 

pelas fazendas de Domingos Afonso Mafrense, doadas aos jesuítas após sua morte. Em uma dessas 

fazendas, denominada Conceição, os padres jesuítas ao chegarem edificaram o Sobrado da 

Conceição, marco inicial da ocupação. 

De acordo com vestígios arqueológicos encontrados, todo o vale do rio Piauí, onde a região 

localizava-se, era habitado por silvícolas integrantes da tribo dos Tapuias em diversos aldeamentos. 

A chegada dos religiosos foi acompanhada por colonos e aventureiros que, ao tomarem 

posse de áreas da região, entraram em conflito com a tribo de Tapuias. O litígio foi agravado à 

medida que os colonizadores foram se tornando numerosos, pois usando de sua superioridade 

numérica e de armamentos tentavam escravizar os silvícolas. 

O conflito deflagrado entre colonos, índios e aventureiros pela posse da terra levaram a que 

Dom João Amorim Pereira, então Governador da Capitania do Piauí, ordenasse ao Comandante 

José Dias Soares a conquista da região, autorizando lhe a distribuir parte das terras conquistadas aos 

seus comandados. O difícil trabalho de tomada das terras pelo Comandante Zé Dias – como era 

conhecido – durou cerca de oito anos nos quais sua tropa enfrentou perigos diversos e teve que 

promover abertura de estradas para deslocamento da expedição. 

Em conjunto com os jesuítas foram tentadas a pacificação e a catequização dos indígenas, 

com parco sucesso, tendo ocorrido uma revolta durante uma distribuição de alimentos e vestuários 

aos Tapuias, que foi sufocada com saldo de vários mortos e feridos. Tal fato resultou na emigração 

da maioria dos índios para região às margens do rio Tocantins. 

Consolidada a conquista e cessados os perigos, José Dias Soares e seus filhos Domingos 

Dias Soares e Gabriel Dias Soares estabeleceram-se no local onde hoje está situada a cidade de 

Caracol, dando-lhe o nome de Formiga. Com a chegada dos desbravadores os índios Tapuios se 

afastaram, iniciando-se o processo de povoamento, com a construção das primeiras moradias e a 

exploração dos vastos maniçobais. O Comandante distribuiu as terras pacificadas para seus 

companheiros da expedição, ocupando, entre outras, a fazenda Caracol possuidora de solo fértil e 

boas pastagens para criação de gado, onde firmou residência com sua família. 

Iniciou-se então um ciclo de prosperidade na região. Foram criadas diversas fazendas, 

ampliando-se a lavoura e a criação de gado. O povoado desenvolveu-se com a construção de casas, 

abertura e alinhamento de ruas, criação de uma praça onde foi organizada uma feira de 

periodicidade semanal, aos sábados, na qual os lavradores e colonos vendiam e compravam 

produtos. 

Em 06 de julho de 1832 foi criado, por Decreto da Regência do Império, o distrito eclesiástico de 

São Raimundo Nonato com sede no lugar denominado Confusões, posteriormente transferida, em 

1836 para o povoado Jenipapo. Foi elevado à categoria de Vila com a mesma denominação de São 

Raimundo Nonato pela Resolução Provincial nº 257, de 09 de agosto de 1850, por 
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desmembramento dos Municípios de Jaicós e Jerumenha, constituída pelo distrito sede e instalada 

em 04 de março de 1851. 

Por intermédio da lei municipal, datada de 12 de janeiro de 1904, foram criados os distritos 

de Caracol e João Alves. 

Finalmente foi alçado à condição de município, com a denominação de São Raimundo Nonato, pela 

Lei Estadual nº 669 de 26 de junho de 1912. 

Em 29 de junho de 1922, foi instalada na cidade de São Raimundo Nonato a sede provisória da 

Prelazia de Bom Jesus do Gurguéia. Pois era objetivo da Igreja estender sua ação missionária, 

principalmente no “Terceiro Mundo”. 

O município de São Raimundo Nonato está localizado na macrorregião do semiárido piauiense, 

compreendendo uma área irregular de quase 3000 quilômetros quadrados.  Limita-se ao norte com 

os municípios de Brejo do Piauí e João Costa; ao sul com Fartura do Piauí, a leste com Coronel José 

Dias e São Lourenço do Piauí e a oeste com Bonfim do Piauí e São Braz do Piauí. O município 

encontra-se a 530 quilômetros de Teresina, capital do estado. Suas coordenadas geográficas são: 

Latitude - 09º 00` 55¨ S, Longitude – 42º 41 58¨ Altitude – 332 m, Área 2606,8 quilômetros 

quadrados.  

A área total do município é de 2433,55 quilômetros quadrados. Sua população atual é de 

aproximadamente 33. 613 habitantes, sendo 35% de jovem até 19 anos. (IBGE – 2013), 

apresentando densidade demográfica de 13.29 habitantes por quilômetro quadrado. 

No ano de 1963 o prefeito da época, Gaspar Dias Ferreira, achando interessantes as figuras 

pintadas nas pedras da Serra da Capivara, tirou fotos e as levou ao Museu em São Paulo, para 

análise. Foi quando a Doutora Niéde Guidon teve acesso às fotos se interessaram e vieram verificar 

esses registros. 

Gráfico 01 
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Fonte: Google/mapa 
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 O Parque Nacional foi criado em 1979 e pela sua importância histórico-cultural, em 1991 a 

UNESCO declarou o Parque Nacional Serra da Capivara como Patrimônio Cultural da 

Humanidade. É administrado pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes) e Fundação Museu do Homem 

Americano (FUNDHAM), num convenio de cogestão. 

O município possui o maior atrativo da região, um dos maiores do Piauí, o Parque Nacional 

da Serra da Capivara, com infraestrutura adequada à visitação, possuindo 17 Sítios Arqueológicos 

com acessibilidade para cadeirantes e é considerado um dos mais bem estruturados do país. Ele é o 

grande indutor do turismo na região. O Parque está bem estruturado para atender ao fluxo turístico 

de natureza cientifica; nele encontram-se guaritas de recepção, centro de visitante, iluminação para 

visitação noturna, sinalização interna e trilhas bem definidas para o visitante conhecer as pinturas 

rupestres ali existentes, algumas com mais de 10 mil anos. Além disso, a riqueza natural do Parque 

atrai os turistas que têm na natureza sua maior motivação. O município e adequado para 

hospedagem e entretenimento noturno em bares e restaurantes. As estradas de acesso estão em boas 

condições e o aeroporto está em fase de conclusão.  

A Fundação do Homem Americano – FUNDHAM, gestora do Parque Nacional, juntamente 

com o ICMBio, tem conseguido várias vitórias no campo científico, que repercutem no campo 

turístico também. Uma delas, a construção e operação do Museu do Homem Americano, com 

estrutura somente vista em poucas capitais brasileiras, representa um dos pilares do turismo no 

município. Outra atividade da FUNDHAM que ainda vai repercutir muito no fluxo turístico do 

município é a pesquisa da mega fauna brasileira, cujos achados estão disponíveis para visitação no 

laboratório da Fundação.  

No Parque encontra-se a maior concentração de sítios arqueológico, atualmente conhecida 

nas Américas. Existem atualmente 737 sítios arqueológicos catalogados onde foram encontrados 

artefatos líticos, esqueletos humanos, pinturas rupestres com aproximadamente 30.000 figuras 

coloridas, que representam cenas de sexo, de dança, de parto, entre outras. 

Ao longo de 14 trilhas e 64 sítios arqueológicos abertos à visitação, encontramos tesouros, 

como os pedaços de cerâmicas mais antigas das Américas, de 8.960 anos. No circuito dos 

Veadinhos Azuis, podemos encontrar quatro sítios com pinturas azuis, a primeira desta cor 

descoberta no mundo. 

Além da beleza das paisagens e a existência de formações geológicas, únicas no interior do 

Parque, pode-se praticar o turismo ecológico e cultural, existindo também possibilidades para o 

alpinismo e vôo livre, além de caminhadas de diferentes graus de dificuldade. Os seus 737 sítios 

arqueológicos já descobertos permitem oferecer aos visitantes uma gama variada de circuitos e 

visitas. 
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DIRETRIZES DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – PNE 

 

 

 

 

I. Erradicação do analfabetismo;  

II. Universalização do atendimento escolar;  

III. Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na 

erradicação de todas as formas de discriminação;  

IV. Melhoria da qualidade da educação;  

V. Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se 

fundamenta a sociedade;  

VI. Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;  

VII. Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;  

VIII. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do 

Produto Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de 

qualidade e equidade;  

IX. Valorização dos/das profissionais da educação;  

X. Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade 

socioambiental.  

 

OBJETIVOS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PME 

 

A Educação é um direito e responsabilidade de todos. Cabe ao Município promovê-la e à 

sociedade, colaborar e exigir o cumprimento desse direito. Entretanto, observa-se à urgência de 

maior compromisso de todos os setores da sociedade como mecanismo para alcançar uma melhor 

qualidade no ensino. Para tanto, é necessário: 

I- Ampliar a oferta de Educação infantil e do Ensino Fundamental de forma a 

atender a demanda existente, garantindo o acesso e permanência nestas 

modalidades; 

II- Expandir o número de escolas de Ensino Médio, assegurando a oferta de 

vagas aos egressos do ensino fundamental;  

III- Assegurara efetiva aprendizagem dos/das estudantes, envolvendo o domínio 

dos aspectos sócio – cognitivo – afetivo e cultural; 

IV- Valorizar o/a profissional de educação da Rede Municipal de Ensino, 

investindo na sua formação continuada, com melhoria nas condições de 

serviços Ed salário; 

V- Estreitar o relacionamento entre escola e família, mediante aprimoramento de 

mecanismos de participação e envolvimento nas ações curriculares da escola; 

VI- Valorizar a Educação do Campo com incentivo de melhoria do acesso e 

permanência na escola, favorecendo oportunidades de ascensão social no 

próprio meio; 
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VII- Criar na Secretaria Municipal de Educação, setor ou equipe técnica 

especializada e multidisciplinar, para trabalhar com a diversidade, com o 

objetivo de realizar, acompanhar, avaliar e monitorar as atividades referentes 

à educação em direitos humanos, à educação etnicorraciais, para as relações 

de gênero, identidade de gênero e diversidade social, educação ambiental, 

educação fiscal, cultura na escola, fortalecendo parceria entre organismos 

públicos, não governamentais, objetivando alcançar uma educação não 

discriminatória. 

 

Diante de tal compromisso, foi organizada uma comissão sob a coordenação e 

responsabilidade do Ministério da Educação – MEC, para conduzir os trabalhos de elaboração do 

Plano Decenal de Educação para Todos, e, tendo como missão principal o despertar da consciência 

nacional para a gravidade dos problemas educacionais e os desafios a enfrentar na busca de 

soluções, para o que seria imprescindível o envolvimento das três esferas governamentais (Federal, 

Estadual e Municipal) e de toda a sociedade, visando alcançar as metas propostas, ou seja, a 

promoção da universalização do ensino com qualidade, com a consequente erradicação do 

analfabetismo, estratégias indispensáveis para que se promova o desenvolvimento do país. 

Assim nasceu o Plano Decenal. Todos os passos subsequentes de sua elaboração 

obedeceram a uma mesma estratégia participativa e democrática, onde Estados e Municípios 

assumiram, também, o compromisso de elaborar seus próprios Planos Decenais. São Raimundo 

Nonato elaborou, em 2002, seu Plano Municipal Decenal de Educação para Todos, que contou com 

ampla participação dos setores representativos da sociedade. 

Hoje, mais de 10 anos depois, o Município de São Raimundo Nonato, obedecendo ao que 

preconiza o Plano Nacional de Educação, decidiu reelaborar seu Plano Municipal de Educação, 

abrangendo o período de 2014 a 2024, envolvendo todos os segmentos representativos do setor 

educacional, e, tendo como eixos norteadores, do ponto de vista legal, a Constituição Federal de 

1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, de 1996 e o próprio Plano Nacional 

de Educação, de 2014. Consideraram-se também realizações anteriores, principalmente o Plano 

Municipal Decenal de Educação para Todos, de 2002, bem como a experiência inovadora e exitosa 

da atual administração municipal, visando garantir uma melhor qualidade de vida para as atuais e as 

futuras gerações. 

Os trabalhos para elaboração do Plano Decenal de Educação para São Raimundo Nonato – PME -

SRN, tiveram início no mês novembro de 2014, quando da realização da reunião de abertura, que 

contou com a participação de representantes dos diversos segmentos do setor educacional e 

sociedade civil. 

O passo seguinte foi a formação de uma comissão de sistematização, responsável pela 

organização técnica do Plano. Após a sistematização, o documento foi submetido a uma revisão 

técnica, tendo em vista ajustá-lo às normas técnicas vigentes. 

Portanto, este Plano representa um esforço daqueles que pretendem fazer da educação do 

município de São Raimundo Nonato, uma educação de qualidade, pautada nos princípios da 

equidade, eficácia e eficiência. 
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Garantir o acesso, permanência e sucesso das crianças, jovens e adultos de São Raimundo 

Nonato a um ensino de qualidade é o objetivo, o compromisso e a prioridade do Plano de Educação 

para São Raimundo Nonato. Seu êxito significará que, em um decênio, o município terá conseguido 

inscrever-se no novo cenário nacional, no qual a qualidade pressupõe a satisfação dos indivíduos 

beneficiados pela ação organizacional e a adoção de critérios prévios que garantam um padrão de 

desempenho para o alcance de resultados individuais e sociais. 

I – SITUANDO O MUNICÍPIO 

Gráfico 02 

 

Fonte: atlasbrasil.org. br 

Tabela 01 

Área 

2433,55 km² 

IDHM 2010 

0,661 

Faixa do IDHM 

Médio (IDHM entre 0,600 e (0,699) 

População (Censo 2010) 

32.327 hab. 

Densidade demográfica 

13,29 hab./km² 

Ano de instalação 

1912 

Microrregião 

São Raimundo Nonato 

Mesorregião 

Sudoeste Piauiense 
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Gráfico 03 

 

Componentes 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) São Raimundo Nonato é 0,661, em 2010, o que 

situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699). A 

dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,779, 

seguida de Renda, com índice de 0,631, e de Educação, com índice de 0,587. 

 

Tabela 02 

 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes São Raimundo Nonato PI 

 

IDHM e componentes 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,185  0,322 0,587 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 17,02  24,87 43,74 

% de 5 a 6 anos frequentando a escola 39,04  77,30 96,14 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 11,31  16,28 55,37 

% de 18 a 20 anos com ensino médio completo 6,43  8,38 32,31 

IDHM Longevidade 0,671  0,706 0,779 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 65,23  67,36 71,75 

IDHM Renda 0,492  0,541 0,631 

Renda per capita (em R$) 170,42  231,30 406,20 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP. 
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Evolução 
 

Entre 2000 e 2010 

O IDHM passou de 0,497 em 2000 para 0,661 em 2010 uma taxa de crescimento de 33,00%. O 

hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município e o limite 

máximo do índice, que é 1, foi reduzida em 67,40% entre 2000 e 2010. 

 

Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com 

crescimento de 0,265), seguida por Renda e por Longevidade. 

 

Entre 1991 e 2000 

O IDHM passou de 0,394 em 1991 para 0,497 em 2000 uma taxa de crescimento de 26,14%. O 

hiato de desenvolvimento humano foi reduzido em 83,00% entre 1991 e 2000. 

 

Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com 

crescimento de 0,137), seguida por Renda e por Longevidade. 

 

Entre 1991 e 2010 

De 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 0,394, em 1991, para 0,661, em 2010, enquanto o 

IDHM da Unidade Federativa (UF) passou de 0,493 para 0,727. Isso implica em uma taxa de 

crescimento de 67,77% para o município e 47% para a UF; e em uma taxa de redução do hiato de 

desenvolvimento humano de 55,94% para o município e 53,85% para a UF. No município, a 

dimensão cujo índice. 

Mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,402), seguida por Renda e 

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

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

 

Gráfico 05 
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Ranking 

São Raimundo Nonato ocupa a 2870ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros segundo 

o IDHM. Nesse ranking, o maior IDHM é 0,862 (São Caetano do Sul) e o menor é 0,418 

(Melgaço). 

 

Demografia e saúde 

Entre 2000 e 2010, a população de São Raimundo Nonato cresceu a uma taxa média anual 

de 1,97%, enquanto no Brasil foi de 1,17%, no mesmo período. Nesta década, a taxa de urbanização 

do município passou de 64,65% para 65,78%. Em 2010 viviam, no município, 32.327 pessoas.  

 Entre 1991 e 2000, a população do município cresceu a uma taxa média anual de 1,27%. Na 

UF, esta taxa foi de 1,08%, enquanto no Brasil foi de 1,63%, no mesmo período. Na década, a taxa 

de urbanização do município passou de 56,76% para 64,65%. 

 

 

Tabela 03 

 

População Total, por Gênero, Rural/Urbana São Raimundo Nonato PI. 
 

 

População População 

(1991)  

% do 

Total 

(1991) 

População 

(2000) 

População 

(2000) 

% do 

Total 

(2000) 

% do 

Total 

(2010) 

População 

total  

23.747 100,00 26.608 100,00 32.327 100,00 

Homens  11.581 48,77 13.015 48,91 15.897 49,18 

Mulheres  12.166 51,23 13.593 51,09 16.430 50,82 

Urbana  13.479 56,76 17.202 64,65 21.266 65,78 

Rural  10.268 43,24 9.406 35,35 11.061 34,22 

       

Fonte: PNUD, IPEA e FJP. 
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Estrutura Etária 

Entre 2000 e 2010, a razão de dependência no município passou de 61,37% para 51,03% e a 

taxa de envelhecimento, de 5,83% para 6,88%. Em 1991, esses dois indicadores eram, 

respectivamente, 80,11% e 4,97%. Já na UF, a razão de dependência passou de 65,43% em 1991, 

para 54,94% em 2000 e 45,92% em 2010; enquanto a taxa de envelhecimento passou de 4,83%, 

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

 

 

Tabela 04 

 

Estrutura Etária da População São Raimundo Nonato PI 
 

Estrutura Etária População 

(1991) 

% do 

Total 

(1991) 

População 

(2000) 

% do 

Total 

(2000) 

População 

(2010) 

% do 

Total 

(2010) 

Menos de 15 anos  9.381 39,50 8.569 32,20 8.699 26,91 

15 a 64 anos  13.185 16.489 55,52 61,97 21.405 66,21 

65 anos ou mais 6,88 1.181 4,97 1.550 5,83 2.223 6,88 

Razão de dependência  

 

80,11 - 61,37 - 51,03 - 

Índice de envelhecimento 4,97 - 5,83 - 6,88 - 

       

Fonte: PNUD, IPEA e FJP. 
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Gráfico 06 
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Gráfico 07 

 

Longevidade, mortalidade e fecundidade 

 

A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano de idade) no 

município passou de 34,6 por mil nascidos vivos, em 2000, para 22,8 por mil nascidos vivos, em 

2010. Em 1991, a taxa era de 43,8. Já na UF, a taxa era de 23,1, em 2010, de 41,9, em 2000 e 64,7, 

em 1991. Entre 2000 e 2010, a taxa de mortalidade infantil no país caiu de 30,6 por mil nascidos 

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

a taxa observada em 2010, o Brasil cumpre uma das metas dos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio das Nações Unidas, segundo a qual a mortalidade infantil no país deve estar abaixo de 17,9 

óbitos por mil em 2015. 

 

Tabela 05 

Longevidade, Mortalidade e Fecundidade São Raimundo Nonato PI. 
 

 

 1991 2000 2010 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 65,2 67,4 71,8 

Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos) 43,8 34,6 22,8 

Mortalidade até 5 anos de idade (por mil nascidos vivos) 58,2 44,8 24,6 

Taxa de fecundidade total (filhos por mulher) 3,8 2,8 2,2 

 

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

do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). No município, a esperança de vida ao 

nascer cresceu 4,4 anos na última década, passando de 67,4 anos, em 2000, para 71,8 anos, em 
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2010. Em 1991, era de 65,2 anos. No Brasil, a esperança de vida ao nascer é de 73,9 anos, em 2010, 

de 68,6 anos, em 2000, e de 64,7 anos em 1991. 

Educação 

Crianças e Jovens 

Proporções de crianças e jovens frequentando ou tendo completado determinados ciclos 

indica a situação da educação entre a população em idade escolar do estado e compõe o IDHM 

Educação. No município, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola é de 96,14%, em 2010. 

No mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino 

fundamental é de 88,12%; a proporção de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 

é de 55,37%; e a proporção de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo é de 32,31%. 

Entre 1991 e 2010, essas proporções aumentaram, respectivamente, em 57,10 pontos percentuais, 

67,71 pontos percentuais, 44,06 pontos percentuais e 25,88 pontos percentuais. 

 

 

 

Gráfico 08 
 

 

Em 2010, 80,60% da população de 6 a 17 anos do município estavam cursando o ensino 

básico regular com até dois anos de defasagem idade série. Em 2000 eram 63,98% e, em 1991, 

59,23%. Dos jovens adultos de 18 a 24 anos, 13,41% estavam cursando o ensino superior em 2010. 

Em 2000 eram 3,13% e, em 1991, 1,34%. 
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Gráfico 09 

 

 

Expectativa de Anos de Estudo 

O indicador Expectativa de Anos de Estudo também sintetiza a frequência escolar da 

população em idade escolar. Mais precisamente, indica o número de anos de estudo que uma 

criança que inicia a vida escolar o ano de referência deverá completar ao atingir a idade de 18 anos. 

Entre 2000 e 2010, ela passou de 8,24 anos para 9,82 anos, no município, enquanto na UF passou 

de 6,68 anos para 9,23 anos. Em 1991, a expectativa de anos de estudo era de 7,57 anos, no 

município, e de 5,89 anos, na UF. 

 

População Adulta 
 

Também compõe o IDHM Educação um indicador de escolaridade da população adulta, o 

percentual da população de 18 anos ou mais com o ensino fundamental completo. Esse indicador 

carrega uma grande inércia, em função do peso das gerações mais antigas, de menor escolaridade. 

Entre 2000 e 2010, esse percentual passou de 24,87% para 43,74%, no município, e de 39,76% para 

54,92%, na UF. Em 1991, os percentuais eram de 17,02%%%%, no município, e 30,09%, na UF. 

Em 2010, considerando se a população municipal de 25 anos ou mais de idade, 25,86% eram 

analfabetos, 37,50% tinham o ensino fundamental completo, 24,99% possuíam o ensino médio 

completo e 6,32%, o superior completo. No Brasil, esses percentuais são, respectivamente, 11,82%, 

50,75%, 35,83% e 11,27%. 
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Renda 

A renda per capita média de São Raimundo Nonato cresceu 138,35% nas últimas duas 

décadas, passando de R$ 170,42, em 1991, para R$ 231,30, em 2000, e para R$ 406,20, em 2010. 

Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 4,68%. A taxa média anual 

de crescimento foi de 3,45%, entre 1991 e 2000, e 5,79%, entre 2000 e 2010. A proporção de 

pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 

2010), passou de 70,77%, em 1991, para 50,16%, em 2000, e para 25,71%, em 2010. A evolução da 

desigualdade de renda nesses dois períodos pode ser descrita através do Índice de Gini, que passou 

de 0,58, em 1991, para 0,54, em 2000, e para 0,55, em 2010. 

 

 

Tabela 06 

 1991 2000 2010 

Renda per capita (em R$) 170,42 231,30 406,20 

% de extremamente pobres 37,50 23,92 12,78 

% de pobres 70,77 50,16 25,71 

Índice de Gini 0,58 0,54 0,55 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP. 

 

Gráfico 10 
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Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou seja, o 

percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 65,42% em 2000 para 

66,80% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o percentual da população 

economicamente ativa que estava desocupada) passou de 6,20% em 2000 para 5,26% em 2010. 
 

 

Trabalho 

 

Tabela 07 

 

Ocupação da população de 18 anos ou mais São Raimundo Nonato PI 
 

 2000 2010 

Taxa de atividade 65,42 66,80 

Taxa de desocupação 6,20 5,26 

Grau de formalização dos ocupados 18 Anos ou mais 20,69 29,71 

Nível educacional dos ocupados   

% dos ocupados com fundamental completo 29,57 48,02 

% dos ocupados com médio completo 18,34 32,37 

Rendimento médio   

% dos ocupados com rendimento de até 1 sem. 74,79 46,18 

% dos ocupados com rendimento de até 2 sem. 91,46 85,48 

Percentual dos ocupados com rendimento de até 5 salários mínimo 97,96 96,34 
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Gráfico 11 
 

 

 

Habitação 

 

Tabela 08 

Indicadores de Habitação São Raimundo Nonato PI 
 

 1991 2000 2010 

% da população em domicílios com água encanada 29,35 34,97 67,75 

% da população em domicílios com energia elétrica 44,23 68,16 87,75 

% da população em domicílios com coleta de lixo. *Somente para 

população urbana. *Somente para 

População urbana 

13,87 77,66 90,21 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP. 
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Tabela 09 

 

Vulnerabilidade Social São Raimundo Nonato PI  

Crianças e Jovens 
 

 1991 2000 2010 

Mortalidade infantil 43,81 34,57 22,80 

% de crianças de 0 a 5 anos fora da escola - 79,47 69,00 

% de crianças de 6 a 14 fora da escola 20,77 5,10 1,96 

% de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e 

são vulneráveis, na. População dessa faixa 

 21,30 16,11 

% de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos 0,83 3,56 5,28 

Taxa de atividade 10 a 14 anos  15,44 13,94 

Família    

% de mães chefes de família sem fundamental e com filho menor, 

no total de mães chefes de família 

13,52  9,71 16,27 

% de vulneráveis e dependentes de idosos 5,82  4,60 3,54 

% de crianças com até 14 anos de idade que têm renda domiciliar 

per capita igual ou inferior a R$ 70,00 mensais 

48,27  31,93 16,25 

Trabalho e Renda    

% de vulneráveis à pobreza 87,81  73,73 54,60 

% de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental completo e em 

ocupação informal 

- 69,82 51,49 

Condição de Moradia    

% da população em domicílios com banheiro e água encanada 27,39  31,03 61,27 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP. 

 

2- OS NÚMEROS DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO – PI 

 

2.1 - DEMOCRATIZAÇÕES DO ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA 
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2.1.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

A Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394 de 1996 conceitua educação infantil como etapa inicial 

da educação básica, sendo oferecida para crianças de 0 a 3 anos em creches e 4 a 5 anos em pré-

escolas e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, em 

seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social (art. 29).  

 

 A Educação Infantil como se encontra no cenário atual é fruto de um longo e permanente 

processo de transformação. Em seus primórdios representa a articulação de interesses jurídicos, 

políticos, médicos, empresariais, religiosos e pedagógicos e, mais recentemente, somam – se os 

esforços coletivos de atendimento de qualidade às crianças pequenas. 

 A partir da década de 1970, as creches e pré-escolas passam a viver um amplo processo de 

expansão, sobretudo quantitativo, marcado pela busca de definição que orienta as práticas que não 

devem ser “escolarizadas”, mais que também não podem abrir mão de profissionais de qualidade, 

necessários ao desenvolvimento pleno das crianças. 

 É nesse contexto de transformação que a Secretária Municipal de Educação assume no ano 

de 2006 a responsabilidade pela educação de crianças de 0 a 5 anos de idade.  De acordo com o 

censo demográfico de 2010, a população Infantil de São Raimundo Nonato era de aproximadamente 

três mil duzentos e noventa e sete crianças de 0 a 5 anos de idade, sendo que dois mil duzentos e 

dezenove crianças estavam na faixa etária de 0 a 3 anos, e mil e setenta e oito na faixa etária de 4 a 

5 anos, como pode ser observado no quadro a seguir. 

População Infantil de 0 a 03 anos, no Município de São Raimundo Nonato 

– PI - 2010. 
 

Tabela 10 

GRUPO DE IDADE – SÃO RAIMUNDO NONATO QUANTIDADE 

Menos de 1 ano 537 

1 ano 570 

2 anos 583 

3 anos 529 

4 anos 534 

5 anos 544 

Total 2.297 

Fonte: http://www.sidra.ibge.gov.br/ 

http://www.sidra.ibge.gov.br/


ESTADO DO PIAUÍ 
                       PREFEITURA  MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 
Rua Prº Jose Leandro Desudará – Centro - São Raimundo Nonato - PI   
CEP: 64770-000  E- mail: semelsrn@gmail.com 

 

 

 Embora a população de 0 a 3 anos apresente-se duas vezes maior que a população de 4 e 5 

anos, percebe-se que a matricula em pré-escola é consideravelmente maior que as matriculas em 

creches. Isso ocorre pelo fato do município não oferecer a estrutura necessária para o atendimento 

em creches. 

Vale ressaltar também que os dados mostram que esse atendimento é oferecido em sua 

maioria pelas instituições privadas. Isso ocorre pelo fato do município não possuir condições de 

competir com a estrutura oferecida pela rede privada. 

 

II – MATRÍCULA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE 0 A 3 e 4 A 5 ANOS A.1 – 

Ensino Creche/Pré-escola – 2010-2014 

Tabela 11 

PERÍODO DEPEDÊNCIAS 

ADMINISTRATIVAS 

CRECHE TAXA % PRÉ- ESCOLA TAXA % 

 

2014 FEDERAL 0  0  

 ESTADUAL 0  0  

 MUNICIPAL 144  567  

 PRIVADA 198  484  

TOTAL  342 15,41 1051 97,49 

      

PERÍODO DEPEDÊNCIAS 

ADMINISTRATIVAS 

CRECHE TAXA % PRÉ- ESCOLA TAXA % 

 

2013  FEDERAL 0  0  

 ESTADUAL 0  0  

 MUNICIPAL 163  538  

 PRIVADA 293  333  

TOTAL  456 20,54 871 80,79 
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PERÍODO DEPEDÊNCIAS 

ADMINISTRATIVAS 

CRECHE TAXA % PRÉ- ESCOLA TAXA % 

 

2012 FEDERAL 0  0  

 ESTADUAL 0  0  

 MUNICIPAL 91  569  

 PRIVADA 151  453  

TOTAL  242 10,90 1012 93,87 

 

 

     

PERÍODO DEPEDÊNCIAS 

ADMINISTRATIVAS 

CRECHE TAXA % PRÉ- ESCOLA TAXA % 

2011 FEDERAL 0  0  

 ESTADUAL 0  0  

 MUNICIPAL 97  627  

 PRIVADA 114  430  

TOTAL  211 9,50 1057 98,05 

      

PERÍODO DEPENDÊNCIA 

ADMINISTRATIVA 

CRECHE TAXA % PRÉ- ESCOLA TAXA % 

 

2010 FEDERAL 0  0  

 ESTADUAL 0  0  

 MUNICIPAL 130  578  

 PRIVADA 213  231  

TOTAL  343 15,45 809 75,04 

http://portal.inep.gov.br/basica-censo 
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 De acordo com os dados estatísticos coletados em relação às crianças de 0 a 3 anos e de 4 e 

5 anos que frequentam educação infantil, observa-se que houve uma evolução de 11,14% entre os 

anos de 2010 e 2013, na população de 0 a 3 anos, reduzindo 5,28% em 2014. Pode-se atribuir a isso 

a redução de natalidade nos anos anteriores. No entanto observou-se que na rede privada o índice de 

matricula é mais elevado pelo fato das mesmas oferecerem uma melhor infraestrutura em suas 

escolas, além de um melhor poder aquisitivo das famílias. Vale ressaltar que a rede municipal não 

dispõe de espaços adequados para atender essa clientela. Em relação às matriculas de 04 a 05 anos, 

comparando com as de 2010, observa-se houve um aumento nas matrículas de 2014 de 

aproximadamente 5,40%%, sendo que a maioria encontra-se na rede municipal de ensino. 

Tabela 12 

Números de estabelecimentos 

Escola da educação infantil por dependências administrativa 

 

DEPEDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS Total Zona urbana Zona rural 

Numero % Numero % 

Federal 0 - - - - 

Estadual 0 - - - - 

Municipal 19 07  12  

Privada 09 09  - - 

Total 28 16  12 - 

      

 

 O atendimento à Educação Infantil por dependência administrativa no município de São 

Raimundo Nonato, só é ofertada na rede publica municipal e privada. Na rede municipal existem 7 

escolas na zona urbana e 12 na zona rural, totalizando 19 escolas; na rede privada contamos com 9 

escolas, todas na zona urbana. 
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Tabela 13 

Crianças que Frequenta e não Frequenta a escola-Censo IBGE 2010 

Situação Total 0 a 3 anos 4 a 5 anos 

Masculino Feminino Masculino Feminino 

Frequenta 840 86 69 355 356 

Não frequenta 47 26 - 11 10 

 

Gráfico 12 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 - ENSINO FUNDAMENTAL 1º ao 9º ANO 

A promulgação da Lei Federal nº 11.274, em 6 de janeiro de 2006, tornou-se obrigatória à 

oferta de nove anos do Ensino Fundamental para todas as escolas de educação básica do país. Trata-

se de um novo Ensino Fundamental, com mudanças desafiadoras para a escola e para os 

professores. 

O papel do ensino de nove anos é despertar a curiosidade científica das crianças de 1º ao 9º 

ano, através da transmissão de noções básicas das disciplinas curriculares e do estímulo à pesquisa. 

Buscar através de seus princípios, desenvolver as habilidades psicomotoras e a capacidade de 

aprender, tendo como prioridade básica o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, 

fornecendo meios para o progresso em estudos posteriores, para a formação de atitudes e valores 

críticos, o fortalecimento dos vínculos de família, os laços de solidariedade humana, e a tolerância 

recíproca em que se assenta a vida social, preparando-os para o exercício consciente da cidadania. 
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Com isso os alunos vêm apresentando um baixo nível de conhecimento, e o sistema de 

avaliação tem facilitado cada vez mais, a aprovação destes. Este saber desarticulado é refletido nas 

séries posteriores, onde o aluno continua sendo promovido para a série seguinte sem domínio do 

cálculo, da leitura e escrita. 

Tabela 14 

 Por sexo, situação e grupos de idade - Amostra - Características Gerais da População 

Município = São Raimundo Nonato - PI 

Sexo = Total 

Situação do domicílio = Total 

Ano = 2010 

Grupos de idade 
Variável 

População residente (Pessoas) População residente (Percentual) 

6 anos 534 1,65 

7 anos 607 1,88 

8 anos 486 1,50 

9 anos 635 1,97 

10 anos 662 2,05 

11 anos 561 1,74 

12 anos 552 1,71 

13 anos 621 1,92 

14 anos 782 2,42 

Fonte: http://www.sidra.ibge.gov.br/ 
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Tabela 15 

Matriculas por etapa do ensino fundamental 2010 a 2013 

PERÍODO DEPEDÊNCIAS 

ADMINISTRAT

IVAS 

Anos iniciais Anos finais 

Matricula Taxa % Matricula Taxa 

% 

2013 FEDERAL     

 ESTADUAL   703  

 MUNICIPAL 1990  1346  

 PRIVADA 680  457  

TOTAL  2670 93,16 2506 98,81 

      

População de 6 

a 10 anos 

Total 286

6 

 População 

de 11 a 14 

anos 

Total 25

36 

  

2012 FEDERAL     

 ESTADUAL 406  967  

 MUNICIPAL 1753  1234  

 PRIVADA 681  417  

TOTAL   2840 99,09 2618 103,2 

População de 6 

a 10 anos 

Total 2866  População de 

11 a 14 anos 

Total 2536  

2011 FEDERAL     

 ESTADUAL 486  826  

 MUNICIPAL 1783  1210  

 PRIVADA 686  437  
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Fonte: www.portal.inep.gov.br    

 

A rede municipal de ensino de São Raimundo Nonato, no que diz respeito ao 

desenvolvimento de políticas da oferta de matrícula no ensino fundamental, no ano de 2010 

apresentou um total de matrículas de 2.910 alunos e a rede privada 553. Oscilando nos anos 

seguinte conforme tabela abaixo. 

A oferta das séries iniciais pelo o estado foi somente até o ano de 2012, havendo um 

decréscimo no atendimento dessa população. Já na rede municipal houve um aumento significativo, 

pois em 2010 existiam 1.758 alunos matriculados e em 2014 a oferta aumentou para 2.196 alunos. 

Na rede privada houve uma oscilação, variando entre 553 alunos no ano de 2010 e chegando 

em 2014 com 761 alunos nos anos inicias. 

No tocante ao ensino fundamental anos finais, observou-se que na rede estadual o número de 

alunos matriculados no ano de 2010 foi de 809 alunos com um aumento considerável no ano de 

2011, atingindo 967 matriculas; em 2012 caindo em 2013 para 703 alunos e 2014 para 499 alunos. 

Nos anos finais o município atendeu 1.228 alunos; em 2011 decresceu para 1.210 alunos; 

em 2012 aumentou para 1.234 alunos; em 2013 aumentou para 1.346 alunos e em 2014 diminui 

para 1.214 alunos. 

 

 

TOTAL  2955 103,10 2473 97,51 

População de 6 

a 10 anos 

Total 2866  População de 

11 a 14 anos 

Total 2536  

2010 FEDERAL     

 ESTADUAL 599  809  

 MUNICIPAL 1758  1228  

 PRIVADA 553  381  

TOTAL  2910 101,53 2418 95,34 

População de 6 

a 10 anos 

Total 2866  População 

de 11 a 14 

anos 

Total 2536  
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Diante dos dados observa-se que houve uma oscilação na procura pela rede municipal nos 

anos pesquisados. Na rede privada em 2010 nas series finais foi de 381 alunos. Em 2011: 437 

alunos; em 2012: 413 alunos; em 2013: 437 alunos e em 2014: a oferta foi de 455 alunos, 

permanecendo quase a mesma media de procura entre os anos de 2010 a 2014. 

 

Tabela 16 

Número de Estabelecimentos 

Escolas do Ensino Fundamental por Dependência Administrativa 2013. 

 

O Ensino fundamental no município de São Raimundo Nonato é ofertado pelas redes 

estadual, municipal e privada, sendo que a rede municipal conta com vinte e quatro escolas. Sendo 

nove na zona urbana e quinze na zona rural; A rede estadual conta com quatro escolas na rede 

urbana e a privada com seis escolas também só na rede urbana, conforme tabela acima. 

 

 

 

 

 

 

DEPEDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS Total Urbana Rural 

Nº % Nº % 

FEDERAL 0 0  0  

ESTADUAL 4 4  0  

MUNICIPAL 24 9  15  

PRIVADA 6 6  0  

      

TOTAL 34     
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Tabela 17 

Infraestrutura 

Identificação dos dados 

INFRAESTRUTURA POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA – 2013 

Serviços % 

Agua via rede pública 50% – 13 escolas 

Energia via rede pública 100% - 26 escolas 

Esgoto via rede pública 0% 

Coleta de lixo periódico 42% - 11 escolas 

Dependência  

Biblioteca 19% - 5 escolas 

Cozinha 100% - 26 escolas 

Laboratório de informática 31% - 8 escolas 

Laboratório de ciências 0% 

Quadra de esportes 0% 

Sala para leitura 12% - 3 escolas 

Sala para a diretoria 81% - 21 escolas 

Sala para os professores 15% - 4 escolas 

Sala para atendimento especial 4% - 1 escola 

Sanitário dentro do prédio da escola 62% - 16 escolas 

Sanitário fora do prédio da escola 38% - 10 escolas 

Equipamentos  

Aparelho de DVD 69% - 18 escolas 

Impressora 58% - 15 escolas 

Antena parabólica 19% - 5 escolas 
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Tecnologia  

Internet 23% - 6 escolas 

Banda larga 23% - 6 escolas 

Computadores uso dos alunos 124 equipamentos 

Computadores uso administrativo 17 equipamento 

Acessibilidade  

Escolas com dependências acessíveis aos 

portadores de deficiências 

4% - 1 escola 

Escolas com sanitário acessíveis aos 

portadores de deficiências 

8% - 2 escolas 

Observando a tabela acima, referente à infraestrutura das escolas, constata-se a necessidade 

de melhorias no que diz respeito aos serviços, como coleta de lixo periódica e oferecer serviços de 

esgoto via rede pública. Quando analisamos os subitens de energia rede pública e abastecimento de 

água, cabe ressaltar que neste último o abastecimento nas escolas da zona rural em algumas escolas 

da zona urbana é feito por meio de caminhões pipas direto nas escolas.  

Quando observado os subitens relacionado às dependências físicas das escolas percebe-se 

claramente a necessidade de ampliação das mesmas, bem como a melhoria das já existentes. No 

tocante a equipamentos e tecnologia pode-se afirmar que as escolas encontram-se razoavelmente 

atendidas, cabendo uma melhor implementação dos recursos tecnológicos e acesso a internet. 

Conforme o analisado no gráfico acima é possível afirmar que os critérios relacionados à 

acessibilidade ainda é um grande desafio a ser enfrentado no município uma vez que os números 

apresentados ainda não atendem nem 20% da população. 
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Tabela 18 

Crianças e adolescentes que frequenta e não frequenta a escola censo 

IBGE 2010. 

Situação Total 6 a 10 anos 11 a 14 anos 

Frequenta a escola 5.332 2.882 2.450 

Não frequenta a escola 106 40 66 

 

Gráfico 13 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Depois de observar os dados da evolução da Prova Brasil no nosso município podemos 

afirmar que o diagnostico serviu para definir ações voltadas ao aprimoramento da qualidade da 

educação no município e a redução das desigualdades existentes, promovendo, por exemplo, a 

correção de distorções e debilidades identificadas e direcionando seus recursos técnicos e 

financeiros para áreas identificadas como prioritárias. As medidas de desempenho nessas avaliações 

também subsidiam o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), ao lado 

das taxas de aprovação nessas esferas. 

No Brasil, a busca da universalização do ensino obrigatório tem favorecido, nas últimas 

décadas, políticas educacionais no sentido de garantir a democratização da educação pública e de 

qualidade para todos, onde 98,3% das crianças de 6 a 14 anos estão frequentando a escola conforme 
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dados do PNAD/IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio/IBGE. Quanto à 

universalização em São Raimundo Nonato-PI, os resultados têm apontado uma taxa de atendimento 

escolar de aproximadamente, a 98% do total de crianças de 6 a 14 anos. 

Diante dos dados apresentados, cabe ao município de São Raimundo Nonato, viabilizar 

mecanismos e estratégias que venham garantir o acesso e permanência, com qualidade, de 100% 

dos alunos frequentando a escola nesta faixa etária. 

Gráfico 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 - ENSINO MÉDIO 

                O ensino médio é a etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, 

tendo como finalidade a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, a preparação básica para trabalho e cidadania, seu aprimoramento como pessoa 

humana e a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos. 

Conforme disposto na LDB, Lei nº 9.394/96 cabe ao estado assegurar o ensino fundamental e 

oferecer, com prioridade, o ensino médio. Esse nível de ensino, segundo disposto no Art. 35, é a 

etapa final da educação básica, devendo ter uma duração mínima de três anos e as seguintes 

finalidades: 

 A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, 

possibilitando o prosseguimento de estudos; 
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 A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, 

de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às novas condições de ocupação ou de 

aperfeiçoamento posterior; 

 O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

 A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria à prática, no ensino de cada disciplina. 

 

 Com relação ao número de matriculas no município de São Raimundo Nonato – PI, no 

período entre 2010 a 2014, observa-se uma queda considerável na rede pública estadual, enquanto 

que na federal e na rede privada, há uma oscilação entre aumento e diminuição nas matriculas, 

conforme tabela abaixo. 

 

Tabela 19 

 

Número e taxa de matricula por etapa de Ensino Médio de 2010 a 2014 

PERÍODO DEPEDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS Matriculas Taxa de matricula % 

2010 FEDERAL 0  

 ESTADUAL 1.788  

 MUNICIPAL 0  

 PRIVADA 93  

TOTAL  1.881 99,20% 

2011 FEDERAL 60  

 ESTADUAL 1.633  

 MUNICIPAL 0  

 PRIVADA 151  

TOTAL  1.844 97,25% 

2012 FEDERAL 70  

 ESTADUAL 1.479  

 MUNICIPAL 0  
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Fonte: portal. inep.gov.br 

 

 

Tabela 20 

 

Escolas do Ensino Médio por Dependência Administrativa- 2013 
 

Fonte: http://www.dataescolabrasil.inep.gov.br/ 

 

 

 PRIVADA 133  

 

 

TOTAL  1.682 88,71% 

2013 FEDERAL 126  

 ESTADUAL 1.426  

 MUNICIPAL 0  

 PRIVADA 126  

TOTAL  1.678 88,50 

2014 FEDERAL 160  

 ESTADUAL 1.335  

 MUNICIPAL 0  

 PRIVADA 135  

TOTAL  1.630 85,97 

DEPEDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS Total Urbana % Rural % 

FEDERAL 01 01 100% - - 

ESTADUAL 04 04 100% - - 

MUNICIPAL - - - - - 

PRIVADA 03 03 100% - - 

TOTAL 08 08 100% - - 

http://www.dataescolabrasil.inep.gov.br/
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Tabela 21 

INFRAESTRUTURA POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA ENSINO 

MÉDIO– 2013 

Serviços % 

Agua via rede pública 100% 

Energia via rede pública 100% 

Esgoto via rede pública 0% 

Coleta de lixo periódico 100% 

Dependência  

Biblioteca 67% 

Cozinha 100% 

Laboratório de informática 83% 

Laboratório de ciências 33% 

Quadra de esportes 50% 

Sala para leitura 33% 

Sala para a diretoria 100% 

Sala para os professores 83% 

Sala para atendimento especial 17% 

Sanitário dentro do prédio da escola 100% 

Sanitário fora do prédio da escola 100% 

Equipamentos  

Aparelho de DVD 83% 

Impressora 83% 

Antena parabólica 83% 

Tecnologia  

Internet 100% 

Banda larga 100% 
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Computadores uso dos alunos 80 EQUIPAMENTOS 

Computadores uso administrativo 10 EQUIPAMENTOS 

Acessibilidade  

Escolas com dependências acessíveis aos portadores de deficiências 83% 

Escolas com sanitário acessíveis aos portadores de deficiências 63% 

Fonte: qedu.org. br 

 

Tabela 22 

Crianças e adolescentes que frequenta e não frequenta a escola censo IBGE 

2010. 

 

Situação Total 15 a 17 anos homes e mulheres % 

Frequenta a escola 1.645 1.645 88,7% 

Não frequenta a escola 209 209 11,3% 

Fonte: http://www.foradaescolanaopode.org.br/ 

 

Observa-se que 11,3% dos alunos na faixa etária de 15 a 17 anos, estão fora da escola, isso é 

atribuído ao fato das escolas ficarem centralizadas somente na zona urbana, o que impossibilita na 

maioria das vezes, o ingresso do aluno nessa modalidade de ensino, devido à falta de transportes. 

Gráfico 15 
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2.1.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 Compreende-se por educação inclusiva uma proposta que objetiva igualdade de acesso e 

permanência a todos/as que dela fizerem uso, desenvolvida como suporte técnico, pedagógico, 

didático, e metodológico, necessário ao fortalecimento e garantias que assegurem esta permanência, 

bem como o sucesso escolar. 

 Tais direitos encontram-se definidos nos documentos oficiais de modo que a constituição 

federal no artigo 205, afirma: “a educação, direito de todos e dever do estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

 Desse modo, cabe a união, aso estados e municípios o desenvolvimento de politicas publicas 

que contemplem a todas as pessoas envolvidas, antes marginalizadas: mulheres, crianças, pessoas 

idosas, afrodescendentes, indígenas quilombolas e pessoas com deficiência, pessoas que vivem em 

situação de intolerância como os povos ciganos ou como os /as profissionais circenses, entre outros. 

 

 

Tabela 23 

NÚMERO DE MATRICULAS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL DE PESSOAS COM ALGUM 

DOS TIPOS DE DEFICIÊNCIAS INVESTIGADAS NO CENSO IBGE 2010 

 

Dependência 

Administrativa 

Educação Especial (Alunos de Escolas Especiais, Classes Especiais e Incluídos). 

Ensino Regular EJA 

Educação Infantil Ensino Fundamental 
Médio 

EJA Presencial 

Creche Pré- escola Anos Iniciais Anos Finais Fundamental Médio  

Federal - - - - - - - 

Estadual - - 4 7 2 - - 

Municipal 2 5 40 15 - - - 

Privada - - 3 1 - - - 

Total 2 5 47 23 2   
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Tabela 24 

População por tipos de deficiência e localidade – 2000 a 2010 

 

Tipo de deficiência 
Urbano Rural 

2010 2000 2010 2000 

Deficiência visual - não consegue de modo 

algum 
30 

1.340 

14 

865 
Deficiência visual - grande dificuldade 595 636 

Deficiência visual - alguma dificuldade 2870 261 

Deficiência auditiva - não consegue de modo 

algum 
17 

570 

32 

256 
Deficiência auditiva - grande dificuldade 238 245 

Deficiência auditiva - alguma dificuldade 978 710 

Deficiência motora - não consegue de modo 

algum 
98 

686 

38 

332 
Deficiência motora - grande dificuldade 335 241 

Deficiência motora - alguma dificuldade 906 762 

Mental/intelectual 304 2.206 231 138 

Nenhuma dessas deficiências 16.682 15.047 7.512 8.551 

Sem declaração - 58 - 32 

Total 6.2741 2.860 5.173 1.623 

     Fonte:www.sidra.ibge.gov.br 
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Tabela 25 

INFRAESTRUTURA POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA – 2013 

Serviços % 

Agua via rede pública 100% 

Energia via rede pública 100% 

Esgoto via rede pública - 

Coleta de lixo periódico 100% 

Dependência  

Biblioteca - 

Cozinha 100% 

Laboratório de informática 100% 

Laboratório de ciências - 

Quadra de esportes - 

Sala para leitura 100% 

Sala para a diretoria 100% 

Sala para os professores - 

Sala para atendimento especial 100% 

Sanitário dentro do prédio da escola 100% 

Sanitário fora do prédio da escola - 

Equipamentos  

Aparelho de DVD 100% 

Impressora 100% 

Antena parabólica - 

Tecnologia  

Internet 100% 

Banda larga 100% 

Computadores uso dos alunos 25 computadores 

Computadores uso administrativo 3  computadores 

Acessibilidade  

Escolas com dependências acessíveis aos portadores de deficiências 10% - 1 escola 

Escolas com sanitário acessíveis aos portadores de deficiências 20% - 4 escolas 

Fonte: http://www.qedu.org.br/ 

 

 

 

http://www.qedu.org.br/
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Tabela 26 

Pessoas com deficiência que Frequentam e Não Frequentam a escola – Censo IBGE 

2010 

Faixa etária Período 
Fequentam a escola 

Não frequentam a 

escola 

Masculino Feminino Masculino Feminino 

0 a 4 anos 
2010 5 24 34 34 

2000 - - - - 

 5 a 9 anos 
2010 102 125 1 8 

2000 28 33 - - 

10 a 14 anos 
2010 121 192 11 13 

2000 80 64 - 33 

15 a 19 anos 
2010 149 144 97 37 

2000 20 19 59 48 
Fonte:www.sidra.ibge.gov.br 

 

Os dados estatísticos referentes à matricula da população com deficiencia na educação  

especial inclusiva, mostra que tenha aumentado o numero de matriculas entre os anos 2010 à 2013, 

ainda existe muitas pessoas com deficiencia fora da escola. 

 Percebe-se existem um numero considerado de pessoas com deficiencia visual e surdez e 

poucos com outros tipos de deficiencia. Observa-se ainda que no brasil 85,8% estão fora da escola, 

no Piauí 84% e no municipio de São Raimundo Nonato 82,3% estão fora da escola. A realizadade 

observada aponta que um dos principais problemas que contribui para essa situação é a carencia de 

espaços estruturais com recursos multifuncionais para garantir a acessibilidade e permanencia 

desses alunos na escola, pois como mostrado nas tabelas e graficos o numero de pessoas com 

deficiencia frequentando a escola é relativamente baixo em relação a população com deficiencia, 

informados pelo IBGE. 

 No que se refere a infaestrutura observa-se que algumas escolas da rede municipal de São 

Raimundo Nonato já atende os padrões minimos para a demanda de pessoas com deficiencia, 

porém, só existe uma escola na rede municipal que tem a sala de recurso multifuncional em 

funcionamento. 
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2.2 - QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

2.2.1 - Alfabetização de todas as crianças, até 8 anos de idade 

Aos oito de idade, as crianças precisam ter a compreensão do funcionamento do sistema de 

escrita; o domínio das correspondências grafofônicas, mesmo que dominem poucas convenções 

irregulares e poucas regularidades que exijam conhecimentos morfológicos mais complexos; a 

fluência de leitura e o domínio de estratégias de compreensão e de produção de textos escritos. 

Gráfico 16 

 

Tabela 27 

Condição de alfabetização de crianças até 8 anos de idade – 2000 a 2010 

2000 
Alfabetização Grupo de idade Total 

Alfabetizados 5 a 9 anos 1.176 

5 e 6 anos 181 

7 e 9 anos 995 

Total 2.352 

Não alfabetizados 5 a 9 anos 1.616 

 5 e 6 anos 866 

 7 e 9 anos 751 

 Total 3.233 
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Tabela 28 

2010 

Período 
Localização 

 

Masculino Feminino Total 

Alfab Não Alfab % Alfab Alfab Não Alfab % Alfab 

2010 
Urbana 285 442 0,96% 318 379 1,08% 603 

Rural 69 316 0,23% 107 233 0,79% 176 

 

 

Analisando o gráfico acima, percebe-se que o município de São Raimundo Nonato - PI 

ainda não consolidou a alfabetização de suas crianças. Conforme o gráfico só atingiu 63,2%, em se 

comparando com o Piauí 96,5% e Brasil 97,6%. Percebe-se que a Secretaria Municipal de Educação 

precisa de ações e estratégias que alavanquem, ainda precisa de ações e estratégias para alavancar a 

alfabetização no município. 

Os grandes problemas que o nosso município apresenta em relação à meta 5 são: Falta de 

material didático-pedagógico específico e às vezes não adequado para a alfabetização; Ausência de 

acompanhamento familiar; Ausência de implementação de projetos interdisciplinares que viabilize 

o desenvolvimento de aprendizagens significativas; Falta de motivação e de compromisso com o 

ensino-aprendizagem por parte dos educandos; Utilização das velhas práticas pedagógicas, muitas 

vezes ineficazes; Precariedade de infraestrutura das escolas; E falta de integração entre família-

escola, onde cada um deve assumir suas respectivas responsabilidades na valorização do 

aprendizado dos alunos. 

Com bases nos dados coletados alguns desafios permanecem. E com o intuito de avançar em 

direção a um número maior de crianças alfabetizadas, se faz necessário o maior envolvimento e 

compromisso por parte da gestão pública municipal e da comunidade escolar no processo de 

alfabetização e na busca de alternativas que minimizem os problemas supracitados. 

O município conta com PNAIC – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, um 

programa do Governo Federal em parceria com o Governo Estadual e Municipal, que tem como 

objetivo alfabetizar todas as crianças até aos 8 anos de idade, isto é até o final do terceiro ano 

básico. Este programa trabalha quatro eixos que norteiam alfabetização: Formação continuada para 
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professores alfabetizadores; Materiais Didáticos (obras literárias, jogos e tecnologias educacionais); 

avaliações sistemáticas e Gestão, mobilização e controle social. 

2.2.2 - Educação em Tempo Integral 

 

 

A educação é por definição integral na medida em que  atende a todos as dimensões do 

desenvolvimento humano como processo ao longo de toda a vida. Espaços dinâmicas e sujeitos são 

objetos de aprendizagem e também seu fim, o sentido próprio para qual converge a construção de 

qualquer conhecimento. Nessa perspectiva, todos - escola, família, comunidade e a própria cidade - 

são educadores e aprendizes de um mesmo e colaborativo processo de aprendizagem. A mesma 

pressupõe um conjunto de estratégias para o desenvolvimento pleno do ser humano, a partir da 

Integração e ampliação de tempo, espaços e conteúdos de aprendizagem, dentro e fora da escola. 

Nesse sentido, reconhecer os conhecimentos adquiridos tanto na escola, quanto na cidade, na 

comunidade e no contexto familiar é condição fundamental para a construção de uma educação 

integral com qualidade. 

 

Na rede pública de ensino, a educação integral contribui para a redução das desigualdades 

socioeconômicas, na medida em que ajuda a ampliar os repertórios socioculturais, os horizontes e a 

capacidade de circulação inclusiva e criativa de crianças, adolescentes e jovens pela cidade em que 

vivem. Assim, a educação integral passa a ser estratégia não só para melhoria da educação, mas 

para promoção da equidade. 

 

Tabela 29 

Número de matrículas da educação integral - 2010 

Período 

Dependência 

Administrativ

a 

Total de 

Matriculas 

Educação 

Infantil 
Fundamental Média 

Profissional 

nível técnico 

 2010 
Federal  - 

- - - 
 

Estadual 
- - - - 

103 

Municipal 
- - - - 

 

Privada 
- - - - 

 

Fonte: educacenso.inep.gov.br 
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Tabela 30 

Número de matrículas da educação integral - 2011 

Período 
Dependência 

Administrativa 

Total de 

Matriculas 

Educação 

Infantil 
Fundamental Média 

Profissional 

nível técnico 

2011 
Federal  

- - - - 263 

Estadual 
- - - 229 - 

Municipal 
- - - - - 

Privada 
- 29 -  - 

Fonte: educacenso.inep.gov.br 

 

Tabela  31 

Número de matrículas da educação integral - 2012 

Período 
Dependência 

Administrativa 

Total de 

Matriculas 

Educação 

Infantil 
Fundamental Média 

Profissional/nível 

técnico 

 2012 
Federal  

- - - - 147 

Estadual 
- - - 191 - 

Municipal 
- - - - - 

Privada 
- - - - - 

Fonte:educacenso.inep.gov.br 

 

 

Tabela  32 

Número de matrículas da educação integral - 2013 

Período 
Dependência 

Administrativa 

Total de 

Matriculas 

Educação 

Infantil 
Fundamental Média 

Profissional/nível 

técnico 

 2013 
Federal  - 

- - - 
150 

Estadual 
- - - 253 - 

Municipal 
- - - - - 

Privada 
- - - - - 

Fonte:educacenso.inep.gov.br 
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Tabela  33 

Número de matrículas da educação integral - 2014 

Período 
Dependência 

Administrativa 

Total de 

Matriculas 

Educação 

Infantil 
Fundamental Médio Profissional/técnico 

 2014 
Federal  - 

- - - 
128 

Estadual 
- - - 345 

 

Municipal 
- - - - - 

Privada 
- - - - - 

Fonte:educacenso.inep.gov.br 

 

 

Em nosso município a Educação Integral é ofertada apenas na rede estadual. E o programa 

Mais Educação é ofertado pela duas redes de ensino, pois  tudo que se faz em educação, será 

aprimorado com participação de educadores, educandos, artistas, atletas, equipes de saúde, enfim 

com todos aqueles que, pessoal e profissionalmente, dedicando–se à tarefa de garantir os direitos de 

nossas crianças, adolescentes e jovens.  

O Programa Mais Educação, foi instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e 

regulamentado 7.083/ constitui-se como estratégia do Ministério da Educação para induzir a 

ampliação da jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da Educação Integral. Tendo 

por finalidade contribuir para a melhoria da aprendizagem por meio da ampliação do tempo de 

permanência de crianças, adolescentes e jovens matriculados em escola pública, mediante oferta de 

educação básica em tempo integral. 

As escolas da rede Municipal de São Raimundo Nonato fizeram a adesão ao Programa em 

2013 e iniciou em 2014. De acordo com o projeto educativo em curso, Em nossas escolas as 

atividades pedagógicas do programa inserem-se nos seguintes macrocampos: Acompanhamento 

pedagógico; Educação Ambiental; esporte e Lazer; Cultura e artes; Promoção de Saúde; 

Comunicação e uso de mídias.  

Segundo o Educacenso de 2014, alunos são atendidos pelo Programa Mais educação nas 

escolas municipais e atualmente temos 941 alunos . Entre os benefícios desse modelo de educação 

em tempo integral estão as aulas de reforço escolar que contribui para o melhoramento e o 
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desempenho de escolarização, e vem desempenhando um papel inicial para a implantação da escola 

integral no nosso município, abrindo espaços para os saberes e práticas comunitárias locais. 

Neste contexto é importante frisar a aplicabilidade e o desempenho das atividades propostas, 

uma vez que, ás experiências desenvolvidas nas escolas vem apresentando alguns empecilhos e/ou 

obstáculos tais como: 

 Inadequação da infraestrutura para desenvolvimento das oficinas, existindo uma carência 

em relação ao espaço destinado às atividades; 

 Inviabilidade na disposição do tempo de permanência e de locomoção dos educandos em 

função de não haver compatibilidade dos horários do período regular e de inicio e finalização das 

atividades do programa. 

 Inexistência na disposição de pessoal de apoio para desenvolvimento de atividades na 

alimentação, limpeza e higienização. 

2.2.3 - Fluxo e Qualidade 

 

Tabela  34 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – 2005 a 2011 

 
Município Dependência 

Administrativa 

Ensino Fundamental – Anos 

Iniciais 

Ensino Fundamental – Anos 

Finais 

Ensino Médio 

2005 2011 2005 2011 2005 2011 

SÃO 

RAIMUNDO 

NONATO 

Federal 0 0 0 0 0 0 

Estadual 2.4 3.5 2.6 3.2 0 0 

Municipal 2.7 3.3 2.6 3.5 0 0 

Privada 0 0 0 0 0 0 

Fonte:www.qedu.org.br 

 

Tabela 35 

Taxa de rendimento por dependência administrativa e etapas de educação - 

2013. 

Dependência 

Administrativa 
Etapas 

Aprovação Reprovação Abandono 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

Federal 

Anos iniciais -  - -   

Anos finais -  -    

Ensino Médio 97,2%  0,9%  1,8  

Estadual Anos iniciais -  -    
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Anos finais 80%  17,3%  2,7  

Ensino Médio 78,5%  8,0%  13,5  

Municipal 

Anos iniciais 81,4% 91,2% 11,8% 6,0 6,8 2,8 

Anos finais 77,5% 80,6% 19,4% 11,6 3,0 7,8 

Ensino Médio - - - - -  

Privada 

Anos iniciais 99,1% - 0,6% - 0,3  

Anos finais 96,8% - 3,0% - 0,2  

Ensino Médio 99,2% - 0,8% - -  
Fonte:www.qedu.org.br 

 

 

 

Tabela  36 

Taxa de distorção Idade-Série por dependência administrativa e etapas da 

Educação Básica – 2010 a 2012 

Dependência 

Administrativa 
Etapas 

2010 2011 2012 2013 

Urb

ano 

Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

Federal 

Anos iniciais 

E. F. 

        

Anos finais 

E.F 

        

Ensino 

Médio 

        

Estadual 

Anos iniciais 

E. F. 

29

% 

0% 28 0 28  0  

Anos finais 

E.F 

36

% 

0% 37 0 34  34  

Ensino 

Médio 

46

% 

0% 41 0 38  31  

Municipal 

Anos iniciais 

E. F. 

35

% 

26% 34 31 35 28 34 27 

Anos finais 

E.F 

40

% 

41% 37 43 39 43 43 39 

Ensino 

Médio 

- - 0 0 0 0 0 - 

Privada 

Anos iniciais 

E. F. 

2,0

% 

0% 3 0 4 0 4  

Anos finais 

E.F 

5,0

% 

0% 6 0 7 0 6  

Ensino 

Médio 

5,0

% 

0% 5 0 0 0 7  

Fonte:www.qedu.org.br 
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Comparando as taxas de distorção idade-série percebe-se que a rede privada apresenta uma 

quantidade baixa, sendo quase significante em relação a rede municipal e estadual que apresentam 

resultados elevados, sendo que na rede estadual, oscila entre 28% e 29% nos anos iniciais e anos 

finais de 36% a 37%, já na rede municipal varia de 34% a 35% anos iniciais e anos finais, variando 

de 40 a 43% isto na zona urbana e rural. No ensino médio estadual oscila entre 38 a 46% e a rede 

municipal não oferta ensino médio. 

As taxas observadas, revelam que muitos alunos são condenados a repetitivas reprovações, 

abandonos e o pouco estimulo por partes das famílias, adicionado à práticas escolares pouco 

atrativas nas escolas. Em relação a  distorção idade-série no ensino médio, os resultados ainda são 

maiores. Percebe-se também que parte desses  alunos dessa modalidade de ensino são pessoas que 

vem da zona rural e outros  necessitam trabalhar o dia inteiro, gerando cansaço, desmotivação e 

consequentemente a evasão.  

 

 

Tabela 37 

Distribuição dos Alunos Por Nível de Proficiência 2009- 2013 (Português e 

Matemática) 

 

Município Anos 2009 

 

2011 2013 

Português Matemática Português Matemática Português Matemática 

São Raimundo 

Nonato 

5º Ano 3% 4% 7% 4% 7% 6% 

9º Ano 11% 4% 4% 3% 4% 1% 

Guaribas 5º Ano 4% 11% 4% 3% 4% 3% 

9º Ano 

 

1% 1% Sem 

dados 

Sem dados 0% 0% 

Anísio de 

Abreu 

 

5º Ano 7% 7% 13% 6% 13% 9% 

 9º Ano 3% 1% 6% 3% 12% 11% 

Fonte:www.qedu.org.br 
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Tabela 38 

Distribuição dos Alunos Por Nível de Proficiência 2009- 2013 (Português e 

Matemática) 
 

Município Anos Níveis 2009 

 

2011 2013 

Portugu

ês     

(108 

alunos) 

Matemátic

a 

(108 

alunos) 

Portuguê

s 

(214 

alunos) 

Matemátic

a 

(214 

alunos) 

Portuguê

s 

(144 

alunos) 

Matemátic

a 

(144 

alunos) 

São 

Raimundo 

Nonato 

 

 

 

 

5º 

Ano 

 

 

Avançado 

 

Portu 

guês 

351 

alunos 

Matemátic

a 

210 alunos 

Portuguê

s 

 

Matemátic

a 

222 alunos 

 

Portuguê

s 

Matemátic

a 

 

0% - 

01 

aluno 

0% - 0 

aluno 

01% - 03 

alunos 

0% - 1 

aluno 

01%  1% 

 

Proficiente 

03% -

09 

alunos 

04% - 13 

alunos 

06% - 23 

alunos 

04% - 15 

alunos 

06% 5% 

Básico 

 

39% - 

137 

alunos 

25% - 8 

8alunos 

40% - 

158 

alunos 

28% - 110 

alunos 

27% 22% 

Insuficiente 58% - 

204 

alunos 

71% - 250 

alunos 

53% - 

213 

alunos 

68% - 271 

alunos 

66% 72% 

 

 

 

 

Avançado 

 

01% - 

1 

aluno 

0% - 0 

alunos 

0% - 0 

alunos 

0% - 0 

aluno 

0% 0% -  

 

Proficiente 

10% - 

21 

alunos 

04% - 09 

alunos 

04% - 8 

alunos 

03% - 06 

alunos 

4% 01% 
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9º 

Ano 

 

Básico 

51% - 

107 

aluno 

30% - 63 

alunos 

56% - 

125 

alunos 

36% - 81 

alunos 

50% 35% 

 

Insuficiente 

38% - 

10 

alunos 

66% - 138 

alunos 

40% - 90 

alunos 

61% - 135 

alunos 

46% 64% 

   Portug

uês 

90 

alunos 

Matemátic

a 

 90 alunos 

Portuguê

s 

105 

alunos 

 

Matemátic

a 

  

105alunos 

 

Portuguê

s 

80 alunos 

Matemátic

a 

71 alunos 

 

 

 

 

Guaribas 

 

 

 

 

5º 

Ano 

 

Avançado 

0% - 0 

aluno 

01% - 01 

aluno 

0% - 0 

alunos 

0% - 0 

aluno 

01% -01 

aluno 

02% - 01 

aluno 

 

Proficiente 

04% - 

04 

alunos 

10% - 09 

alunos 

04% - 04 

alunos 

03% - 04 

alunos 

03% - 02 

alunos 

01% - 1 

aluno 

 

Básico 

27% - 

24 

alunos 

26% - 23 

alunos 

36% - 38 

alunos 

23% - 24 

alunos 

32% - 22 

alunos 

19% - 14 

alunos 

Insuficiente 69% - 

62 

alunos 

63% - 57 

alunos 

60% - 63 

alunos 

74% - 77 

alunos 

64% - 45 

alunos 

68% - 55 

alunos 

 

 

 

9º 

Ano 

 

 

Avançado 

Sem 

dados 

Sem 

dados 

Sem 

dados 

Sem 

dados 

Sem 

dados 

Sem 

dados 

 

Proficiente 

Sem 

dados 

Sem 

dados 

Sem 

dados 

Sem 

dados 

Sem 

dados 

Sem 

dados 

 

Básico 

Sem 

dados 

Sem 

dados 

Sem 

dados 

Sem 

dados 

Sem 

dados 

Sem 

dados 

Insuficiente 

 

Sem 

dados 

Sem 

dados 

Sem 

dados 

Sem 

dados 

Sem 

dados 

Sem 

dados 

Anísio de 

Abreu 

 

 

Avançado 

 

01% - 

01 

aluno 

01% - 01 

aluno 

2% - 04 

alunos 

01% - 01 

aluno 

3% - 04 

alunos 

0%-       0 

alunos 
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5º 

Ano 

 

 Proficiente 

 

O6% - 

07 

alunos 

06% - 07 

alunos 

11% - 23 

alunos 

05% - 11 

alunos 

10% - 14 

alunos 

09%-13 

alunos 

 Básico 

 

51% - 

55 

alunos 

40% - 43 

alunos 

44% - 94 

alunos 

36% - 77 

alunos 

48% - 94 

alunos 

41%-59 

alunos 

 Insuficiente 42% - 

45 

alunos 

53% - 57 

alunos 

43% - 93 

alunos 

58% - 125 

alunos 

43% - 69 

alunos 

50%-       

72 alunos 

 9º 

Ano 

 

Avançado 

0% -0 

alunos 

0% - 0 

aluno 

01% - 

aluno 

0% - 0 

aluno 

02% - 1 

aluno 

0% - 0 

aluno 

  Proficiente 3% - 

03 

alunos 

01% - 1 

aluno 

05% - 5 

alunos 

03% - 03 

alunos 

10% - 9 

alunos 

11% - 09 

alunos 

  Básico 63% - 

53 

alunos 

42% - 35 

alunos 

 52% - 

58 alunos 

42% - 47 

alunos 

62% - 55 

alunos 

63% - 56 

alunos 

  Insuficiente 34% - 

28 

alunos 

 

57% - 47 

alunos 

42% - 46 

alunos 

55% - 60 

alunos 

26% - 23 

alunos 

26% - 23 

alunos 

Fonte:www.qedu.org.br 
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Os dados estatísticos analisados revelam que o Município de São Raimundo Nonato - PI não 

apresentam resultados satisfatórios, em relação as metas nacionais desejáveis. O nosso IDEB está 

abaixo do projetado. Em linhas gerais, os demais municípios analisados, apresentam um IDEB 

baixo ou relativamente baixo. 

Com relação à distribuição dos alunos por nível de proficiência em português e matemática, 

o município de São Raimundo Nonato – PI, apresenta um resultado no 5º ano de 3%, 7%, e 7% 

(português). 9º ano 11%, 4%, 4% e matemática no 5º ano 4%, 4% e 6% e 9º ano 11%, 3% e 3%. 

Analisando os dados observou-se que São Raimundo nonato no que diz respeito ao resultado da 

proficiência nas disciplinas de português e matemática dos anos de 2009 a 2013 é inferior ao 

município de Anísio de Abreu tanto nos anos inicias quanto nos anos finais, sendo superior nas 

taxas do município de Guaribas. 

Quanto as taxas de reprovação, no que diz respeito ao Ensino Fundamental e Médio, ainda 

ocupam um patamar muito alto, tanto na Rede Municipal (Fundamental menor maior) como na 

Rede Estadual (Ensino Médio), entretanto a Rede Privada apresenta taxa de reprovação num nível 

baixo. É necessário portanto, que   as redes municipal e   estadual  busquem estratégias de melhorias 

para que esse quadro possa ser revertido. 

 

2.3 - COMBATE À DESIGUALDADE 

2.3.1 - ESCOLARIDADE 

As sociedades contemporâneas, dentre elas a brasileira, passam por um período de 

transformações sociais, políticas e econômicas, de certo modo complexas e específicas do modelo 

de desenvolvimento adotado e desenvolvido por cada país. 

Dessa forma, cabe salientar, que tendo em vista a importância do trabalho e das relações que 

se constituem a partir do mesmo, a compreensão da política econômica conhecida como 

neoliberalismo, onde conceitos como empreendedorismo, livre iniciativa e desburocratização dos 

serviços públicos, assim como esvaziamento das responsabilidades do Estado, no tocante a 

economia e as políticas públicas, vem sendo a cada dia mais estimulados. 

Prova disso são as privatizações de empresas estatais e agrupamentos de países em blocos 

econômicos que pretendem proporcionar facilidades no campo comercial, estimulando assim de 

modo positivo, ou pelo contrário, desestabilizando a economia de muitos países, inclusive de alguns 

hoje considerados como emergentes e estabelecendo outras situações. 
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A falta de perspectiva para a juventude, a fome, o trabalho escravo e infantil, as diferenças 

salariais causadas por gênero e/ou cor, o analfabetismo, a ineficiência das políticas públicas, a falta 

de autonomia dos países cujas dívidas não são negociadas e/ou os prazos não são cumpridos, são 

exemplos dessas situações. 

Internamente destacam-se ainda a violência contra a mulher, a criança e a pessoa idosa; as 

situações de homofobia que independem do gênero; a intolerância e o desrespeito religiosos; o 

preconceito e a discriminação contra os povos indígenas e afrodescendentes, como contra a pessoa 

com deficiência. 

Por outro lado, existem problemas de ordem ambiental que demandam preocupações e 

acertos de posturas e condutas, tendo em vista que a vida no planeta encontra-se cada vez mais 

comprometida, sendo urgente a necessidade de rever posicionamentos em relação a ocupação do 

espaço, bem como a exploração predatória dos recursos naturais, sejam eles de natureza animal, 

vegetal ou mineral e, ao mesmo tempo, o excessivo e descontrolado uso de agrotóxicos, 

combustíveis e demais substâncias químicas que poluem o planeta associados a outros poluentes 

não menos agressivos.       

 A legislação Educacional Brasileira apresenta uma ampla base legal para instituição de 

politicas diferenciadas para o atendimento escolar das pessoas que vivem no campo. De acordo com 

a LDB, as especificidades do atendimento escolar no campo são referenciados no artigo 28, 

segundo qual para a oferta de educação básica para a população rural, o sistema de ensino 

removerão as adaptações necessárias à  sua adequação as peculiaridades da vida rural, 

especificamente no que diz respeito a conteúdos curriculares e metodologias apropriadas as reais 

necessidades e interesses dos educandos na zona rural. 

No Município de São Raimundo Nonato, temos 4 escolas pertencentes a território 

reconhecido como quilombola. Nesse sentido destaca-se a emergência nas comunidades 

quilombolas no que diz respeito a obrigatoriedade do ensino de historia e cultura africana e afro-

brasileira aparando pela lei 10.639/03, pois a escola é um espaço privilegiado de construção e 

ampliação de conhecimento. Cabe a Secretaria Municipal de Educação investir em politicas 

publicas que possam contribuir para valorização da cultura e das especificidades educacionais 

destas comunidades bem como na formação continuada dos professores para atuarem atendendo a 

demanda dessa área.    
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Gráfico 17 

 

Tabela 39 

ESPACILIDADES 

 

Percentual de renda apropriada 

pelos 20% mais pobres-   

Percentual de renda apropriado 

pelos 40% mais pobres 

 

BRASIL 

 

1991 2000 2010 1991 2000 2010 

1,92 1,84 2,41 6,72 6,85 8,59 

São Raimundo Nonato-Pi 3,31 2,82 2,80 9,93 9,88 10,56 

 

Tabela 40 

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos por Raça/Cor 

 

Raça/Cor Censo 2000 MÉDIA Censo 2010 MEDIA 

Branca 551  441 1,36 

Parda 689  1.213 3,76 

Preta 49  193 0,36 

Amarela  -  - 0,6 

Indígena  15  - - 

Não declarada 22  - - 

Total 1.255  1.847 6,68 
Fonte: www.sidra.ibge.gov.br 

 

 

 

 

http://www.sidra.ibge.gov.br/
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MÉDIA DE ESCOLARIDADE 

 

Gráfico 18 

 

Tabela  41 

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos por localidade 

Localização Censo 2000 MÉDIA Censo 2010 MÉDIA 

Urbana 3.998  1.331 5,71 

Rural 2.128  515 1,59 

Total 6.126    7,3 
Fonte: :www.sidra.ibge.gov.br 

  

Gráfico 19 
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Tabela 42 

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos por nível de instrução 

Grau de instrução Censo 2000 Censo 2010 

Fundamental Completo 695 222 

Ensino Médio 931 715 

Superior Completo - 688 

Total 1.626 1.625 
Fonte: :www.sidra.ibge.gov.br 

 

 

Tabela 43 

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos em anos de estudos 

Munícipios 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

            

            

            

            

 

          Os dados apresentados nos gráficos acima nos revelam que os índices referentes a evolução  

da escolaridade média da população de 18 e 29 anos, entre os anos de 2000 e 2010 apresentam 

resultados satisfatórios quando observada a sua evolução em todas as etapas de ensino. 

Após analise dos dados referentes a escolaridade media da população de 18 a 29 anos por 

raça, observou-se que a população branca no ano de 2000 era de 551 pessoas, já no ano de 2010 foi 

de 441, observando que os alunos da cor parda foi duplicado em relação ano de 2000 e a cor preta 

teve quatro vezes a mais totalizando em 193 alunos e ainda no ano de 2000, houve a declaração de 

15 índios que só aparecem no ano acima citado. 

No que refere a escolaridade por localidade, no ano de 2000, não foram encontrados dados 

especificados da zona urbana e zona rural, encontrou-se os dados gerais que totalizaram em 1.453. 
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já em 2010 a escolaridade media da população era de 1.331 na zona urbana e 515 na zona rural 

totalizando 1.846 

Em relação a tabela 43, (escolaridade média da população de 18 a 29 anos em anos de 

estudos), não foi possível coletar nenhum  informação. 

O território do campo deve ser compreendido para muito além de um espaço de produção 

agrícola. O campo é território de produção de vida, de produção de novas relações sociais, de novas 

relações entre as pessoas e a natureza, de novas relações entre o rural e o urbano. 

A Educação do Campo ajuda a produzir um novo olhar para o campo. E faz isso em sintonia 

com uma nova dinâmica social de valorização desse território e de busca de alternativas para 

melhorar a situação de quem vive e trabalha nele 

Não é mais possível imaginar que a cidade seja o lugar do avanço e o campo, o lugar de 

atraso a ser atualizado pela cidade ou pelo agronegócio. A cidade tem suas singularidades e o 

campo também as têm, logo, não se trata apenas de reconhecer que há uma identidade para os 

sujeitos do campo, mas que há toda uma forma diferente de viver que produz relações sociais, 

culturais e econômicas diferenciadas no campo. Ao elegermos a vida enquanto princípio educativo, 

os processos e os conteúdos educativos no campo devem condizer com esse princípio, ou seja, é 

preciso elaborar um currículo para as escolas do campo que vincule os conteúdos à vida do campo, 

currículo este que deverá ser construído, a médio prazo, em um processo democrático e 

participativo com toda a rede. 

Ver o jovem na perspectiva contemporânea exige um esforço para se seguir em direção do 

entendimento da historicidade e contexto social onde estão esses sujeitos.  

2.3.2 - Alfabetização 15 anos ou mais 

 

Tabela 44 

TAXA DE ANALFABETISMO DA POPULAÇÃO DE 15 A 17 ANOS E DE 18 

A 24 

ESPACILIDADES 

 

POPULAÇÃO DE 15 A 17 

ANOS 

POPULAÇAÕ DE 18 A 24 

ANOS 
 

BRASIL 

 

1991 2000 2010 1991 2000 2010 

12,42 4,85 2,20 11,97 6,26 2,61 

São Raimundo Nonato-Pi 19,34 7,46 3,90 20,74 11,58 4,48 
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        Segundo dados do IBGE (Censo 2010) publicados em abril de 2011, o Brasil tem uma 

população de 56,2 milhões de pessoas com mais de 15 anos que não frequentam a escola e não têm 

o Ensino Fundamental completo. Destes, o percentual de analfabetos ainda é fator alarmante em 

nível de país, região, estado e município. 

 

  Gráfico 20 

 

 

Observando os dados do IBGE (PNAD) 2013, percebe-se uma marcha decrescente quanto a 

taxa de alfabetização. Brasil 91,5%, Piauí 80,3%, São Raimundo Nonato 79,9%. Os dados mostram 

que o município precisa investir na Educação de Jovens e Adultos, para elevar a taxa de 

alfabetização da sua população de 15 anos ou mais de idade, para equiparar-se a taxa estadual e, o 

estado, também precisa proporcionar aos seus jovens, mais escolas, mais investimentos, mais 

oportunidades de estudos. Em relação ao município de São Raimundo Nonato, faz-se necessário 

implantar a educação de Jovens e Adultos nas escolas da rede, para fomentar a alfabetização da 

população de Jovens e Adultos, tanto na zona urbana como no campo, onde se concentra grande 

parte da população jovem não alfabetizada. 
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Gráfico 21 

 

Com relação, a taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais de idade, 

constata-se, que em relação ao Brasil 29,4%(IBGE – 2013), se observa uma taxa de analfabetismo 

funcional, ainda muito elevada,  34,3% de sua população jovem; em relação ao estado do Piauí, 

percebe-se uma concentração de analfabetismo funcional, na sua população de jovens e adultos, de  

45,0%,  o equivalente, quase a metade da população desta faixa etária, em se tratando desta faixa 

etária no município de São Raimundo Nonato, apresenta taxas bem semelhantes a do seu estado. 

Em relação aos municípios da microrregião, em análise, percebe-se que todos apresentam altas 

taxas de analfabetismo funcional, posicionando-se numa situação mais favorável o município de 

São Raimundo Nonato 34,3%, seguido de Anísio de Abreu 44,5%, São Braz 48,4% e Guaribas 

56,0%, o qual apresenta um percentual superior a mais da metade da sua população jovem. 

Pensando alternativas viáveis para combater ou minimizar o alto índice de analfabetismo 

funcional, no município, tanto no campo como na zona urbana, propomos um olhar diferenciado 

para esta modalidade, ainda carente de um incentivo, no que diz respeito à efetivação de direitos a 

ter professores efetivos, escolas com ofertas de vagas, o mesmo calendário de matriculas e 

igualdade de direitos em relação ao ensino Fundamental. Para o fortalecimento de ações voltadas 

para esta modalidade, propomos algumas estratégias que poderão ajudar na erradicação desse 

analfabetismo funcional, o qual prejudica o crescimento econômico, político e social do município. 
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2.3.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 

 

Tabela  45 

Fonte de dados 

 

2010 EJA (Presencial) EJA ( semipresencial) 

 Fundamental 2 Médio 2 Fundamental Médio 

Estadual 122 102 - 90 

Municipal 281 - - - 

Privada 104 - -- - 

Total 507 102 - 90 

www.portal.inep.gov.br 

 

Tabela 46 

Fonte de dados 

 

2011 EJA (Presencial) EJA ( semipresencial) 

 Fundamental Médio Fundamental Médio 

Federal - - - - 

Estadual 97 213 - 99 

Municipal 283 - - - 

Privada 90 - - - 

Total 470 - - 99 

www.portal.inep.gov.br 
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Tabela 47 

Fonte de dados 

 

2012 EJA (Presencial) EJA ( semipresencial) 

 Fundamental Médio Fundamental Médio 

Federal -  - - 

Estadual 290 266 - - 

Municipal 281 - - - 

Privada 75 - - - 

Total 646 266 - - 

Fonte: www.portal.inep.gov.br 

 

Tabela  48 

Fonte de dados 

 

2013 EJA (Presencial) EJA ( semipresencial) 

 Fundamental Médio Fundamental Médio 

Federal -- - - - 

Estadual 257 256 - - 

Municipal 295 - - - 

Privada 51 - - - 

Total 603 256 - - 

Fonte: www.portal.inep.gov.br 
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Tabela 49 

Fonte de dados 

 

2014 EJA (Presencial) EJA ( semipresencial) 

 Fundamental Médio Fundamental Médio 

Federal - - - - 

Estadual 38 256 - - 

Municipal 219 - - - 

Privada 56 - - - 

Total 313 - - - 

Fonte: www.portal.inep.gov.br 

 

 

Embora já tenha havido avanço na área educacional de jovens e adultos, ainda existe um 

número elevado de jovens e adultos sem concluir o ensino fundamental, e outros que não são 

alfabetizados. Por falta de oportunidade, ou outra razão, deixaram de estudar para trabalhar quando 

criança. Hoje são jovens e adultos excluídos do mercado de trabalho por que não estudaram. Diante 

desta realidade negativa, deve-se estabelecer programas relevantes, experiências bem sucedidas 

como: incentivos financeiros ou bolsas de estudos devem ser considerados pelos sistemas de ensino 

responsável pela educação de jovens e adultos. Muitos destes educandos efetuam suas respectivas 

matrículas e frequentam com assiduidade até o início do segundo semestre, mas acabam sem 

concluir a etapa atingidos por fatores socioeconômicos, já previstos na região do semiárido, que é a 

“Seca”, provocando a saída para outras regiões do país, onde acabam complicando mais ainda a 

situação. Diante do acelerado avanço científico e tecnológico e do fenômeno da globalização que 

tem implicações diretas nos valores culturais, individuais na participação política, assim como, na 

reorganização no mundo do trabalho, faz se necessário um maior investimento nesta modalidade de 

ensino.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portal.inep.gov.br/
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Gráfico 22 

 

 O perceptual de matricula de Educação de Jovens e Adultos na forma integrada à educação 

profissional em 2013 foi de 0,0%. No Piauí nessa modalidade e de 5,5%; em nível de brasil 

1,7% 

 

2.3.4 - Educação Profissional 

A educação profissional e tecnológica valoriza a integração dos conhecimentos científicos 

com o técnico, contribuindo para formação do individuo, possibilitando a construção de uma leitura 

crítica do mundo do trabalho. 

A atual Lei de Diretrizes e Bases em apenas quatro artigos traz uma abordagem sobre a 

Educação Profissional, que se refere: à integração da educação profissional às diferentes formas de 

educação, ao trabalho, à ciência e á tecnologia; acesso à educação profissional independente do 

nível de escolaridade; articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação 

continuada em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. 

Para o Ministério da Educação, esta educação não se resume a ensinar a fazer e preparar 

para o mercado de trabalho, mas sim “proporcionar a compreensão das dinâmicas sócio produtivas 

das sociedades modernas, com as suas conquistas e seus revezes, e também habilitar as pessoas para 

o exercício autônomo e crítico de profissões, sem nunca se esgotar a 

elas.”(BRASIL,MEC,2007,p.45) 

Portanto, a Educação Profissional deve ser entendida e integrada à Educação Básica em 

todos os níveis e modalidades, possibilitando o aumento da escolaridade, da força de trabalho e suas 

qualificações profissionais, articuladas com as políticas de emprego, econômicas e sociais, 

atendendo às demandas regionais e setoriais e em sintonia com as variações e potencialidades 

produtivas locais. 
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O PRONATEC busca ampliar as oportunidades educacionais e de formação profissional 

qualificada aos jovens, trabalhadores e beneficiários de programas de transferência de renda. Além 

do PRONATEC contamos com a oferta do ensino técnico profissionalizante, integrado ao ensino 

médio ofertado pelo CEEP: Gercílio de Castro Macedo ( Rede Estadual ) e pelo IFPI – Instituto 

Federal do Piauí, com as modalidades  e cursos abaixo relacionadas:  

 

Tabela  50 

ENSINO MEDIO INTEGRADO 

INSTITUIÇÃO DEPENDENCIA  

ADMINISTRATIVA 

CURSO 

Instituto Federal do Piauí Federal  Técnico de informática 

 Técnico em administração 

CEEP: Gercilio de Castro 

Macêdo 

Estadual  Tec. Em informática 

 Téc. Em enfermagem 

 Téc. Em Hospedagem 

 Tec. Em meio Ambiente. 

 Téc. Em Restaurante e Bar. 

 

Tabela  51 

ENSINO TÉCNICO CONCOMITANTE/ SUBSEQUENTE (PRESENCIAL) 

 

INSTITUIÇÃO DEPENDENCIA  

ADMINISTRATIVA 

CURSO 

Instituto Federal do Piauí Federal  Técnico de informática 

 Técnico em Guia de turismo 

 Técnico em cozinha 

 Técnico em serviços de Restaurante e Bar 
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Tabela  52 

ENSINO TÉCNICO CONCOMITANTE  SUBSEQUENTE (EAD ) 

INSTITUIÇÃO DEPENDENCIA 

ADMINISTRATIVA 

CURSO 

Instituto Federal do Piauí Federal  Técnico em Serviços Jurídicos 

 

 

Tabela 53 

NÚMERO DE MATRICULAS 

INSTITUIÇÃO  DEPENDENCIA 

ADMINISTRATIVA 

MODALIDADE NºDE 

MATRICULAS 

Instituto Federal do Piauí Federal  Médio integrado ao 

técnico 

214  

 

 Ensino Téc. 

concomitante 

subsequente 

Presencial 

136 

 

 

 Ensino Téc. 

concomitante 

subsequente (EAD) 

 

80 

TOTAL    

 

O Instituto Federal do Piauí além de ofertar  diversos cursos e modalidades desenvolve 

projetos educacionais e de extensão , além de bolsas de manutenção para os alunos de baixa renda, 

apresentando em seu orçamento para 2014 pouco mais de 3 milhões de reais para manutenção da 

instituição. Seu quadro de profissionais hoje está composto de:47 professores,30 técnicos 
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administrativos , totalizando assim 77 profissionais. A estimativa para os próximos quatro anos é de 

20 professores e 20 técnicos administrativos, para que possa atender a demanda. 

2.4 - Educação Superior 

O  Município de São Raimundo Nonato-Pi conta com três instituições públicas que ofertam 

ensino superior presencial –Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Universidade Federal do Vale 

do São Francisco (UNIVASF), e o Instituto Federal do Piauí ( IFPI)  e  três polos de extensão da 

rede privada, sendo dois semipresencial e um de  EAD (UNOPAR). Vivemos num mundo em que o 

conhecimento sobrepuja os recursos materiais como fator de desenvolvimento humano dê a 

importância da educação superior e de suas instituições no município  

 O PNE destaca que “nenhum país pode aspirar a ser desenvolvido e independente sem um 

forte sistema de educação superior”. Esta importância parece que tem sido cada vez mais percebida 

pela comunidade sanraimundense, onde cresce a demanda e a pressão pelo aumento de vagas na 

educação superior, o que tenderá a se acentuar em decorrência do aumento acelerado do número de 

egressos da educação média. Deve-se, no entanto, planejar a expansão da rede pública com 

qualidade, evitando-se o fácil caminho da massificação. 

É importante destacar a contribuição do setor privado em São Raimundo Nonato, a sua 

matrícula na educação superior tem um relevante papel a cumprir, desde que respeitados os 

parâmetros de qualidade estabelecidos pelos sistemas de ensino.   

É notória a necessidade da expansão do número de vagas nas universidades públicas para 

atender à demanda crescente dos alunos, sobretudo das camadas populares, e por outro lado, 

garantir o desenvolvimento gradativo da pesquisa, que ainda é muito incipiente e limitada no que se 

refere à produção do conhecimento. 

Tabela 54 

 

NÚMERO DE MATRICULAS DO ENSINO SUPERIOR 
 

  
 

PRESENCIAL Total 

  
 

PÚBLICA 

 

Total 

  
 

 

FEDERAL   

 

ESTADUAL   

 

Ano Censo   

 

Grau Acadêmico   

 

          

2012 BACHARELADO   

 

133   133 133 133 

LICENCIATURA   

 

170 481 651 651 651 

TECNOLÓGICO   

 

24   24 24 24 

Total 327 481 808 808 808 

2011 BACHARELADO   

 

116   116 116 116 

LICENCIATURA   

 

149 501 650 650 650 

Total 265 501 766 766 766 

2010 BACHARELADO   

 

117   117 117 117 

LICENCIATURA   

 

88 496 584 584 584 

Total 205 496 701 701 701 

2009 BACHARELADO   

 

101   101 101 101 

LICENCIATURA   

 

39 546 585 585 585 

Total 140 546 686 686 686 

Fonte: http://inepdata.inep.gov.br/ 

http://inepdata.inep.gov.br/
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Tabela 55 

Taxa e numero de matriculas do ensino superior por cor/raça e grupo de idade 

(faixa etária de 18 a 24 anos) – 

Raça/Cor Matricula / %  

Censo 2000 Censo 2010 

Nº  % Nº  % 

Branca - - 188 1.74  

Parda - - 375 3.75  

Preta - - 28 0,26  

Amarela  - - - -  

Indígena  - - - -  

Não declarada - - - -  

Total - - 591 5.75  
Fonte: www.sidra.ibge.gov.br 

 

Tabela 56 

Escolaridade média da população de 18 a 24 anos por localidade 

Localização Censo 2000 Media Censo 2010 Média 

Urbana -  528 5,75 

Rural -  62 0.67 

Total   590 
Fonte: :www.sidra.ibge.gov.br 

 

 

Tabela  57 

Escolaridade média da população de 18 a 24 anos por nível de instrução 

Grau de instrução Censo 2000 % Censo 2010 % 

Superior de graduação - - 582 5,67 

Especialização de Nível 

superior 

- - 09 0,08 

Mestrado - - - - 

Doutorado - - - - 

Total   591 5,75 
Fonte: :www.sidra.ibge.gov.br 
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         Após coleta dos dados referentes ao ensino superior percebe-se que no ano de 2000 não se 

registra informações sobre a escolaridade média da população de 18 a 24 anos em nosso município 

referente ao ensino superior, até mesmo porque foi a partir de 2009 que se expandiu as 

universidades publicas em nossa região , facilitando assim o acesso da população as universidades , 

portanto a partir de 2010 começa-se a perceber estas informações conforme gráfico acima.  No 

tocante, a mestres e doutores, o município não apresenta dados, mas atualmente  temos profissionais 

com estes títulos principalmente na  UESPI, UNIVASF e no IFPI e já desponta  de alguns 

profissionais cursando mestrado e doutorado .Alguns problemas impedem o ingresso nos cursos de 

Pós Graduação stricto sensu, tais como, falta de disponibilidade para cursar uma Pós Graduação 

stricto sensu, falta de oferta de bolsas de estudo para professores e os demais profissionais da 

Educação Básica. 

 

2.5 – FORMAÇÃO, VALORIZAÇÃO E CARREIRA DOS PROFESSORES 

 

 

O Art. 61 da LDB 9394/96 assegura aos profissionais de educação a formação docente para 

atuar na Educação Básica, de modo a atender aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de 

ensino e às características de cada fase do desenvolvimento do educando.  

A valorização dos Trabalhadores da Educação, objetiva reconhecer a importância dos 

funcionários dentro do Projeto Político Pedagógico das escolas de Educação Básica e deflagrar 

ações concretas de valorização dentro dos três eixos interligados entre si: GESTÃO – FORMAÇÃO 

– CARREIRA, 

Valorização do magistério é um princípio central na discussão do projeto político-

pedagógico. A qualidade do ensino ministrado na escola e seu sucesso na tarefa de formar cidadãos 

capazes de participar da vida socioeconômica, política e cultural do país relacionam-se 

estreitamente a formação (inicial e continuada), condições de trabalho (recursos didáticos, recursos 

físicos e materiais, dedicação integral á escola, redução do número de alunos na sala de aula etc.), 

remuneração, elementos esses indispensáveis à profissionalização do magistério. 

           O reforço à valorização dos profissionais da educação, garantindo-lhe o direito ao 

aperfeiçoamento profissional permanente, significa “valorizar a experiência e o conhecimento que 

os professores têm a partir de sua prática pedagógica” (Veiga e Carvalho 1994, p. 51). 
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A melhoria da qualidade da formação profissional e a valorização do trabalho pedagógico 

requerem a articulação entre instituições formadoras, no caso as instituições de ensino superior e a 

escola normal, e as agências empregadoras, ou seja, a própria rede de ensino. A formação 

profissional implica, também, a dissociabilidade entre a formação inicial e a formação continuada.  

 

RENDIMENTO MÉDIO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇAÕ BÁSICA 

Salários do magistério público da Educação Básica 

LEI Nº 261/2010 

Tabela de Vencimentos-2015 

Tabela 58 

 

Classe 

Jornada de 

Trabalho 

 

Nível de Referência Salarial 

I II III IV V VI VII 

 

Classe A 

20hs 958,89 1.006,83 1.057,18 1.110,04 1.165,54 1.223,81 1.285,00 

40hs 1.917,7

8 

2.013,67 2.114,35 2.220,07 2.331,07 2.447,63 2.570,01 

 

Classe B 

20hs 1.102,7

2 

1.157,86 1.215,75 1.276,54 1.340,37 1.407,39 1.477,75 

40hs 2.205,4

5 

2.315,72 2.431,51 2.553,08 2.680,73 2.814,77 2.955,51 

 

Classe C 

20hs 1.190,9

4 

1.250,49 1.313,01 1.378,66 1.447,60 1.519,98 1.595,98 

40hs 2.381,8

8 

2.500,98 2.626,03 2.757,33 2.895,19 3.039,95 3.191,95 

 

Classe D 

20hs 1.369,5

8 

1.438,06 1.509,96 1.585,46 1.664,74 1.747,97 1.835,37 

40hs 2.739,1

7 

2.876,12 3.019,93 3.170,93 3.329,47 3.495,95 3.670,74 

 

Classe E 

20hs 1.780,4

6 

1.869,48 1.962,95 2.061,10 2.164,16 2.272,36 2.385,98 

40hs 3.560,9

1 

3.738,96 3.925,91 4.122,20 4.328,31 4.544,73 4.771,97 
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         No que se refere à formação de professores, o quadro abaixo apresenta detalhadamente os 

dados referentes ao período de 2007 a 2013.  

 

Gráfico 23 
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Gráfico 24 

 

Percebe-se ao analisar a tabela acima que em 2013 o município contava com (38) 

profissionais sem licenciatura e, que quanto aos professores que atuam na Educação Básica temos 

duzentos e cinquenta e nove (259) professores com licenciatura. 

Porcentagem de Professores da Educação Básica com Pós-Graduação a Nível Estadual. 

 

 

Gráfico 25 
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Observa-se que a Nível Estadual, apenas 28,6% dos professores da Educação Básica possui 

Pós-Graduação, evidenciando que o município encontra-se com os indicadores superiores aos 

apresentados a Nível Estadual. 

O município de São Raimundo Nonato apresenta-se com um percentual insatisfatório 

quando comparado os índices de graduação com os de pós-graduação, correlacionando este 

problema ao fato de o município não ofertar tais cursos nas áreas desejadas pelos docentes.  

Acredita-se que com a implantação da Universidade Aberta do Brasil – UAB, no município, 

a redução dos números apresentados será significativa, visto que os professores poderão cursar uma 

Pós - Graduação na área específica nas modalidades a distância, presenciais e/ou semipresenciais, 

no intuito de elevar o índice de docentes pós-graduados. No entanto, é conveniente que haja um 

acompanhamento das estratégias aqui consolidadas, para que as metas do PME voltadas para a 

formação e valorização dos profissionais da educação conforme os incisos I, II e III do Art. 61 da 

Lei 9.394/96 sejam verdadeiramente efetivas. 
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Docentes na educação básica por quantidade de estabelecimentos em que 

lecionam – por etapa de ensino. 

Tabela 59a 

Tabela 10-A. Funções Docentes por Modalidade e Etapa de Ensino - Rede Municipal em São Raimundo 

Nonato (Cont.) 

Modalidade/Etapa 

Funções Docentes 

Ano C/Lic. C/Gr C/EM C/NM S/EM Total 

LEGENDA PARA FUNÇÕES DOCENTES: C/LIC - COM LICENCIATURA; C/GR - COM GRADUAÇÃO; C/EM - COM ENSINO MÉDIO; C/NM - COM 

NORMAL MÉDIO; S/EM - SEM ENSINO MÉDIO 

CRECHE 

2007 - - - - - - 

2008 - - - - - - 

2009 - - - - - - 

2010 - - - - - - 

2011 - - - - - - 

2012 - - - - - - 

2013 - - - - - - 

PRÉ-ESCOLA 

2007 - - - - - - 

2008 - - - - - - 

2009 - - - - - - 

2010 - - - - - - 

2011 - - - - - - 

2012 - - - - - - 

2013 - - - - - - 

ANOS INICIAIS do Ensino Fundamental 

2007 - - - - - - 

2008 - - - - - - 

2009 - - - - - - 
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Tabela 10-A. Funções Docentes por Modalidade e Etapa de Ensino - Rede Municipal em São Raimundo 

Nonato (Cont.) 

Modalidade/Etapa 

Funções Docentes 

Ano C/Lic. C/Gr C/EM C/NM S/EM Total 

2010 18 18 7 14 - 39 

2011 14 14 7 8 - 29 

2012 15 15 4 6 - 25 

2013 - - - - - - 

ANOS FINAIS do Ensino Fundamental 

2007 - - - - - - 

2008 - - - - - - 

2009 - - - - - - 

2010 41 42 9 9 - 60 

2011 48 48 8 8 - 64 

2012 49 49 11 6 1 67 

2013 32 1 33 9 3 - 

EJA - Fundamental - Anos Iniciais - Presencial 

2007 - - - - - - 

2008 - - - - - - 

2009 - - - - - - 

2010 - - 1 - - 1 

2011 - - - - - - 

2012 - - - - - - 

2013 6 - 6 1 1 - 

EJA - Fundamental - Anos Iniciais - Semipresencial 

2007 - - - - - - 

2008 - - - - - - 

2009 - - - - - - 

2010 - - - - - - 
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Tabela 10-A. Funções Docentes por Modalidade e Etapa de Ensino - Rede Municipal em São Raimundo 

Nonato (Cont.) 

Modalidade/Etapa 

Funções Docentes 

Ano C/Lic. C/Gr C/EM C/NM S/EM Total 

2011 - - - - - - 

2012 - - - - - - 

2013 - - - - - - 

EJA - Fundamental - Anos Finais - Presencial 

2007 - - - - - - 

2008 - - - - - - 

2009 - - - - - - 

2010 8 8 2 5 - 15 

2011 12 12 2 2 - 16 

2012 10 10 2 2 1 15 

2013 11 - 11 - 3 - 

EJA - Fundamental - Anos Finais - Semipresencial 

2007 - - - - - - 

2008 - - - - - - 

2009 - - - - - - 

2010 - - - - - - 

2011 - - - - - - 

2012 - - - - - - 

2013 - - - - - - 

EJA - Fundamental de 1 a 8 - Presencial 

2007 - - - - - - 

2008 - - - - - - 

2009 - - - - - - 

2010 - - - - - - 

2011 - - - - - - 
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Tabela 10-A. Funções Docentes por Modalidade e Etapa de Ensino - Rede Municipal em São Raimundo 

Nonato (Cont.) 

Modalidade/Etapa 

Funções Docentes 

Ano C/Lic. C/Gr C/EM C/NM S/EM Total 

2012 - - - - - - 

2013 - - - - - - 

ENSINO MÉDIO 

2007 - - - - - - 

2008 - - - - - - 

2009 - - - - - - 

2010 86 93 4 12 - 109 

2011 64 64 7 6 - 77 

2012 65 65 1 4 - 70 

2013 70 16 86 11 3 - 

EJA - ENSINO MÉDIO 

2007 - - - - - - 

2008 - - - - - - 

2009 - - - - - - 

2010 - - - - - - 

2011 20 20 4 3 - 27 

2012 17 17 3 2 1 23 

2013 - - - - - - 

 

Tabela 59b 

Tabela 10-B. Funções Docentes por Modalidade e Etapa de Ensino - Rede Municipal em São Raimundo 

Nonato (Cont.) 

Modalidade/Etapa 

Funções Docentes 

Ano C/Lic. C/Gr C/EM C/NM S/EM Total 
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Tabela 10-B. Funções Docentes por Modalidade e Etapa de Ensino - Rede Municipal em São Raimundo 

Nonato (Cont.) 

Modalidade/Etapa 

Funções Docentes 

Ano C/Lic. C/Gr C/EM C/NM S/EM Total 

LEGENDA PARA FUNÇÕES DOCENTES: C/LIC - COM LICENCIATURA; C/GR - COM GRADUAÇÃO; C/EM - COM ENSINO MÉDIO; C/NM - COM 

NORMAL MÉDIO; S/EM - SEM ENSINO MÉDIO 

CRECHE 

2007 1 1 - 5 - 6 

2008 8 8 1 9 - 18 

2009 5 5 2 1 - 8 

2010 3 3 2 1 - 6 

2011 4 4 - - - 4 

2012 4 4 - - - 4 

2013 6 - 6 - 1 - 

PRÉ-ESCOLA 

2007 11 15 - 24 - 39 

2008 15 15 1 31 - 47 

2009 9 9 8 14 - 31 

2010 12 12 1 15 - 28 

2011 14 14 4 15 - 33 

2012 27 27 3 7 - 37 

2013 23 - 23 2 10 - 

ANOS INICIAIS do Ensino Fundamental 

2007 34 36 - 54 - 90 

2008 70 70 4 79 1 154 

2009 76 77 22 75 - 174 

2010 32 33 12 35 - 80 

2011 42 42 11 44 - 97 

2012 67 67 12 26 - 105 

2013 69 2 71 14 32 - 
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Tabela 10-B. Funções Docentes por Modalidade e Etapa de Ensino - Rede Municipal em São Raimundo 

Nonato (Cont.) 

Modalidade/Etapa 

Funções Docentes 

Ano C/Lic. C/Gr C/EM C/NM S/EM Total 

2007 78 83 - 9 - 92 

2008 152 152 6 22 - 180 

2009 130 131 22 27 - 180 

2010 70 70 6 19 - 95 

2011 76 76 4 27 - 107 

2012 91 91 5 14 - 110 

2013 73 - 73 7 12 - 

EJA - Fundamental - Anos Iniciais - Presencial 

2007 2 2 - 5 - 7 

2008 5 5 - 4 - 9 

2009 6 6 1 4 - 11 

2010 3 3 - 1 - 4 

2011 - - 1 1 - 2 

2012 6 6 - - - 6 

2013 15 - 15 1 3 - 

EJA - Fundamental - Anos Iniciais - Semipresencial 

2007 - - - 1 - 1 

2008 - - - - - - 

2009 - - - - - - 

2010 - - - - - - 

2011 - - - - - - 

2012 - - - - - - 

2013 - - - - - - 

EJA - Fundamental - Anos Finais - Presencial 2007 25 25 - 4 - 29 
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Tabela 10-B. Funções Docentes por Modalidade e Etapa de Ensino - Rede Municipal em São Raimundo 

Nonato (Cont.) 

Modalidade/Etapa 

Funções Docentes 

Ano C/Lic. C/Gr C/EM C/NM S/EM Total 

2008 44 44 - 15 - 59 

2009 21 21 3 7 - 31 

2010 13 13 3 - - 16 

2011 19 19 2 1 - 22 

2012 17 17 2 - - 19 

2013 13 - 13 1 2 - 

EJA - Fundamental - Anos Finais - Semipresencial 

2007 - - - - - - 

2008 - - - - - - 

2009 4 4 - - - 4 

2010 - - - - - - 

2011 - - - - - - 

2012 - - - - - - 

2013 - - - - - - 

EJA - Fundamental de 1 a 8 - Presencial 

2007 - - - - - - 

2008 - - - - - - 

2009 - - - - - - 

2010 - - - - - - 

2011 - - - - - - 

2012 - - - - - - 

2013 - - - - - - 

ENSINO MÉDIO 

2007 - - - - - - 

2008 88 94 3 7 - 104 
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Tabela 10-B. Funções Docentes por Modalidade e Etapa de Ensino - Rede Municipal em São Raimundo 

Nonato (Cont.) 

Modalidade/Etapa 

Funções Docentes 

Ano C/Lic. C/Gr C/EM C/NM S/EM Total 

2009 83 88 3 6 - 97 

2010 - - - - - - 

2011 - - - - - - 

2012 - - - - - - 

2013 - - - - - - 

EJA - ENSINO MÉDIO 

2007 - - - - - - 

2008 - - - - - - 

2009 - - - - - - 

2010 - - - - - - 

2011 - - - - - - 

2012 - - - - - - 

2013 - - - - - - 

 

O Plano de cargos e Salários contempla somente o magistério público municipal.  A 

valorização dos professores e das professoras da educação municipal, norteia-se no Plano de Cargos 

e Salários do Município (em processo de reformulação) e no Piso salarial Profissional Nacional, em 

observância a LDB e a Lei 11.494/97 – Lei do FUNDEB. 
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                            Salários do magistério público da Educação Básica 

LEI Nº 261/2010 

Tabela de Vencimentos-2015 

Tabela 60 

 

Classe 

Jornada de 

Trabalho 

 

Nível de Referência Salarial 

I II III IV V VI VII 

 

Classe A 

20hs 958,89 1.006,83 1.057,18 1.110,04 1.165,54 1.223,81 1.285,00 

40hs 1.917,7

8 

2.013,67 2.114,35 2.220,07 2.331,07 2.447,63 2.570,01 

 

Classe B 

20hs 1.102,7

2 

1.157,86 1.215,75 1.276,54 1.340,37 1.407,39 1.477,75 

40hs 2.205,4

5 

2.315,72 2.431,51 2.553,08 2.680,73 2.814,77 2.955,51 

 

Classe C 

20hs 1.190,9

4 

1.250,49 1.313,01 1.378,66 1.447,60 1.519,98 1.595,98 

40hs 2.381,8

8 

2.500,98 2.626,03 2.757,33 2.895,19 3.039,95 3.191,95 

 

Classe D 

20hs 1.369,5

8 

1.438,06 1.509,96 1.585,46 1.664,74 1.747,97 1.835,37 

40hs 2.739,1

7 

2.876,12 3.019,93 3.170,93 3.329,47 3.495,95 3.670,74 

 

Classe E 

20hs 1.780,4

6 

1.869,48 1.962,95 2.061,10 2.164,16 2.272,36 2.385,98 

40hs 3.560,9

1 

3.738,96 3.925,91 4.122,20 4.328,31 4.544,73 4.771,97 
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O Plano de Cargos e Salários do Município está constituído em cinco classes de acesso 

vertical sucessivo (A, B, C, D e E) e em níveis que constitui a linha de acesso horizontal (I, II, III, 

IV, V, VI e VII).  

Classe A – Habilitação especifica, equivalente ao ensino médio na modalidade normal;  

Classe B – Habilitação em Licenciatura Plena em nível superior; 

Classe C – Habilitação em curso de pós-graduação lato sensu; 

Classe D - Habilitação em curso de pós-graduação strict sensu em nível de mestrado; 

Classe E - Habilitação em curso de pós-graduação strict sensu em nível de doutorado. 

          O professor terá direito a mudança de nível, a cada 05 anos de efetivo exercício do magistério 

público municipal e ao adicional de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base da sua classe. A 

mudança de nível é automática.  

Nível I –A partir do ingresso do professor na rede de ensino; 

Nível II – A partir de 05 anos no exercício da função; 

Nível III – A partir de 10 anos no exercício da função; 

Nível IV – A partir de 15 anos no exercício da função; 

Nível V – A partir de 20 anos no exercício da função; 

Nível VI – A partir de 25 anos no exercício da função. 

Nível VII – A Partir de 30 anos no exercício da função. 

Com base nos dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação, observa-se que o 

município conta com professores classe A, apenas uma minoria, classe B uma pequena parte, Classe 

C onde se concentra a grande maioria de professores, chegando quase 100%, não possuindo 

nenhum professor compondo as classes D e E. 

O salário dos profissionais do magistério constitui-se do salario base, representativo da sua 

classe somado ao seu nível correspondente. 
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Gráfico 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 - Gestão Democrática 

 

A efetiva consolidação da educação requer especial atenção à gestão de recursos, que deve 

ser eficaz, eficiente, relevante e pertinente, a fim de atender aos inúmeros desafios inerentes ao 

processo de desenvolvimento sustentável da região. A fixação de um plano de metas para a 

educação exige definição de custos e identificação dos recursos atualmente disponíveis, e das 

estratégias para sua ampliação, seja por meio de criação de novas fontes, seja por uma utilização 

mais racionalizada, seja pela constatação da necessidade de maior investimento. Os percentuais 

constitucionalmente vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino devem se constituir 

referência e ponto de partida para a formulação e implementação de metas educacionais. 

A reforma tributária embutida na Constituição de 1988 reforçou a arrecadação de impostos 

em geral, mas também sua destinação ou disponibilização para os Estados e Municípios. Uma 

primeira medida fundamental foi a vinculação de recursos à Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino. O artigo 212, caput, da Carta Magna, dispõe que: 

A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de 

impostos, compreendendo a proveniente das transferências, na manutenção e desenvolvimento do 

ensino. 

No entanto, para que se alcance este patamar de qualidade, é preciso assegurar a gestão 

democrática nos sistemas de ensino e unidades escolares. Em nível de gestão de sistema, na forma 

de Conselhos de Educação que reúnam competência técnica e representatividade dos diversos 
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setores educacionais; em nível das unidades escolares, por meio da formação de conselhos escolares 

de que participe a comunidade educacional e formas de escolha da direção escolar, que associem a 

garantia da competência ao compromisso com a proposta pedagógica emanada dos conselhos 

escolares e a representatividade e liderança dos gestores escolares. Para tanto, é imprescindível a 

profissionalização da gestão em todos os níveis, com vistas à racionalidade e produtividade. É 

necessária a desburocratização e a descentralização da gestão nas dimensões pedagógica, 

administrativa e de gestão financeira. 

 

Gráfico 27 

 

 
 

 

 

 A gestão educacional, em nosso município conta com o Conselho Municipal de Educação, 

Conselho do FUNDEB, Conselho de Alimentação Escolar, conselho de transporte escolar e Sistema 

Municipal de Educação, em nível de Secretaria Municipal e em nível de unidades escolares existem 

os Conselhos Escolares, Conselhos das Unidades Executoras.  

Das 29 escolas existente apenas 7 não possui conselho, porém estão em processo de criação. 

A participação de professores, funcionários e pais é 100%, porém a participação de alunos é 

mínima, não atingindo nem 3% 
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Gráfico 28 
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Gráfico 29 

 

 

Em 2012 houve a 1ª eleição para a escola dos Gestores Municipais das Escolas. No final de 

2014 aconteceu a 2ª eleição. Ela acontece de forma democrática. Primeiro o gestor municipal lança 

o edital de candidatura, em seguida a secretaria municipal cria uma comissão central e em cada 

escola é formada uma comissão escolar para acompanhar todo o processo da eleição. Estabelecido 

um cronograma de prazos: Cadastramento dos Pais, Alunos, Professores, Diretores e demais 

profissionais da escola; prazo para registro das candidaturas, outro para apresentação do plano de 

governo dos candidatos.    

O conselho Municipal de Educação de São Raimundo Nonato foi criado através da lei Nª 

085 de 20 de dezembro de 2004; através da lei N° 245 de 15 de abril de 2010, foi criado o Sistema 

de Ensino do Município de São Raimundo Nonato – PI. Porém a sua autonomia só foi efetivada no 

final do ano de 2014.   

Para a efetivação da Gestão Democrática da Educação em todas as escolas, faz-se necessário 

um ajuste no que diz respeito a criação dos Conselhos, bem como a conscientização de todos os 

envolvidos da importância desses Conselhos Escolares. É preciso também que se faça um ajuste em 
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algumas escolas, pois existem casos em que o N° de alunos é inferior a taxa exigida para a 

realização da eleição para a escolha de Gestores.   

2.7 - FINANCIAMENTO 
 

Para o cumprimento constitucional à educação, o município utiliza recursos garantidos em 

Leis que compõem o orçamento publico municipal ( FUNDEB, Plano Plurianual, Diretrizes 

Orçamentarias e Lei Orçamentaria Anual, Plano de Ações Articuladas e outras). Visando subsidiar 

a analise da realidade educacional do município apresenta-se algumas fontes de investimentos na 

Educação, tais como: FUNDEB, PNAE, PNAT, SALÁRIO EDUCAÇÃO, PDDE, MAIS 

EDUCAÇÃO, ATLETA NA ESCOLA, ACESSIBILIDADE, ÁGUA E ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO, PRO JOVEM RURAL, BRALFA, BRASIL CARINHOSO, PRO INFÂNCIA PRO 

JOVEM URBANO. Todos estes programas investem recursos no município através de repasses 

constitucionais, repasse de convênios com a União e o Estado e repasses de tributos municipais, 

vinculados a manutenção e desenvolvimento de ensino. 
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Tabela 61 

Tabela 1.2 - Estimativa do Percentual do Investimento Público Direto em Educação em Relação ao Produto Interno Bruto (PIB), 

por Nível de Ensino - Brasil 2000-2013 

                

Ano 

Percentual do Investimento Público Direto em relação ao PIB  
(%) 

Todos os Níveis 

de Ensino 

Níveis de Ensino 

Educação Básica Educação Infantil 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 
 Educação 

Superior  De 1ª a 4ªSéries 

ou Anos Iniciais 

De 5ª a 8ªSéries 

ou Anos Finais 

                

2000 3,9 3,2 0,3 1,3 1,1 0,5 0,7 

2001 4,0 3,3 0,3 1,3 1,1 0,6 0,7 

2002 4,1 3,3 0,3 1,5 1,1 0,4 0,8 

2003 3,9 3,2 0,3 1,3 1,0 0,5 0,7 

2004 3,9 3,2 0,3 1,4 1,1 0,4 0,7 

2005 3,9 3,2 0,3 1,4 1,1 0,4 0,7 

2006 4,3 3,6 0,3 1,4 1,3 0,6 0,7 

2007 4,5 3,8 0,4 1,5 1,4 0,6 0,7 

2008 4,7 4,0 0,4 1,5 1,5 0,7 0,7 

2009 5,0 4,2 0,4 1,6 1,6 0,7 0,8 

2010 5,1 4,3 0,4 1,6 1,5 0,8 0,8 

2011 5,3 4,4 0,5 1,6 1,5 0,9 0,9 

2012 5,5 4,6 0,6 1,6 1,5 1,0 0,8 

2013 5,6 4,7 0,6 1,6 1,5 1,0 0,9 

                

Fonte: Inep/MEC - Tabela elaborada pela Deed/Inep.           
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Tabela 62 

Tabela 1.1 - Estimativa do Percentual do Investimento Público Total em Educação em Relação ao Produto Interno Bruto 

(PIB), por Nível de Ensino - Brasil 2000-2013 

                

Ano 

Percentual do Investimento Público Total em relação ao PIB  
(%) 

Todos os 

Níveis de 

Ensino 

Níveis de Ensino 

Educação 

Básica 

Educação 

Infantil 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 
 Educação 

Superior  
De 1ª a 

4ªSéries ou 

Anos Iniciais 

De 5ª a 

8ªSéries ou 

Anos Finais 

                

2000 4,7 3,7 0,4 1,5 1,2 0,6 0,9 

2001 4,8 3,8 0,4 1,4 1,3 0,7 0,9 

2002 4,8 3,8 0,4 1,7 1,3 0,5 1,0 

2003 4,6 3,7 0,4 1,5 1,2 0,6 0,9 

2004 4,5 3,7 0,4 1,5 1,3 0,5 0,8 

2005 4,5 3,7 0,4 1,5 1,3 0,5 0,9 

2006 5,0 4,1 0,4 1,6 1,5 0,6 0,8 

2007 5,2 4,3 0,4 1,6 1,5 0,7 0,9 

2008 5,4 4,5 0,4 1,7 1,7 0,8 0,9 

2009 5,7 4,8 0,4 1,8 1,8 0,8 0,9 

2010 5,8 4,9 0,4 1,8 1,7 0,9 1,0 

2011 6,1 5,0 0,5 1,8 1,7 1,1 1,1 

2012 6,4 5,3 0,6 1,8 1,7 1,2 1,1 

2013 6,6 5,4 0,7 1,8 1,7 1,2 1,2 

                

Fonte: Inep/MEC - Tabela elaborada pela Deed/Inep.           
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Tabela 63 

Tabela 5.1 - Estimativa da Variação do Investimento Público Direto em Educação e da Variação do Investimento 

Público Direto em Educação por Estudante (Base=2000), corrigidos para 2013 pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), por Nível de Ensino - Brasil 2000-2013 

               

Ano 

Todos os 

Níveis de 

Ensino 

Educação 

Básica 

Educação 

Infantil 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 
Educação 

Superior 
De 1ª a 

4ªséries ou 

anos iniciais 

De 5ª a 

8ªséries ou 

anos iniciais 

∆% 

Invest

iment

o 

Direto 

∆% 

Invest

iment

o por 

Estud

ante 

∆% 

Invest

iment

o 

Direto 

∆% 

Invest

iment

o por 

Estud

ante 

∆% 

Invest

iment

o 

Direto 

∆% 

Invest

iment

o por 

Estud

ante 

∆% 

Invest

iment

o 

Direto 

∆% 

Invest

iment

o por 

Estud

ante 

∆% 

Invest

iment

o 

Direto 

∆% 

Invest

iment

o por 

Estud

ante 

∆% 

Invest

iment

o 

Direto 

∆% 

Invest

iment

o por 

Estud

ante 

∆% 

Invest

iment

o 

Direto 

∆% 

Invest

iment

o por 

Estud

ante 

 
        

  
    

  
    

  
2000 - - - - - - - - - - - - - - 

2001 5,1 3,3 5,2 3,5 -2,6 -10,8 -2,2 -1,1 9,8 8,9 19,9 12,4 4,8 -1,2 

2002 7,0 2,5 6,2 2,1 -5,7 -16,4 14,0 16,5 9,8 4,9 -13,1 -24,2 10,8 -8,5 

2003 6,5 0,7 6,9 1,6 11,8 -4,7 7,7 11,9 6,7 1,1 2,1 -16,0 4,6 -20,0 

2004 12,9 6,8 15,3 9,7 20,2 -4,1 18,7 27,8 18,2 12,8 -2,7 -23,3 2,2 -24,3 

2005 19,3 13,8 20,7 15,8 17,2 -10,9 24,5 37,0 25,9 21,6 2,4 -18,7 13,3 -18,4 

2006 40,7 35,4 45,8 41,3 25,8 -2,6 37,7 53,4 64,1 59,9 42,5 13,0 18,3 -15,5 

2007 58,2 58,1 63,8 65,4 48,9 18,1 54,8 80,4 79,7 81,7 64,4 37,2 33,4 -10,8 

2008 78,0 78,9 86,0 89,9 60,4 26,1 73,7 107,8 107,8 111,5 89,8 58,7 42,5 -17,5 

2009 92,2 96,8 99,8 107,9 60,4 26,3 89,7 134,4 126,1 133,6 98,1 67,3 58,2 -7,4 

2010 115,5 126,5 123,2 139,2 94,4 55,1 106,7 168,0 142,1 156,3 146,1 110,8 81,5 -1,5 

2011 131,6 147,7 136,7 159,2 134,2 83,6 107,1 177,4 141,8 165,4 203,9 161,2 109,0 4,9 

2012 142,7 163,9 151,6 181,2 185,3 116,4 114,8 198,7 141,6 173,8 244,1 197,2 103,2 -4,7 

2013 154,8 182,4 164,5 200,5 221,3 135,6 120,6 214,8 154,2 197,1 260,0 214,2 112,4 6,6 

                              
Fonte: Inep/MEC - 

Tabela elaborada pela 

Deed/Inep. 

               

 

Diante dos dados coletados com relação à estimativa do percentual de investimento público 

direto em educação em relação ao Produto Interno Bruto por nível de ensino, observa-se que na 

Educação Básica em 2000 era de 3.2% e em 2013 era de 4.7% aumentando apenas 1.5%. Na 

Educação Superior o percentual em 2000 era de 0.7% e em 2013 0.9%. 

Diante desses dados percebe-se que as maiores dificuldades estão na Educação Infantil, visto 

que o município não dispõe de Creches (0 a 3 anos), o que impossibilita o município de atender a 

esta demanda, sobretudo com os recursos que são disponibilizados ao mesmo. Há que se criar uma 
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infraestrutura adequada, como também formar profissionais para dar um atendimento de qualidade 

a essa clientela. 

Com relação à estimativa do investimento direto em Educação por estudante, por nível de 

ensino e proporção do investimento por estudante da Educação Básica, percebe-se que o percentual 

gasto por estudante na Educação Superior é maior do que o por estudante da Educação Básica, 

entretanto quando comparado por nível de ensino a Educação Básica recebe maiores recursos e isso 

ocorre devido à quantidade de estudantes neste nível serem maior do que na superior. Para nosso 

município, isso se caracteriza como um grande desafio a ser enfrentado, pois os recursos por 

estudante no Ensino Fundamental são insuficientes para se desenvolver um ensino de qualidade. 
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METAS E ESTRATÉGIAS 

 

 

META 01 - Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na Pré-Escola para as 
crianças de 4 e 5 anos de idade, e ampliar a oferta de Educação Infantil em creches, 
de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da 
vigência do PNE. 

 
 

1.1.a. Realizar diagnóstico da rede pública de Educação Infantil com vistas a identificar as 

demandas prioritárias, em termos de condições infra- estruturais e de recursos humanos; 

1.1.b. Realizar micro – censo populacional para identificar: o quantitativo da população de 0 a 5 

anos; local onde habita; condições da moradia, condições de saúde etc. 

1.2. Estabelecer parcerias com osórgãos da Assistência Social (CAPS, CRAS, CREAS), bem como 

com o Conselho Tutelar para identificar a situação do município quanto adiscrepância existente 

entre as crianças de até 3 (três) anos oriundas do quinto de renda familiar per capita mais elevado 

e as do quinto de renda familiar per capita mais baixo; 

1.3. Estabelecer parceiras com os órgãos da Assistência Social (CAPS, CRAS, CREAS), bem como 

com o Conselho Tutelar e Pastoral da Criança para definir os mecanismos de consulta pública da 

demanda das famílias por creches; 

1.4.a. Definir/adequar os padrões mínimos de funcionamento das escolas da rede pública para 

atender a demanda manifesta de acordo com a faixa etária, respeitadasasnormas  de  

acessibilidade. 

1.4.b. Elaborar proposta de expansão da rede pública de Educação Infantil. 

1.5. Implantar, em regime de colaboração com MEC, até o segundo ano de vigência deste PME, 

avaliação da Educação Infantilna rede pública e privada, 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 indicadoresrelevantes. 

1.6. Colaborar com o programa de formação inicial e promover a formaçãocontinuada dos 

(as)profissionais da educação infantil. 
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1.7. Realizar levantamento das demandas de formação dos profissionais da Educação Infantil, de 
modo a oferecer subsídios às instituições de pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de 
formação. 
 
1.8. Apresentar proposta de redimensionamento da distribuição territorial da oferta, limitando a 

nucleação de escolas e o deslocamento de crianças, de forma a atender a demanda manifesta das 

populações doCampo e das Comunidades Indígenas e Quilombolas, na Educação Infantil. 

1.9. Apresentar proposta que priorize o acesso à educação infantil e fomente 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 daeducação  especial  

nessa  etapa  da educação básica; 

1.10. Estabelecer parceiras com os órgãos da Assistência Social (CAPS, CRAS, CREAS), 

ConselhoTutelar e Pastoral da Criança para implementação, em caráter complementar, de 

programas de orientação e apoio às famílias, por meio da articulação das áreas de educação, 

saúde e assistência social, com foco no desenvolvimento integral dascrianças de até 3 (três) anos 

de idade; 

 
1.11. Articular o atendimento da Educação Infantil (0 a 5 anos) com os anos iniciais do ensino 

fundamental (6 anos), preservando a identidade e especificidades dessa clientela, de modo a 

garantir que a organização da rede escolar atenda os parâmetros nacionais de qualidade e haja 

integração curricular entre as etapas de ensino. 

1.12. Adotar medidas de fortalecimento e monitoramento do acesso e da permanência das 
crianças na educação infantil, em especial dos beneficiários de programas de transferência de 
renda, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e 
proteção à infância; 

 
1.13. Estabelecer parcerias com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à 

infância, para promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à educação infantil, 

preservando o direito de opção da família em relação às crianças de até 3 (três) anos. 

1.14. Elaborar plano de atendimento e monitoramento da demanda manifesta de educação 
infantil, em creches e pré-escolas, a partir dos dados levantados no micro – censo, com a 
colaboração da União. 
 
 1.15. Colaborar com iniciativas da União que visem estimular o acesso gradativo à educação em 
tempo integral, de todas as crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido nas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 
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META 02 - Universalizar o Ensino Fundamental de nove anos para toda a população 
de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam esta etapa na 
idade recomendada, até o último ano de vigência do PNE. 

 

2.1.a. Participar da consulta pública nacional, com vista a contribuir com a elaboração da 
proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos (as) do 
ensino fundamental; 
 
2.1.b.Adotar medidas para divulgação da proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento para os (as) alunos (as) do ensino fundamental; 
 

2.2. Celebrar pacto com o Estado e a União com vistas à implantação da proposta de direitos e 

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

2.3.Criar, divulgar e implementar mecanismos para acompanhamento individualizado dos alunos 

do ensino fundamental, com a finalidade de garantir a aprendizagem adequada na idade certa.  

2.4. Adotar medidas de fortalecimento do acompanhamento e o monitoramento do acesso, da 
permanência e do aproveitamento escolar dosbeneficiários 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; 

 

2.5.Estabelecer parcerias com os órgãos da Assistência Social (CAPS, CRAS, CREAS), bem como 
com o Conselho Tutelar e Pastoral da Criança para promover a busca ativa de crianças e 
adolescentes fora da escola, em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e 
proteção à infância, adolescência e juventude; 
 
2.6. Agregar à proposta curricular tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada, 

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

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

indígenas e quilombolas;  

2.7. Disciplinar, no âmbito do Sistema de Ensino Municipal, 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; 

 

2.8. Definir mecanismos de articulação 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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2.9. Elaborar ou implementar projeto que incentive 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;  

2.10.Realizar micro - censo populacional para identificar demandas relativas às populações de 6 a 
14 anos: que habitam no campo e que vivem emcomunidades indígenas e quilombolas; 
 
2.11. Desenvolver formas alternativas de oferta do ensino fundamental, garantida a qualidade, 
para atender demanda manifesta de filhos e filhas de profissionais que se dedicam a atividades de 
caráter itinerante;  
 
2.12. Integrar à proposta pedagógica das escolas às atividades extracurriculares de incentivo aos 
estudantes e de estímulo a habilidades, inclusive mediante certames e concursos nacionais, 
estaduais e municipais em áreas específicas do conhecimento escolar; 
 

2.13. Promover, em colaboração com o estado, atividades de desenvolvimento e estímulo a 

habilidades esportivas nas escolas, interligadas a um plano de disseminação do desporto 

educacional e de desenvolvimento esportivo nacional. 

 

META 03 - Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 
15 a 17 anos e elevar, até o final do período de vigência do PNE, a taxa líquida de 
matrículas no Ensino Médio para 85%. 

 
 
3.1.a. Apoiar e estimular ainstitucionalização do programa nacional de renovação do ensino 
médio, a fim de incentivar práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares estruturadas 
pela relação entre teoria e prática, por meio de currículos escolares que organizem, de maneira 
flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em dimensões como ciência, 
trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e esporte, garantindo-se a aquisição de equipamentos e 
laboratórios, a produção de material didático específico, a formação continuada de professores e 
a articulação com instituições acadêmicas, esportivas e culturais; 
 
3.1.b. Definir e implantar medidas de avaliação do ensino médio inovador, já implantado no 
município; 
 
3.1.c. Propor, a título de colaboração, medidas para a melhoria da institucionalização do ensino 
médio inovador. 
 

3.2. Participar da consulta pública a ser realizada peloMinistério da Educação, em articulação e 
colaboração com os entes federados e ouvida a sociedade mediante consulta pública nacional, 
que elaborará e encaminhará ao Conselho Nacional de Educação - CNE, até o 2º (segundo) ano de 
vigência deste PNE, 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;  
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3.3.a. Firmar pacto com a União e o Estado, no âmbito da instância permanente de que trata o § 
5º do art. 7º desta Lei, paraimplantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular do ensino médio; 
 
3.3.b.Adotar medidas para divulgação e implantação da proposta de direitos e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos (as) do ensino médio; 
 
3.4. Celebrar parcerias com o Estado para garantir a fruição de bens e espaços culturais, de forma 
regular, bem como a ampliação da prática desportiva, integrada ao currículo escolar; 
 
3.5. Mapearos índices de distorção idade/série na educação básica, inventariando suas principais 
causas, a fim de elaborar propostas que contribuam para a melhoria e ampliação de programas e 
ações de correção do fluxo escolar, no Ensino Médio,em parceria com o Ministério de Educação, 
prevendo o acompanhamento individualizado do (a) aluno (a) com rendimento escolar defasado e 
a adoção de práticas como aulas de reforço no turno complementar, estudos de recuperação e 
progressão parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar de maneira compatível com sua 
idade; 
 
3.6. Colaborar com o estado, nauniversalização e intensificação demedidas que assegurem  a 
participação do alunado no ENEM, tendo como fundamento a matriz de referência do conteúdo 
curricular do ensino médio e em técnicas estatísticas e psicométricas que permitam 
comparabilidade de resultados, articulando-o com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Básica - SAEB, e promover sua utilização como instrumento de avaliação sistêmica, para subsidiar 
políticas públicas para a educação básica, de avaliação certificadora, possibilitando aferição de 
conhecimentos e habilidades adquiridos dentro e fora da escola, e de avalcritério de acesso à 
educação superior; 
 
3.7. Apoiar medidas de fomento e expansão das matrículas gratuitas de ensino médio integrado à 
educação profissional, observando-se as peculiaridades das populações do campo, das 
comunidades indígenas e quilombolas e das pessoas com deficiência; 
 

3.8. Colaborar com o estado na adoção de medidas de fortalecimento do acompanhamento e 
monitoramento do acesso e da permanência dos e das jovens beneficiários (as) de programas de 
transferência de renda, no ensino médio, quanto à frequência, ao aproveitamento escolar e à 
interação com o coletivo, bem como das situações de discriminação, preconceitos e violências, 
práticas irregulares de exploração do trabalho, consumo de drogas, gravidez precoce, em 
colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à 
adolescência e juventude; 
 
3.9. Colaborar com estado na busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos fora 
da escola, em articulação com os serviços de assistência social, saúde e proteção à adolescência e 
à juventude, presentes no município; 
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3.11. Colaborar com o Estado no redimensionamento da oferta de ensino médio nos turnos diurno 
e noturno, bem como a distribuição territorial das escolas de ensino médio, de forma a atender a 
toda a demanda, de acordo com as necessidades específicas dos (as) alunos (a); 
 
3.12. Dar suporte ao desenvolvimento das 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. Colaborar com a implantação das políticas de prevenção e evasão motivada por preconceito 
ou quaisquer formas de discriminação, criando rede de proteção contra formas associadas de 
exclusão; 
 
3.14. Contribuir com ações de incentivo à participação dos adolescentes nos cursos das áreas 
tecnológicas e cientificas. 
 
 

META 04 - Universalizar, para a população de 4 a 17 anos, o atendimento escolar 
aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou super-dotação, preferencialmente na rede regular de ensino, 
garantindo o atendimento educacional especializado em salas de recursos 
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou 
comunitários, nas formas complementar e suplementar, em escolas ou serviços 
especializados, públicos ou conveniados. 

 

4.1. Adotar mecanismos de universalização do atendimento escolar de forma a atender 

progressivamente a demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,até o 

final da vigência deste plano, de crianças de 0 a 2 anos, observando o que dispõe a Lei no 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; 

 

4.2. Realizar parcerias para implantar, ao longo deste PME, salas de recursosmultifuncionais e 

fomentar a formação continuada de professores e professoras para o atendimento educacional 

especializado nas escolas urbanas e do campo, indígenas e de comunidades quilombolas; 

4.3. Implantar, ao longo deste PNE, salas de recursos multifuncionais e fomentar a formação 
continuada de professores e professoras para o atendimento educacional especializado nas 
escolas urbanas, do campo, indígenas e de comunidades quilombolas; 
 
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 
ealtas habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de educação básica, conforme 
necessidade identificada por meio de avaliação, ouvindo a família e o aluno; 
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4.5. Contabilizar, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, as matrículas dos (as) estudantes 

da educação regular da rede pública que recebam atendimento educacional especializado 

complementar e suplementar, sem prejuízo do cômputo dessas matrículas na educação básica 

regular, e as matrículas efetivadas, conforme o censo escolar mais atualizado, na educação 

especial oferecida em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, 

conveniadas com o poder público e com atuação exclusiva na modalidade, nos termos da Lei nº 

11.494, de20 de junho de 2007; 

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 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, aosalunos (as) surdos 

e com deficiênciaauditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e classes bilíngues e em 

escolas inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, e dos 

arts. 24 e 30 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como a adoção do 

Sistema Braille de leitura para cegos e surdos-cegos; progressivamente até 2025; 

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, bemcomo 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. 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 altashabilidades ou superdotação. 

4.11. Promover o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares para subsidiar a formulação de 
políticas públicas intersetoriais que atendam as especificidades educacionais de estudantes com 
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deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação que 
requeiram medidas de atendimento especializado; 
 

4.12. Apoiar 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; 
 
4.13. Definir, no segundo ano de vigênciadeste 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; 
 
4.14. Promover, por iniciativa do Ministério da Educação, nos órgãos de pesquisa, demografia e 
estatística competentes, a 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; 
 
4.15. 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 dispostono caput do 
art. 207 da Constituição Federal, dos referenciais teóricos, das teoriasde aprendizagem e dos 
processos de ensino-aprendizagem relacionados ao atendimento educacional de alunos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; 
 
4.16. Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 
lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a ampliar as condições de apoio 
aoatendimento escolar integral das pessoas com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculadas nas redes públicas de ensino; 
 

4.17.Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 
lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a ampliar a oferta de formação continuada e 
a produção dematerial 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; 
 
4.18. Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 
lucrativos, conveniadas com o poder público, a fim de favorecer a participação das famílias e da 
sociedade na construção do sistema educacional inclusivo. 
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META 05 - Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano 
do Ensino Fundamental. 

 
5.1. Adotar medidas que viabilizem a implantação deprocessos 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. Colaborar com a avaliação nacional aplicada anualmenteperiódicos e específicos para aferir a 

alfabetização das crianças de 3º ano e estruturar 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.Selecionar e divulgar tecnologias educacionais para a alfabetização de crianças, assegurada a 
diversidade de métodos e propostas pedagógicas, bem como o acompanhamento dos resultados 
na rede escolar do município. 

 

5.4. Adotar medidas para colaborar no fomento 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. Adotar materiais didáticos específicos para a alfabetização da demanda manifesta de crianças 
do campo, indígenas, quilombolas e de populações itinerantes bem como aplicar instrumentos de 
acompanhamento que considerem o uso da língua materna pelas comunidades indígenas e a 
identidade cultural das comunidades quilombolas; 
 
5.6.assegurar, em regime de colaboração com a União e o estado a formação inicial e continuada 
de professores (as) para a alfabetização decrianças, com o conhecimento de novas tecnologias 
educacionais e práticas pedagógicas inovadoras. 
 
5.7. Oferecer aos professores alfabetizadores das pessoas com deficiência, formação continuada a 
partir de materiais didáticos específicos disponibilizados pelo MEC, bem como de iniciativas 
comprovadamentepositivas(vitoriosas) com uso de materiais didáticos de outros órgãos, não 
governamentais. 
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META 06 - Oferecer Educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas 
públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos da Educação Básica. 

 
 

6.1. Promover, em regime de colaboração com a União e o Estado 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. Identificar a demanda de crianças que habitam em comunidades pobres ou em situação de 
vulnerabilidade social e dar apoio logístico ao programa de construção de escolas com padrão 
arquitetônico e mobiliário adequado para atendimento em tempo integral; 
 
6.3. Colaborar com a institucionalização do programa nacional de ampliação e reestruturação das 
escolas públicas, realizando levantamento das condições infraestruturais das escolas da rede 
pública do município e especificação de equipamentos e materiais necessários à implantação do 
programa; 
 
6.4. Estabelecer parcerias 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. Promover, em regime de colaboração, 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 sociais vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante e em 
articulação com a rede pública de ensino; 
 
6.6.Identificar a demanda de crianças que habitam no campo e nascomunidades indígenas e 
quilombolas para a oferta de educação em tempo integral, considerando as peculiaridades locais; 
 
6.7. Garantir a educação em tempo integral para demanda manifesta de pessoas com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na faixa etária de 4 
(quatro) a 17 (dezessete) anos, assegurando atendimento educacional especializado 
complementar e suplementar ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria escola ou 
em instituições especializadas;  
 
6.8. 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, culturais e científicas inclusive assegurando a elaboração de proposta curricular 
adequada aos parâmetros da educação integral. 
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META 07 - Fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e 
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir 
as seguintes médias nacionais e municipais para o IDEB: 
 

 

MÉDIAS NACIONAIS 

 

 
 

 

IDEB - Resultados e Metas 

 

 
 

 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – 2005 a 2011 

 
Município Dependência 

Administrativa 
Ensino Fundamental – 

Anos Iniciais 
Ensino Fundamental – 

Anos Finais 
Ensino Médio 

2005 2011 2005 2011 2005 2011 

SÃO 
RAIMUNDO 

NONATO 

Federal 0 0 0 0 0 0 

Estadual 2.4 3.5 2.6 3.2 0 0 

Municipal 2.7 3.3 2.6 3.5 0 0 

Privada 0 0 0 0 0 0 
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7.1.Celebrar pacto com o Estado e a União com vistas à implantação das diretrizes pedagógicas 
para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento dos alunos (as) para cada ano do ensino fundamental e médio, 
respeitados a diversidade regional, estadual e local;  
 
7.2.a. Implantar medidas juntamente com o Estado e a União, que assegurem 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;  
 

7.2.b. No último ano de vigência deste PME 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.  Colaborar com a constituição de um conjunto nacional de indicadores de avaliação 
institucional com base no perfil do alunado e do corpo de profissionais da educação, nas 
condições de infraestrutura das escolas, nos recursos pedagógicos disponíveis, nas características 
da gestão e em outras dimensões relevantes, considerando as especificidades das modalidades de 
ensino; 
 
7.4. Elaborar, com participação dos atores escolares, uma sistemática de autoavaliação das 
escolas de educação básica, por meio da constituição de instrumentos de avaliação que orientem 
as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, a 
melhoria contínua da qualidade educacional, a formação continuada dos (as) profissionais da 
educação e o aprimoramento da gestão democrática; 
 

7.5. Reelaborar o Plano 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. Estabelecer pacto com a União para garantir a prestação de assistência técnica e financeira 
na implantação de metas intermediárias que visem a melhoria do IDEB, no município; 
 

7.7. Utilizar os dados da avaliação de qualidade do ensino fundamental e médio para adoção de 
medidas que concorram para a melhoria de processos e práticas pedagógicas, em regime de 
colaboração com o estado; 
 
7.8. Adotar medidas que colaborem com a implantação de políticas voltadas para alcance das 
metas do IDEB, diminuindo a diferença entre as escolas com os menores índices e a média  
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nacional, garantindo equidade da aprendizagem e reduzindo pela metade, até o último ano de 
vigência deste PME. 
 
7.9. Elaborar relatório com os resultados pedagógicos dos indicadores de avaliação da educação 
básica e do IDEB, relativos às escolas e à rede pública 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 a esses 
resultados; 
 
7.10. Colaborar com a União no desenvolvimento de ações que promovam a melhoria do 
desempenho dos alunos da educação básica nas avaliações da aprendizagem no Programa 
Internacional de Avaliação de Estudantes – PISA, com vistas a contribuir para o alcance das 
projeções estabelecidas; 
 
7.11. Identificar e divulgar práticas pedagógicas inovadoras adotadas nas escolas de educação 
básica do município que contribuem para a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, 
assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas; 
 
7.12. Fazer levantamento da necessidade de transporte de estudantes da educação da cidade e 
do campo, na faixa etária da educação escolar obrigatória, para dar suporte ao programa federal 
de transporte escolar; 
 

7.13. Disponibilizar informações ao MEC que viabilizem a universalização do acesso à rede mundial 
de computadores em banda larga nas escolas da rede pública de educação básica do município, 
favorecendo a utilização pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação;  
 
7.14. Monitorar programa de transferência direta de recursos financeiros à escola, propiciando a 
participação da comunidade escolar no planejamento e na aplicação dos recursos, visando à 
ampliação da transparência e ao efetivo desenvolvimento da gestão democrática;  
 
7.15.Disponibilizar informações ao MEC que viabilizem a implantação de programas 
suplementares de materialdidático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde; 
 

7.16. Fazer levantamento das condições infraestruturais dos prédios escolares existentes no 
município, contribuindo com a União no sentido de assegurar os padrões mínimos de 
funcionamento das escolas públicas de educação básica e de promover uma educação inclusiva e 
de qualidade; 
 
7.17. Disponibilizar ao MEC levantamento das necessidades de aquisição e reestruturação de 
equipamentos e de recursos tecnológicos digitais, para escolas públicas do município, visando à 
equalização das oportunidades educacionais; 
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7.18. Contribuir para a definição de parâmetros mínimos de qualidade dos serviços da educação 
básica, considerando as peculiaridades do município; 
 

7.19. Disponibilizar ao MEC levantamento das necessidades de equipamentos necessários para a 
informatização da gestão das escolas públicas e secretaria municipal de educação do município, 
bem como das necessidades de formação do pessoal técnico das secretarias de educação; 
 
7.20. Adotar, em regime decolaboração com a União e o Estado, as políticas de combate à 
violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de 
educadores. 
 
 

7.21. Adotar, em regime decolaboração com a União e o Estado, 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; 
 
7.22. Garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas afro-brasileira e 
indígenas e implementar ações educacionais, nos termos das Leis números 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; 
 
7.23. Contribuir para o fortalecimento progressivo daeducação escolar no campo de populações 
tradicionais, de populações itinerantes e de comunidades indígenas e quilombolas, atendendo as 
demandas manifestas do município; 
 

7.24. Desenvolver no município currículos e propostas pedagógicas específicas para educação 
escolar para as escolas do campo e para as comunidades indígenas e quilombolas, de acordo com 
as diretrizes nacionais; 
 
7.25. Estabelecer parceria com o Estado e União para mobilização das famílias e setores da 
sociedade civil, articulando a educação formal com experiências de educação popular e cidadã; 
 

7.26. Estabelecer parceria com o Estado e União para 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, com a participação dos pais e educadorescomo condição para a melhoria da qualidade 
educacional; 
 
7.27. Promover, em parceria com o Estado e a União, a universalização de ações de prevenção, 
promoção e atenção à saúde destinadas ao atendimento de estudantes das escolas da rede 
pública no município; 
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7.28. Promover, em parceria com o Estado e a União, 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; 
 
7.29. Aderir ao Sistema Estadual de Avaliação da Educação Básica, com vistas a orientar as 
políticas públicas e as práticas pedagógicas no município; 
 
7.30. Aderir ao programa nacional de formação de leitores e leitoras e capacitação de professores 
e professoras, bibliotecários e bibliotecárias, pais 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; 
 
 
7.31. Aderir ao programa nacional de formação de professores e professoras e de alunos e alunas 
para promover e consolidar política de preservação da memória nacional;  
 
7.32. Colaborar com a União na implantação de 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; 

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

 
 
 

8.1. Fazer levantamento da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, com rendimento 
escolar defasado, dos segmentos populacionais do campo, dos 25% mais pobres, negros e não 
negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em parceria 
com as áreas de assistência social, saúde e proteção à juventude, de modo a contribuir com a 
institucionalização de programas e desenvolvimento de tecnologias adequadas a esta clientela. 
 
8.2. Implementar, em regime de colaboração com a União e o Estado, 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 continuidadeda 
escolarização, após a alfabetização inicialaté 2017; 
 
8.3. Adotar medidas que viabilizem o acesso gratuito aos exames de certificação da conclusão dos 
ensinos fundamental e médio; até 2017; 
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8.4- Estabelecer parcerias com as áreas da saúde e assistência social para garantia da frequência e 
apoio à aprendizagem dos jovens e adultos dos segmentos populacionais considerados, no 
processo de escolarização, estimulando-os a permanecerem na rede pública de ensino; 

 
 

META 09 - Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 
93,5% até 2024 e, até o final da vigência do PNE, reduzir o analfabetismo absoluto e 
diminuir em 50% 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. Mapear, em parceria com o Estado e as áreas de assistência social, saúde e proteção à 
juventude, os jovens e adultos com ensino fundamental e médio incompletos, no município, para 
assegurar a complementação da escolarização, até 2016. 
9.3. Mapear e mobilizaraté 2017, jovens e adultos analfabetos residentes no município, e no 
decorrer do planoe implementar,emcolaboração com a União, ações de alfabetização, com 
garantia de continuidade da escolarização básica; 
 

9.4. Monitorar a frequência de jovens e adultos, nos cursos de alfabetização, de forma assegurar 

os repasses do benefício adicional no programa nacional de transferência de renda; 

9.5. Realizar chamadas públicas regulares para educação de jovens e adultos, promovendo-se 

busca ativa em regime de colaboração com o estado e em parceria com organizações da sociedade 

civil;  

 

 

9.6. Aderir ao exame nacional de aferição do grau de alfabetização (absoluto e funcional) de 
jovens e adultos com mais de 15 (quinze) anos de idade;  

 

9.7. Formalizar parceria com a União, para atendimento ao (à) estudante da educação de jovens e 
adultos por meio de programas suplementares de transporte, alimentação e saúde, inclusive 
atendimento oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos, em articulação com a área da 
saúde, até 2016; 
 
9.8. Assegurar, em regime de colaboração entre a União e o estado, a oferta de educação de 
jovens e adultos, nas etapas de ensino fundamental e médio, às pessoas privadas de liberdade, em 
todos os estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica dos professores e das 
professoras e aimplementação de diretrizes nacionais, até 2020; 
9.10. Divulgar mecanismos de incentivo promovidos pelo governo federal que integrem os 
segmentos empregadores, públicos e privados, e o sistema de ensino municipal, 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; 
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9.11. Adotar medidas que garantam a efetivação de programas de capacitação tecnológica da 
população jovem e adulta, a serem implementados pelo governo federal, promovendo a 
participação dos segmentos com baixos níveis de escolarização formal e de pessoas com 
deficiência. 
 
 
 

META 10 - Oferecer, no mínimo, 10% das matrículas de Educação de Jovens e 
Adultos na forma integrada à Educação Profissional, nos ensinos Fundamental e 
Médio. 

 

10.1. Aderir ao 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, até 2016. 

10.2. Estabelecer parceria com o governo federal e o estadual para garantir à oferta de 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. Apoiar medidas de fomento a integração da Educação de Jovens e Adultos com a educação 
profissional, em cursos planejados, de acordo com as características do público da educação de 
jovens e adultos e considerando as especificidades das populações itinerantes e do campo e das 
comunidades indígenas e quilombolas, inclusive na modalidade de educação à distância;  

 
10.4. Estabelecer parcerias com órgãos do governo estadual que atuam nas áreas da educação 
especial, educação profissional e direitos humanos, de modo a ampliar as oportunidades 
profissionais dos jovens e adultos com deficiência e baixo nível de escolaridade, até 2017; 

10.5. Aderir ao programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos, assegurando a 
expansão e a melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na Educação de Jovens e 
Adultos integrada à educação profissional, garantindo acessibilidade à pessoa com deficiência até 
2017; 
 

10.6. Elaborar, em parceria com a União e o Estado, diretrizes que orientem a diversificação 
curricular de 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 e do 
trabalho; 

10.7. Apoiar medidas de fomento à produção de material didático, o desenvolvimento de 
currículos e metodologias específicas, os instrumentos de avaliação, o acesso aequipamentos e 
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laboratórios e a formação continuada de docentes das redes públicas que atuam na Educação de 
Jovens e Adultosarticulada à educação profissional; 
 
 
10.8. Apoiar medidas de fomento 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 profissionais vinculadas ao sistema 
sindical e de entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com atuação 
exclusiva na modalidade; 
 
10.9. Adotar medidas que garantam a efetivação do programa nacional de assistência ao 
estudante, compreendendo ações de assistênciasocial, financeira e de apoio psicopedagógico que 
contribuam para garantir o acesso, a permanência, aprendizagem e a conclusão com êxito da 
Educação de Jovens e Adultos articulada à educação profissional;  

 
10.10. Estabelecer parceria com o governo federal e o estadual para garantir a oferta de Educação 
de Jovens e Adultos articulada à educação profissional, de modo a atender às pessoas privadas de 
liberdade nos estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica dos professores e das 
professoras e implementação dediretrizes nacionais; 

10.11.Colaborar com a implementação de mecanismos de reconhecimento de saberes dos jovens 
e adultos trabalhadores, a serem considerados na articulação curricular dos cursos de formação; 

META 11 - Ofertar as matrículas da Educação Profissional Técnica de nível médio, 
assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 15% da expansão no segmento 
público. 

 
11.1. Apoiar medidasimplementadas pela União e o Estado no sentido de colaborar com a 
expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio na rede pública estadual de 
ensino do município;  

 
11.2. Apoiar medidas implementadas pela União e o Estado, no sentido de colaborar coma 
expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio, na modalidade de educação a 
distância; 
 
11.3. Apoiar medidas implementadas pela União e o Estado, no sentido de colaborar com a 
expansão do estágio na educação profissional técnica de nível médio e do ensino médio regular; 
 
11.4. Apoiar medidas implementadas pela União e o Estado, de modo a colaborar com a expansão 
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; 

 
11.5. Apoiar medidas implementadas pela União e o Estado, de modo a colaborar com a redução 
das desigualdades étnico-raciais e regionais, como também implantar políticas de combate ao 
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preconceito e à discriminação no acesso e permanência na educação profissional técnica de nível 
médio, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas, na forma da lei;  
 
11.5. Estabelecer parceria com a União e o Estado que garanta a melhoria do acesso e a qualidade 
do atendimento a educação do campo, inclusive ao território quilombola. 

 

META 12- Elevar a taxa bruta de matrícula na Educação Superior para 25% e a taxa 
líquida para 15% da população de 18 a 24 anos, asseguradas a qualidade da oferta e 
a expansão para, pelo menos, 30% das novas matrículas no segmento público.  

 
 

12.1. Disponibilizar levantamento da demanda, na idade de referência, de modo a colaborar com a 
ampliação da oferta de vagas, na rede Federal e Estadual de educação superior e na Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e do sistema Universidade Aberta do Brasil; 
 
12.2. Disponibilizar levantamento da demanda de professores e professoras de educação básica, 
de modo a colaborar com a oferta de educação superior pública e gratuita em todas as áreas. 
 
12.3. Contribuir para a ampliação da oferta de estágio como parte da formação na educação 
superior, disponibilizando a rede escolar municipal; 
 
12.4. Colaborar com estudos e pesquisas de iniciativa das IES públicas e privadas, voltadas para a 
articulação entre formação, currículo, pesquisa e mundo do trabalho; 
 
12.5. Disponibilizar levantamento da demanda, naidade de referência, de modo a colaborar com a 
expansão da educação superior às populações do campo e comunidades indígenas e quilombolas, 
em relação a acesso, permanência, conclusão e formação de profissionais para atuação nessas 
populações; 
 
12.6. Disponibilizar levantamento da demanda, na idade de referência, de modo a colaborar com a 
oferta de vagas em curso de nível superior, prioritariamente, nas áreas de Ciências, Matemática, 
Letras/Inglês, Letras/Espanhole Letras/Português considerando as necessidades do 
desenvolvimento do País, a inovação tecnológica e a melhoria da qualidade da educação básica; 
 
12.7. Aderir ao programa de expansão e reestruturação das instituições de educação superior, no 
município, de iniciativa da União. 
 
 

META 13- Elevar a qualidade da Educação Superior pela ampliação da proporção de 
mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema 
de Educação Superior para 10%, sendo, do total, no mínimo, 3% de doutores.  
 

 

13.1.a. Estabelecer parceria com as IES e Secretaria Estadual de Educação, de modo a colaborar 
com melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e licenciaturas, integrando-os às demandas e  



ESTADO DO PIAUÍ 
                       PREFEITURA  MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 
Rua Prº Jose Leandro Desudará – Centro - São Raimundo Nonato - PI   
CEP: 64770-000  E- mail: semelsrn@gmail.com 

 

 
 
necessidades da rede pública de educação básica, de modo a permitir aos graduandos a aquisição 
das qualificações necessárias à conduçãodo processo pedagógico de seus futuros alunos(as), 
articulando formação geral e específica à prática didática, considerando a educação para as 
relações étnico - raciais, a diversidade e as necessidades das pessoas com deficiências;  
 
13.1.b. Estabelecer parceria com as IES e Secretaria Estadual de Educação, de modo a colaborar 
com melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia, na área da administração escolar, 
integrando-os às demandas e necessidades da rede pública de educação básica, permitindo aos 
graduandos a aquisição das qualificações necessárias à sua atuação na área da gestão escolar; 

 

 

META 14 - Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto 
sensu. 

 

14.1. Disponibilizar levantamento de demanda, com vistas a colaborar com as Instituições de 
Ensino Superior, na elaboração do plano de ampliação de matrículas nos cursos de pós-graduação 
“strictu sensu” que atendam aos interesses da população do município e concorram, também, 
para a redução das desigualdades étnico-raciais e regionais e para favorecer o acesso das 
populações do campo e das comunidades indígenas e quilombolas a programas de mestrado e 
doutorado; 
 
14.2. Colaborar com a ampliação da oferta de programas de pós-graduação stricto sensu, sob 
responsabilidade compartilhada das IES públicas, especialmente os de mestrado e doutorado, nos 
campi novos abertos, no município, em decorrência dos programas de expansão e interiorização 
das instituições superiores públicas; 
 
 

14.3. Estabelecer parceria com o governo federal e estadual para garantir a acessibilidade das 
pessoas com deficiência ao programa de acervo digital de referências bibliográficas para os cursos 
de pós-graduação; 
 
14.4. Estimular, em parceria comos fóruns das IES, a participação das mulheres nos cursos de pós-
graduação stricto sensu, em particular aqueles ligados às áreas de Engenharia, Matemática, Física, 
Química, Informática e outros no campo das ciências;  
 
14.5.Colaborar com a consolidaçãode programas, projetos e ações que objetivem a 
internacionalização da pesquisa e da pós-graduação brasileiras, incentivando a atuação em rede e 
o fortalecimento de grupos de pesquisa;  
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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 um ano de vigência do PNE, política nacional 
de formação e valorização dos profissionais da Educação, assegurando 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. Disponibilizar diagnóstico das necessidades de formação de profissionais da educação e da 
capacidade de atendimento do município, de modo a contribuir com a elaboração do plano 
estratégico de formação dos profissionais da educação, no prazo de 01 (um) ano de vigência do 
PME; 
 
15.2. Divulgar aos profissionais da educação que atuam no município informações sobre a 
plataforma eletrônica, bem como orientá-los na sua utilização; 
 
15.3. Disponibilizar diagnóstico das necessidades de formação de profissionais da educação que 
atuam nas escolas do campo, comunidades indígenas, quilombolas e educação especial de modo a 
contribuir na oferta de cursos e programas específicos, em regime de colaboração com as IES, no 
prazo de 2 anos de aprovação do PME; 
 
15.4. Contribuir para a reformulação dos currículos dos cursos de licenciatura, estimulando a 
renovaçãopedagógica, 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, orientada pelos direitos e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento para os (as) alunos de ensino fundamental e médio;  
 
15.5. Contribuir para a valorização das práticas de ensino e os estágios nos cursos de formação de 
nível médio e superior dos profissionais da educação, disponibilizando levantamento de demandas 
próprias da ação pedagógica na educação básica. 
 
15.6. Disponibilizar levantamento do quantitativo de docentes, em efetivo exercício, com 
formação de nível médio, na modalidade normal, não licenciados ou licenciados em área diversa 
da sua atuação, de modo a colaborar com a implementação de cursos e programas especiais de 
formação específica; 
 
15.7. Disponibilizar levantamento do quantitativo de profissionais da educação que atuam em 
outros segmentos que não o do magistério,a fim de colaborar com o fomento e a oferta de cursos 
técnicos de nívelmédio e tecnológicos de nível superior; 
 
15.8. Colaborar na definição e implantação de política nacional de formação continuada para os 
(as) profissionais da educação de outros segmentos que não os do magistério; 
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15.9. Aderir a programa 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 quelecionem; 
 

15.10. Promover a busca de profissionais experientes que atuam, de forma autônoma ou através 
de instituições locais, nos diversos setores econômicos, com vistas a colaborar com o 
desenvolvimento de modelos de formação docente para a educação básica e profissional. 
 
15.11. Apoiar o desenvolvimento da pesquisa e extensão nos cursos existentes, incentivando 
profissionais e graduandos a desenvolverem as pesquisas; 
 

15.12. Valorizar as práticas de ensino e os estágios nos cursos de formação de nível médio e 
superior dos profissionais de educação, visando o trabalho sistemático de articulação entre a 
formação acadêmica e as demandas da educação básica; 
 
15.13. Criar a Fundação Municipal de Educação, a fim de fomentar e contribuir com a formação 
dos profissionais da educação, até o 2 (dois) anos de vigência do PME; 
  

META 16 - Formar em nível de pós-graduação 80% dos professores da Educação 
Básica, até o último ano de vigência do PNE, e garantir a todos os profissionais da 
Educação Básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as 
necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. 

 
 

16.1. Disponibilizar diagnóstico das necessidades de formação continuada de profissionais da 
educação e da capacidade de atendimento do município, com vistas a colaborar com o 
planejamento estratégico e com o fomento da oferta de cursos pelas instituições públicas de 
educação superior, de forma orgânica e articulada às políticas de formação do Estado e do 
Município;  
 
16.2. Formalizar parceria com o governo federal e estadual, com vistas a consolidar política 
nacional de formação de professores e professoras da educação básica, definindo diretrizes 
nacionais, áreas prioritárias, instituições formadoras e processos de certificação das atividades 
formativas;  
 
16.3. Aderir ao programa 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;  
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16.4. Estabelecer parceria com o governo federal e estadual para viabilizar o acesso dos 
professores e das professoras da educação básica ao portal eletrônico do MEC, com vistas a fazer 
uso de materiais didáticos e pedagógicos suplementares, inclusive aqueles com formato acessível;  
 
16.5. Estabelecer parceria com o governo federal e estadual para garantir a oferta de bolsas de 
estudo para pós-graduação dos professores e das professoras e demais profissionais da educação 
básica;  
 
16.6. Aderir ao Plano Nacional do Livro e Leitura e programa nacional de disponibilização de 
recursos para acesso a bens culturais pelo magistério público, com vistas a fortalecer a formação 
dos professores e das professoras das escolas públicas de educação básica. 
 
 

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 
deste PNE. 

17.1. Indicar representantes dos profissionais de educação e da sociedade civil organizada do 
município para integrar fórum permanente, com representação da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, dos Municípios e dos trabalhadores da educação, para acompanhamento da atualização 
progressiva do valor do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da 
educação básica; 
 
17.2. Participar do processo de acompanhamento da evolução salarial por meio de indicadores da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, periodicamente divulgados pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;  
 
17.3. Implantar, em regime de colaboração, em âmbito municipal,Plano de Carreira para os (as) 
profissionais do magistério das redes públicas de educação básica, observados os critérios 
estabelecidos na Lei no 11.738, de 16 de julho de 2008, com implantação total do cumprimento da 
jornada de trabalho em um único estabelecimento escolar no prazo de dois anos de vigência do 
PME. Desde que o mesmo ofereça condições em dois turnos. 
 
17.4. Formalizar e garantir, junto ao governo federal, tendo como referência o Plano de Carreira 
elaborado pelo município, documento contendo a previsão orçamentária para viabilizar a 
implantação de políticas de valorização dos (as) profissionais do magistério, em particular o piso 
salarial nacional profissional. 
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META 18 - Assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de carreira 
para os profissionais da Educação Básica e Superior pública de todos os sistemas 
de ensino e, para o plano de carreira dos 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 
segundo ano de vigência deste PME, 100% (cem por cento), dos respectivos profissionais do 
magistério e 100% (cem por cento), 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. Adotar medidas de implantação, na rede pública municipal de educação básica, para 
acompanhamento dos profissionais iniciantes, supervisionados por equipe de profissionais 
experientes, a fim de fundamentar, com base em avaliação documentada, a decisão pela 
efetivação após o estágio probatório e oferecer, durante esse período, curso de aprofundamento 
de estudos na área de atuação do (a) professor (a), com destaque para os conteúdos a serem 
ensinados e as metodologias de ensino de cada disciplina;  
 
18.3. Aderir à prova nacional de iniciativa do Ministério da Educação, com vistas a obter subsídios 
para a realização de concursos públicos de admissão de profissionais do magistério da educação 
básica pública;  
 
18.4.  Prever, no Plano de Carreira dos profissionais da educação do Município, licenças 
remuneradas e incentivos para qualificação profissional, inclusive em nível de pós-graduação 
stricto sensu; 
 
18.5. Realizar anualmente, a partir do segundo ano de vigência deste PME, por iniciativa do 
Ministério da Educação, em regime de colaboração, 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 das comunidades 
indígenas e quilombolas no provimento de cargos efetivos para essas escolas;  
18.7. Garantir a aprovação do Plano de Carreira para os (as) profissionais da educação, através de 
lei específica, com vistas a assegurar o repasse de transferências federais e estaduais voluntárias, 
com vigência de um ano da aprovação desse PME; 
 
18.8. Instituir comissão permanente de profissionais da educação, com competência e idoneidade 
reconhecidas, para subsidiar os órgãos competentes na elaboração, reestruturação e 
implementação dos planos de Carreira; 
 
18.9. Garantir gratificação de 30%, tomando como referenciao piso salarial, aos profissionais da 
educação que trabalham em escolas do campo, comunidades indígenas e quilombolas, a fim de 
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garantir as especificidades socioculturais e geográficas das referidas escolas, até o segundo ano de 
vigência do plano. Profissionais do quadro efetivo; 
 

 

META 19 - Assegurar condições, no prazo de dois anos, para a efetivação da gestão 
democrática da Educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e 
à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, 
prevendo recursos e apoio técnico do municípios para tanto. 

 
 

19.1. Estabelecer, mediante consulta pública, normativas que efetivem a gestão democrática da 
educação escolar, contemplando inclusive a seleção, nomeação e avaliação de diretores e 
diretoras de escolas, obedecendo a legislação nacional, submetendo-as à aprovação do Conselho 
Municipal ou Estadual deEducação, com vista a garantir o repasse de transferências obrigatórias 
da União e do Estado. 
 
19.2.  Aderir aos Programas Federais, Estaduais e Organizações não governamentais 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 outrose 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. Adotar medidas que incentivem a constituição de Fórum Permanente de Educação, no 
município, com o intuito de coordenar as conferências municipais de educação, bem como efetuar 
o acompanhamento da execução deste PME e dos seus planos de educação; 
 
19.4. Garantir, em todas as redes de educação básica, a constituição e o fortalecimento de 
grêmios estudantis eassociações 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 Conselho Municipal de 
Educação, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar eeducacional, 
inclusive por meio de programas de formação de conselheiros, assegurando-se condições de 
funcionamento autônomo;  
 

19.6. 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 naavaliação de docentes e 
gestores escolares; 
 
19.7. Adotar medidas que favoreçam a autonomia pedagógica, administrativa e de gestão 
financeira nos estabelecimentos de ensino;  
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19.8.Desenvolver, em parceria com o Estado e a União, programas de formação de diretores e 
gestores escolares, bem como aplicar prova nacional específica, a fim de subsidiar a definição de 
critérios objetivos para o provimento dos cargos, cujos resultados possam ser utilizados por 
adesão;  
 
 

20 - Ampliar o investimento governamental em Educação pública de forma a atingir, 
no mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do País no quinto ano 
de vigência do PNE e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio. 

 

20.1.a. 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 
dacapacidade de atendimento e do esforço fiscal de cada ente federado, com vistas a atender suas 
demandas educacionais à luz do padrão de qualidade nacional; 

20.1.b. Propor e aprovar mudanças a partir da vigência deste plano, na Lei Orgânica Municipal, em 
articulação com o estado, com vistas à garantir a ampliação dos percentuais vinculados à 
manutenção e desenvolvimento do ensino, para 35%, até openúltimo ano de vigência deste PME. 
 
20.2. Assegurar os mecanismos de acompanhamento da arrecadação dos recursos da contribuição 
social do salário-educação e de transparência de sua execução; 
 
 

20.4.a. Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos do parágrafo 
único do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a transparência e o controle 
social na utilização dosrecursos públicos aplicados em educação, especialmente a realização de 
audiências públicas, a criação de portais eletrônicos de transparência e a capacitação dos 
membros de conselhos de acompanhamento e controle social do FUNDEB, com a colaboração do 
Ministério da Educação, da Secretaria  de Educação do Estado do Piauí e do Tribunal de Contas do 
Estado; 
 
 
 
 

20.3. Estabelecer e aprovar lei municipal que garanta a aplicação em manutenção e 
desenvolvimento da educação pública, em acréscimo aos recursos vinculados nos termos do art. 
212 da Constituição Federal, os repasses da parcela da participação de resultado ou da 
compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural, minérios extrativismos de 
outros recursos, com a finalidade decumprimento da meta prevista no inciso VI do caput do art. 
214 da Constituição Federal, em conformidade com a Lei Federal Lei n° 12.858, de 09 de setembro 
de 2013. 
 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art212
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art212
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art214vi
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art214vi
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art214vi
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20.4.b. Colaborar com o estado na adoção de medidas que garanta ocumprimento 
do disposto no artigo 69, parágrafo 5°, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
referente à constituição das secretarias municipais e estaduais de educação como unidades 
orçamentárias, com a garantia de que o dirigente da educação seja o ordenador de despesas e 
gestor pleno dos recursos educacionais, com o devido acompanhamento, controle e fiscalização 
de suas ações pelos respectivos Conselhos de Educação, Tribunais de Contas e demais Órgãos 
Fiscalizadores; 
 
20.4.c. Estabelecer e aprovar lei municipal que assegure a democratização, descentralização e 
desburocratização na elaboração e a execução do orçamento, planejamento e acompanhamento 
das políticas educacionais, em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, de forma a 
promover o acesso de toda a comunidade local e escolar aos dados orçamentários e a 
transparência na utilização dos recursos públicos da educação, garantindo mecanismos de 
participação direta no orçamento, tomando como exemplo a metodologia do orçamento 
participativo. 
 
20.5. Colaborar com o desenvolvimento de estudos e acompanhamento regular dos investimentos 
e custos por aluno da educação básica e superior pública, em todas as suas etapas e modalidades 
realizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP; 
 
 
20.6. Implantar, em parceria com a União e Estado, o Custo Aluno-Qualidade inicial – CAQi, no 
prazo de 2 (dois) anos de vigência do PME, 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. Implementar, em parceria com a União e o Estado, 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.  Implantar e ajustar, continuamente, o CAQ, no município, em conformidade com a 
metodologia definida pelo Ministério da Educação – MEC e acompanhado pelo Fórum Nacional de 
Educação - FNE, pelo Conselho Nacional de Educação - MEC ; 
 
20.9. Estabelecer, no município a regulamentação, por iniciativa da Secretaria      Municipal e 
Estadual de Educação e Organizaçõesnão governamentais, processo de discussão sobre a 
regulamentação do regime de colaboração, com vistas a criação de instância permanente de 
planejamento e pactuação federativa, em matéria educacional, buscando estabelecer efetiva 
cooperação eequilíbrio na repartição das responsabilidades e dos recursos com vistas ao combate 
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às desigualdades educacionais, assegurando efetivo atendimento ao estudante da rede pública, 
estadual e municipal, sem distinção. 
 
20.11. Definir prioridades de aplicação dos recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino 
e dos recursos adicionais dirigidos à educação ao longo do decênio, considerando a necessidade 
de equalização das oportunidades educacionais, a vulnerabilidade socioeconômica e o 
compromisso técnico e de gestão. 
 
20.12. Criar uma lei de incentivo educacional municipal e manutenção assegurando a participação 
de empresas e órgãos financeiros nacionais e internacionais. 
 
 

 

 

 


