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DADOS DE REFERÊNCIA DO RELATÓRIO 

 

 

Tipo de Relatório: ( X  ) de Monitoramento   (   ) de Avaliação 

Período analisado: 01 de JANEIRO de 2017 a 31 de DEZEMBRO de 2017. 
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FICHA DE MONITORMAENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Município  Bela Vista do Toldo 

Cód. Município 4202131 

Telefone Contato (47) 3629 0182 

Plano Municipal de Educação Lei nº 1.102 de 12 de junho de 2015 e Lei nº 1.175/2016 

Período de Monitoramento  01 anos  

Comissão Coordenadora Decreto Executivo nº 445 de 02 de maio de 2017. 

Equipe Técnica Decreto nº 363/2016 de 30 de junho de 2016. 
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APRESENTAÇÃO  

 

Em consonância com o Plano Nacional de Educação (PNE, Lei Federal nº13.005/2014) e com o Plano Estadual de 

Educação (PEE, Lei Estadual nº 16.279 de 8 de julho de 2016), a lei do Plano Municipal de Educação de Bela Vista do Toldo 

ressalta a necessidade de seu monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, com envolvimento das instâncias 

responsáveis e a devida mobilização social para acompanhar sistematicamente o esforço de implementação das metas e 

estratégias do plano. 

O presente relatório trata do período compreendido entre JANEIRO de 2017 e DEZEMBRO de 2017; e, do ponto de 

vista metodológico, observou os procedimentos contidos no “Caderno de Orientações para Monitoramento e Avaliação dos 

Planos Municipais de Educação” (disponível em 

http://pne.mec.gov.br/images/pdf/publicacoes/pne_pme_caderno_de_orientacoes_final.PDF), bem como observou-se 

documentos, registros e sites (IBGE, CENSO ESCOLAR, INEP, QEDU entre outros), que pudessem disponibilizar 

informações e dados relevantes sobre o sistema de educação do município de Bela Vista do Toldo. 

 

 

 

 

 

http://pne.mec.gov.br/images/pdf/publicacoes/pne_pme_caderno_de_orientacoes_final.PDF
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1. COMPORTAMENTO DAS METAS E ESTRATÉGIAS NO PERÍODO 
 

Segue, abaixo, reprodução da Parte “B” da Ficha de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação. 
Além do texto da meta/estratégia, nessa seção, serão relacionados os indicadores alcançados no período a que alude 

o presente Relatório, a fonte desses indicadores bem como um comentário sintético que elucida o que aconteceu em relação 
à meta/estratégia, fazendo balanço do período e, sempre que pertinente, apontando direções para o próximo ano/ciclo. 

Quanto às estratégias, opta-se por relacionar apenas aquelas que foram objeto de ações durante o período, ficando o 
registro das demais limitado ao inteiro teor da Ficha de Monitoramento e Avaliação do PME.  
 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético 
2017 

 

 
1 

 
Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na 
pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 
(cinco) anos de idade; 

 
 
 
 

 
2015 - 2016 

- 150 alunos de 4 e 5 alunos foram atendidos em 2017; 
- segundo estimativa do IBGE havia em 2017, 201 crianças 
nessa faixa etária; 
- 51 crianças estão fora da escola; 
- atingiu somente 74,62%; 

 - mobilização verbal nas escolas sobre a importância de as 
crianças de 4 e 5 anos frequentarem a escola (boca a boca). Foi 
mandado bilhetes pelos alunos aos pais; 
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... ampliar a oferta de Educação Infantil em 
creches de forma atender, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) das crianças de 0 a 3 anos 
até o final da vigência deste Plano.   

 
 

2015-2025  - professores habilitados na área (Pedagogia); 
 - se se usar os dados de nascidos vivos do SINASC (e não a 
estimativa do IBGE), o município possui 146 crianças de 4 e 5 
anos de idade; 
 - o município possui 150 alunos matriculados. Considera-se essa 
distorção as crianças que moram na cidade vizinha e frequentam 
as creches e/ou crianças que vieram morar no município; 
 - se se considerar os dados extra oficiais o município atende 
102,7% da população de 4 e 5 anos de idade. 
 
 
 
 - mobilização no mês de dezembro para organizar turmas 
multiseriadas de 2 e 3 anos em comunidade que manifestaram 
interesse em mandar os filhos para a creche;  
 - 102 alunos de 0-3 anos foram atendidos em 2017; 
- segundo estimativa populacional 340 crianças entre 0-3 anos; 
 238 crianças de 0-3 anos estão fora da escola; 
 - atingiu somente 30% da meta; 
 - segundo dados dos nascidos vivos do SINASC, o município 
possui 166 crianças de 0 a 3; 
- se em 2017 atendia 102; 64 crianças ainda estão fora da 
educação infantil; 
 - se se considerar os dados extra oficiais a creche atende 
61,44% da população de 0 a 3 anos de idade; 
 - considerar as matrículas realizadas após o fechamento do 
censo escolar (31/05); 
- professores habilitados; 

 - duas creches atendendo em horário integral; 
 - creche da zona rural oferece transporte; 
 - Mobilização verbal divulgando que existem vagas nas creches; 
 - Reuniões e estudo em três comunidades (Rio D’Areia, Rio 
Bonito e Serra do Lucindo) para verificar a necessidade de se 
abrir sala de maternal multiseriada. 
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META Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos de idade e ampliar a 
oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de 0 (zero) a 3 
(três) anos até o final da vigência deste PME. 

INDICADOR 
1A 

 Percentual da população de 4 e 5 anos que frequenta a escola/creche (Taxa de 
atendimento escolar). 
 Número de nascidos vivos X número de matrículas (dados extra oficiais). 

Alcançou 
indicador? 

 

(Informe aqui 
o prazo do 
indicador) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 

Meta prevista 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Parcialmente 100% 

Meta 
executada no 
período (dado 
oficial) 

- 72,2% 67,5%         2016 

Meta 
executada no 
período (dado 
extraoficial) 
 
Meta 
SINASC / 
matrículas  

82,7% 
 
 
 
 

151 
nasci
dos 

vivos 
104,6

% 

83,7% 
 
 
 
 

134 
nascid

os 
vivos 
134,3

% 

74,6% 
 
 
 
 

146 
nascid

os 
vivos 
102,7

% 

        2016 
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INDICADOR 
1B 

 Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta escola/creche (Taxa de 
atendimento escolar). 
 Número de nascidos vivos X número de matrículas (dados extra oficiais). 

Prazo: Alcançou 
indicador? Final 
da vigência do 

PME. 

(Informe aqui 
o prazo do 
indicador) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 

Meta prevista 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%  

Meta 
executada no 
período (dado 
oficial) 

 
- 

21,5% 26,4%        Parcialmente 2025 

Meta 
executada no 
período (dado 
extraoficial) 
 
Meta 
SINASC / 
matriculas 
 

24,3% 
 
 
 
 

199 
nasci
dos 

vivos 
41,7% 

20,9% 
 
 
 
 

184 
nascid

os 
vivos 
40,7% 

30% 
 
 
 
 

166 
nascid

os 
vivos 
61,4% 

         

 

Meta 1 Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) 
anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) das crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos até o final da vigência deste PME. 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Previsões 
Orçamentárias 

Status Alcançou 
Estratégia? 

Observações 
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1.2 Garantir contratação de profissionais 
capacitados/qualificados na área 
específica para atender as crianças de 0-
5 anos. 

2017 LOA/2017 – Cod. 
365 

Concluída Sim - 100% dos professores que atuam 
na Educação Infantil são 
graduados na área – Pedagogia. 

1.3 Viabilizar roteiros de transporte 
escolar de qualidade na área rural e 
urbana com veículos adaptados e bem 
conservados, oportunizando que as 
crianças sejam mantidas dentro do seu 
raio escolar, de acordo com a localização 
das escolas e disponibilidade de vagas; 

2017  Concluída Sim - Transporte é oferecido somente 
às crianças da área rural; 
 

1.5 Renovar, ampliar e/ou construir 
parquinhos e quadras cobertas nas 
escolas municipais até o final da vigência 
deste plano, em regime de colaboração 
com Estado e União; 

2017  Parcial Parcial - 01 parquinho construído, o que 
equivale a 12,5% da meta 
cumprida no que se refere ao 
parque. 

 

1.6 Assegurar quadro de professores 
habilitados na área, promovendo 
formação continuada para garantir 
qualidade no processo de ensino 
aprendizagem; 

2017  Concluída Sim - 23 professores da Educação 
Infantil Participaram do Curso: “A 
arte como elo da interação no 
processo de ensino 
aprendizagem”.  
- data: 20 e 21/07/2017 / 20H / 
UnC de Mafra; 

1.8 Garantir aos alunos alimentação 
escolar de qualidade; 

2017  Andamento Parcial - Nutricionista elabora cardápio 
para as escolas e creche, 
seguindo suas especificidades. 
 Uso do PNAE para aquisição de 
produtos da agricultura familiar.  
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1.12 Viabilizar monitores, com formação 
adequada para atuar na Educação Infantil 
em creches de 0-3 anos, a fim de 
melhorar o atendimento pedagógico, 
individual e coletivos dos alunos; 

2017  Concluída   Sim - O município tem 11 monitoras 
que atuam na Educação Infantil; 
(estão frequentando curso de 
Pedagogia e/ou Magistério). 

1.14 Assegurar à Educação Infantil aula de 
Educação Física e Artes em espaços 
adequados, com o intuito de estimular a 
prática esportiva, psicomotora e artística 
desde a infância; 

2017  Concluída  Sim  - 100% da Educação Infantil 
recebe aulas de Educação Física e 
Arte; 

1.15 Incentivar o acesso à Educação 
Infantil em tempo integral, para todas as 
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, 
conforme estabelecido nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil; 

  Parcialmente Sim - 100% das crianças de 0-3 anos 
matriculadas nas creches 
permanecem em tempo integral; 
 

1.16 Cumprir o disposto na Lei 
Complementar nº 170/1998, e o 
Regimento Unificado Escolar do Sistema 
Municipal de Ensino, em especial no Art. 
3º, Decreto nº 1.060 de 23 de outubro de 
2012.  

2017  Totalmente Sim - Cumpre-se o Art.3º do Decreto 
1.060/2012 (se refere ao número 
de alunos por turma) 

 
META 2 
 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético 2017 

 
2 

Universalizar o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos para 
toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir 
que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos 

 
2025 

- Em 2017, os alunos dos Anos Finais do Núcleo Escolar 
“João Batista Pontarolo”, foram transferidos para a E.M. 
“Terezinha Correa Agostinho”, devido ao número 
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concluam essa etapa na idade recomendada, até o último 
ano de vigência deste PNE. 

insuficiente de matrículas;  
- Alguns alunos do município de Bela Vista do Toldo 
estudam no município vizinho, Canoinhas, pela facilidade 
do transporte e/ou distância da unidade escolar 

 

META 2 Universalizar o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo 
menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência 
deste PNE.  

INDICADOR 
2A 

Percentual de pessoas de 6 a 14 anos que frequentam ou que já concluíram o ensino 
fundamental (taxa de escolarização líquida ajustada) 

Alcançou 
indicador? 

 

(Informe aqui 
o prazo do 
indicador) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 

Meta prevista 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Parcialmente 100% 

Meta 
executada no 
período (dado 
oficial) 

 98,9% 98,9%          

Meta 
executada no 
período (dado 
extraoficial)  

 79% 81%          

INDICADOR 
2B 

Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o Ensino Fundamental 
concluído. 

Prazo: Alcançou 
indicador? Final 
da vigência do 

PME. 

(informe aqui 
o prazo do 
indicador) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 
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Meta prevista 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%  95% 

Meta 
executada no 
período (dado 
oficial) 

 72,1% 72,1          

Meta 
executada no 
período (dado 
extraoficial) 

 82,42
% 

82,42
% 

         

 

Meta 2 
 

Universalizar o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) 
anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na 
idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE.  

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Previsões 
Orçamentárias 

Status Alcançou 
Estratégia? 

Observações 

2.1 - Garantir o acesso das crianças de 6 a 
14 anos no Ensino Fundamental; 

 

2025 LOA/2016 – Cod. 
361 

Concluído  Sim - O acesso é garantido a todos os 
alunos e as vagas são suficientes, 
só não se alcança a média devido 
alguns alunos estudarem no 
município vizinho; 

2.4 - Garantir ensino público gratuito, com 
equidade e qualidade a todos os alunos; 
 

2025  Concluído  Sim   

2.5 - Assegurar transporte público, 
conforme lei e programas federais aos 
alunos da zona rural e urbana, em regime 
de colaboração com União, Estado e 

2025 LOA/2016 – Cod. 
361 

PNATE 

Concluído Sim   
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Município; 

2.8 - Assegurar novas oportunidades de 
aprendizagem no contra turno, aos alunos 
do Ensino Fundamental que apresentarem 
dificuldades durante o processo 
pedagógico; 

2025  Andamento Andamento  - Aulas de Reforço; 
 - Programa Novo Mais Educação 
em 1 escola; 

2.13 - Garantir o acesso ao ensino 
fundamental à população rural e urbana 
em locais mais próximos ao seu raio 
escolar, reorganizado a estrutura física 
das escolas existentes ou com a 
construção de novos prédios, de acordo 
com a demanda local, em regime de 
colaboração com Estado e União; 

2025  Parcial  Andamento  - Garantia de acesso à escola mais 
próxima;  
- Não houve construção e/ou 
ampliação dos prédios escolares;  
 

2.14 - Desenvolver atividades de cultura, 
esporte e lazer em todas as unidades 
escolares; 

2025 LOA/2015 - Cod. 
361 

Andamento  Andamento  - As escolas realizam anualmente 
atividades relacionada à cultura e 
esporte;  

2.17 - Minimizar a defasagem e distorção 
série/idade até a data final do Plano 
Municipal de Educação, utilizando práticas 
eficientes e eficazes; 

2025   Andamento Andamento  - Discussão e elaboração de 
projeto que venha a atender 
professores e alunos, a fim de 
oferecer suporte pedagógico aos 
professores; 

2.18 - Desenvolver projetos ambientais 
e/ou projetos relacionados ao setor 
agrícola, a fim de estimular os alunos do 
Ensino Fundamental a investir no trabalho 
e no setor agrícola;  

2025  Parcial  Parcial  - Uma escola desenvolveu projeto 
de cultivo de morango em estufa 
em parceria com a Epagri; 
- Uma escola desenvolveu projeto 
relacionado ao cultivo e uso do 
bambu; 
- Uma escola desenvolveu projeto 
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relacionado ao cultivo e uso de 
ervas medicinais; 

2.19 - Incentivar o desenvolvimento de 
projetos e atividades relacionadas aos 
temas transversais; 

2025  Não  Não  - Há dificuldade de os professores 
associarem os temas transversais 
com os conteúdos do 
Planejamento  

2.20 - Cumprir o disposto na Lei 
Complementar no 170/1998, no 
Regimento Unificado Escolar do Sistema 
Municipal de Ensino, em especial no Art. 
3º, Decreto nº 1.060 de 23 de outubro de 
2012; 

2025  Sim  Sim  - O número de alunos por turma 
segue o disposto no Decreto nº 
1,060/2012. 

2.22 - Assegurar o cumprimento da Lei 
9.394/96 e Resolução, no nº 002/2013 do 
Conselho Municipal de Educação que 
estabelece a data corte das matrículas nos 
estabelecimentos de Ensino Fundamental 
– data limite 31 de março, para as escolas 
vinculadas ao sistema municipal de 
ensino. 

2025  Sim Sim  - Município segue a orientação. 

 
 
META 3 
 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético 2017 

 
 

3 

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

2025 - Há somente uma escola de Ensino Médio no município; 
- O colégio estadual segue as orientações da Secretaria 
Estadual de Educação; 
- O município não interfere nas ações e atividades do 
colégio; 



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CNPJ: 30.637.526/0001-48 

FONE: (47) 3629 0182 
 

- Recurso do transporte escolar repassado pelo Estado de 
SC é insuficiente;  
- Alguns alunos com idade para frequentar o Ensino Médio 
frequentam o CEDUP (6 alunos) e IFSC (2 alunos), na 
cidade vizinha, Canoinhas; 
- Matriculados início de 2017 – 268 alunos; 
- Concluiu em 2017 – 252 
- 02 reprovados; 09 desistentes e 05 transferidos. 
 

 

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

INDICADOR 
3A 

Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola ou já concluiu a educação 
básica 

Alcançou 
indicador? 

 

(Informe aqui 
o prazo do 
indicador) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 

Meta prevista 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  2025 

Meta 
executada no 
período (dado 
oficial) 

 86,1% 86,1%          

Meta 
executada no 
período (dado 
extraoficial)  

 64,8% 62,66
% 
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INDICADOR 
3B 

Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta o ensino médio ou possui 
educação básica completa 

Prazo: Alcançou 
indicador? Final 
da vigência do 

PME. 

(informe aqui 
o prazo do 
indicador) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 

Meta prevista 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%  2025 

Meta 
executada no 
período (dado 
oficial) 

 66,1% 66,1%          

Meta 
executada no 
período (dado 
extraoficial) 

 58,79
% 

58,79
% 

         

 

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

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Previsões 
Orçamentárias 

Status Alcançou 
Estratégia? 

Observações 

3.2 – Assegurar transporte público gratuito 
aos alunos; 

2025 Não contemplada Total   Sim   - Recurso repassado pelo 
Governo do Estado de SC aos 
municípios é insuficiente; 
- Município arca com a maioria das 
despesas;  
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3.3 – Garantir quadro de professores 
qualificados na área de atuação, bem coo 
capacitação profissional a fim de melhorar 
o processo de ensino aprendizagem; 

2025  Total  Sim - Quadro de professores da rede 
estadual apresenta graduação na 
área de atuação;  

3.6 – Buscar parcerias com entidades 
públicas e particulares para realização de 
palestras, aulas de campo etc.; 

2025  Parcial  Parcial  - O colégio estadual sempre 
realiza palestras ao alunos, mas a 
secretaria municipal de educação 
não tem acesso e controle dos 
participantes e palestrantes. 

 
META 4 
 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético 2017 

 4 Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 
(dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o 
acesso à educação básica e ao atendimento educacional 
especializado. 

2016 - Anos iniciais - 3 alunos – Educação Especial; 
- Anos Finais – 7 alunos – Educação Especial; 
- Total de 10 alunos de inclusão; 
- Não existia classes especiais para atendimento de alunos 
da Educação Especial; 
- O que havia em 2017 era 2º professor para atender os 
alunos com necessidades especiais; 

 

META 4 Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado. 

INDICADOR 
4A 

Percentual da população de 4 a 17 anos de idade com deficiência que frequenta a escola Alcançou 
indicador? 

 

(Informe aqui 
o prazo do 
indicador) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 

Meta prevista 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Parcialmente 2016 
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Meta 
executada no 
período (dado 
oficial) 

 80,3% 80,3%          

Meta 
executada no 
período (dado 
extraoficial)  

 80,3% 80,3%          

INDICADOR 
4B 

Elevar até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas 
no Ensino Médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 

Prazo: Alcançou 
indicador? Final 
da vigência do 

PME. 

(Informe aqui 
o prazo do 
indicador) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 

Meta prevista 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%  2016 

Meta 
executada no 
período (dado 
oficial) 

 100% 100%          

Meta 
executada no 
período (dado 
extraoficial) 

 100% 100%          
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Meta 4 Universalizar o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e, 
elevar até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio para 
85% (oitenta e cinco por cento). 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Previsões 
Orçamentárias 

Status Alcançou 
Estratégia? 

Observações 

4.1 – Garantir o acesso das crianças com 
necessidades especiais na Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 
Médio; 

2025 LOA/2015 - Cod. 
361 

Total  Sim  - 10 alunos frequentaram a 
Educação Básica municipal;  

4.2 - Assegurar a acessibilidade nas 
instituições escolares na estrutura física, 
pedagógica e curricular; 

2025  Parcial   Sim  - Duas escolas receberam 
recursos PDDE – Acessibilidade 
para adaptar a estrutura física das 
escolas; 

4.3 – Garantir e implantar o atendimento e 
a inclusão de crianças com necessidades 
especiais nas salas regulares e 
multifuncionais, com professores 
habilitados; 

2025  Total  Sim - Os alunos que apresentaram 
laudo receberam atendimento de 
profissional habilitado; 

4.7 – Providenciar, quando realmente 
necessário, e, comprovado por diagnóstico 
pedagógico, psicológico e neurológico, 
segundo professor e ou monitor ao aluno 
que apresentar alguma deficiência. 

2025    - Os alunos que apresentaram 
laudo receberam atendimento de 
profissional habilitado; 
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META 5 
 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético 2017 

5 Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º 
(terceiro) ano do ensino fundamental. 

2025 - Reforço escolar em duas escolas (Paulo Schiessl e João 
Pedro Alberti); 
- Programa Mais Educação em 03 escolas (Terezinha 
Correa Agostinho, Juliana Tomporoski Krull e João Pedro 
Alberti); 
- O município não possui sistema de avaliação próprio para 
mensurar proficiência em Leitura/escrita;  
- 2017 não foi aplicada prova ANA. Sendo assim, usa-se os 
dados 2016. 

 

META 5 Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental. 

INDICADOR 
5A 

Estudantes com proficiência insuficiente em Leitura (nível 1 da escala de proficiência). Alcançou 
indicador? 

 

(Informe aqui 
o prazo do 
indicador) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 

Meta prevista 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Não  2025 

Meta 
executada no 
período (dado 
oficial) 

 11,4% 11,4%          

Meta 
executada no 
período (dado 
extraoficial)  

 11,4% 11,4%          
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INDICADOR 
5B 

Estudantes com proficiência insuficiente em Escrita (níveis 1, 2 e 3 da escala de 
proficiência). 

Prazo: Alcançou 
indicador? Final 
da vigência do 

PME. 

(Informe aqui 
o prazo do 
indicador) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 

Meta prevista 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  2025 

Meta 
executada no 
período (dado 
oficial) 

 12,5% 12,5%          

Meta 
executada no 
período (dado 
extraoficial) 

 12,5% 12,5%          

INDICADOR 
5C 

Estudantes com proficiência insuficiente em Matemática (níveis 1 e 2 da escala de 
proficiência) 

Prazo: Alcançou 
indicador? Final 
da vigência do 

PME. 

(informe aqui 
o prazo do 
indicador) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 

Meta prevista 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Não  2025 

Meta 
executada no 
período (dado 
oficial) 

 44,9% 44,9%          
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Meta 
executada no 
período (dado 
extraoficial) 

 44,9% 44,9%          

 
 

Meta 5 Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental. 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Previsões 
Orçamentárias 

Status Alcançou 
Estratégia? 

Observações 

5.1 - Promover o processo de 
alfabetização dos alunos até o 3 ano de 
escolaridade, articuladas com estratégias 
desenvolvidas na pré-escola;  

 
2025 

LOA/2015 - Cod. 
361 

Andamento  Não  - Atividades do Programa Mais 
Educação; 
- Aulas de Reforço; 
 

5.2 - Qualificar a formação inicial dos 
professores, com conhecimento de novas 
tecnologias e práticas pedagógicas 
inovadoras; 

2025  Concluído  Parcialmente - Curso PNAIC segundo semestre; 
- Não teve a adesão de 100% dos 
professores das turmas de 
Alfabetização;  

5.3 - Assegurar práticas, métodos e 
metodologias pedagógicas eficientes e 
eficazes para a alfabetização de crianças 
até o 3º ano; 

2025  Não  Não  - Seguir planejamento escolar; 
 

5.4 – Assegurar novas oportunidades de 
aprendizagem em contra turno, aos 
alunos que apresentam dificuldades no 
processo de alfabetização. 

2025  Concluído  Sim - Aulas de Reforço; 
- Programa Mais Alfabetização; 
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META 6 
 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético 2017 

6 Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) nas escolas públicas, de forma a 
atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos 
estudantes da educação básica, até o final da vigência do 
Plano. 

2025 - 102 alunos da creche foram atendidos em tempo integral 
(02 creches); 
- 75 alunos do Programa Mais Educação foram Atendidos 
em tempo integral (3 escolas); 
- 30 alunos em duas escolas foram atendidos em período 
integral, devido as aulas de reforço (1 escola, porque 01 já 
realizada o Mais Educação); 
- 207 alunos atendidos em tempo integral; 
- Superou a Meta 6B, devido ao Programa Mais Educação 

 

META 6 Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) nas escolas públicas, de forma a atender, pelo 
menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos estudantes da educação básica, até o final da vigência do Plano. 

INDICADOR 
6A 

Percentual de alunos da educação básica pública em tempo integral Alcançou 
indicador? 

 

(Informe aqui 
o prazo do 
indicador) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 

Meta prevista 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%  2025 

Meta 
executada no 
período (dado 
oficial) 

 10,5% 10,5%          
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Meta 
executada no 
período (dado 
extraoficial)  

 13,9% 23,84
% 

         

INDICADOR 
6B 

Percentual de escolas públicas com ao menos um aluno que permanece no 
mínimo 7 horas diárias em atividades escolares. 

Prazo: Alcançou 
indicador? Final 
da vigência do 

PME. 

(Informe aqui 
o prazo do 
indicador) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 

Meta prevista 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%  2025 

Meta 
executada no 
período (dado 
oficial) 

 44,4% 44,4%          

Meta 
executada no 
período (dado 
extraoficial) 

 44,4% 75%          

 

Meta 6 Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) nas escolas públicas, 
de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos estudantes da educação básica, até 
o final da vigência do Plano. 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Previsões 
Orçamentárias 

Status Alcançou 
Estratégia? 

Observações 

6.1 - Implantar, gradativamente, a 
educação em tempo integral até término 

2025  LOA/2015 - Cod. 
361 

Andamento  Não  - Em 2017, com o Programa Mais 
Educação aumentou o número de 
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da vigência do Plano Municipal de 
Educação, em regime de colaboração com 
a União, de modo a atingir 10% do total de 
alunos matriculados;  

alunos e escolas em tempo 
integral; 
 

6.2 - Promover, com o apoio da União, a 
oferta de educação básica pública em 
tempo integral, por meio de atividades de 
acompanhamento pedagógico e 
multidisciplinares, inclusive culturais e 
esportivas, de forma que o tempo de 
permanência dos estudantes 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; 

2025 LOA/2015 - Cod. 
361 

 
PDDE – Qualidade 

Andamento  Sim - Só foi possível participar do 
Programa Mais Educação e 
contemplar a Educação em tempo 
integral porque o Governo Federal 
/ FNDE repassou recursos.  

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

2025 LOA/2015 - Cod. 
361 

 
PNAE 

Andamento  Sim - O Governo Federal, por meio do 
PNAE repassou recurso para 
manter a alimentação dos alunos 
do Programa Mais Educação – 
Período Integral; 
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META 7  
 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético 2017 

7 Fomentar a qualidade da educação básica em todas as 
etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e 
da aprendizagem de modo a atingir as médias nacionais 
para o IDEB. 

2025 - Em 2017 algumas escolas não atenderam os requisitos 
necessários para ser calculado o IDEB; 

Meta projetada – 
Anos Iniciais 

Meta projetada – 
Anos Finais 

Meta Projetada – 
Ensino Médio 

5.8 4.9 4,8 

Meta Alcançada  Meta Alcançada Meta Alcançada 

4.7 1.66 * 

 
- Há dificuldade em acompanhar o IDEB porque algumas 
escolas não atendem os requisitos necessários para 
cálculo do IDEB; 
- É preciso elaborar e implantar um sistema municipal de 
avaliação; 

 

META 7 Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem 
de modo a atingir as médias nacionais para o IDEB. 

INDICADOR 
7A 

Média do Ideb nos anos iniciais do ensino fundamental Alcançou 
indicador? 

 

(Informe aqui 
o prazo do 
indicador) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 

Meta prevista - 6 5.8        Não 2025 

Meta 
executada no 
período (dado 
oficial) 

- 5,25% 4.7          
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Meta 
executada no 
período (dado 
extraoficial)  

- 5,5% 4.7          

INDICADOR 
7B 

Média do Ideb nos anos finais do ensino fundamental Prazo: Alcançou 
indicador? Final 
da vigência do 

PME. 

(Informe aqui 
o prazo do 
indicador) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 

Meta prevista - 5.5 4.9        Não  2025 

Meta 
executada no 
período (dado 
oficial) 

- - -          

Meta 
executada no 
período (dado 
extraoficial) 

- 4.73 1.66          

INDICADOR 
7C 

Média do Ideb no Ensino Médio Prazo: Alcançou 
indicador? Final 
da vigência do 

PME. 

(Informe aqui 
o prazo do 
indicador) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 

Meta prevista - 5.2 4.8        Não  2025 
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Meta 
executada no 
período (dado 
oficial) 

- 4.4 -          

Meta 
executada no 
período (dado 
extraoficial) 

- 3.4 -          

 

Meta 7 Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo 
escolar e da aprendizagem de modo a atingir as médias nacionais para o IDEB 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Previsões 
Orçamentárias 

Status Alcançou 
Estratégia? 

Observações 

7.1 – Garantir professores habilitados na 
área em todas as instituições escolares; 

 

2025 LOA/2015 - Cod. 
361 

Concluído  Sim   

7.2 – Assegurar cursos de formação 
continuada as áreas específicas a todos 
os professores - (Escola da Terra); 

2017 LOA/2015 - Cod. 
361 

Concluído  Sim  - A rede possuía 67 professores de 
Anos Iniciais e Finais em início de 
2017; 
- Participaram do cursos 56 
professores; (83,58% do 
professores participaram); 
- 16,42% dos professores não 
participaram; 

7.3 - Garantir práticas pedagógicas 
diferenciadas e eficazes no Ensino 
Fundamental – Anos Iniciais e Finais, a fim 
de atingir as metas projetadas pelo IDEB; 

2017  Andamento Parcial  
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7.4 - Estabelecer e implantar, mediante 
pactuação Inter federativa, diretrizes 
pedagógicas para a educação básica e a 
base nacional comum dos currículos, com 
direitos e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento dos estudantes para 
cada ano do ensino fundamental e médio, 
respeitando-se a diversidade estadual, 
regional e local; 

 
2019 

  
 

Andamento  

 
 

Andamento 

 
 

- Discussão sobre a elaboração da 
BNCC em Reunião de colegiado 
de Educação – AMPLANORTE em 
2017. 

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

2025  Andamento Sim - Cadastro de planejamento no 
PAR; 

7.11 – Proporcionar transporte gratuito, 
por meio de convênio entre as Secretarias 
Municipais de Educação e Secretaria de 
Estado da Educação com acessibilidade 
para todos os estudantes da educação do 
campo na faixa etária da educação escolar 
obrigatória, mediante renovação e 
financiamento compartilhado, com 
participação da União proporcional às 
necessidades dos entes federados, 
visando a reduzir a evasão escolar e o 
tempo médio de deslocamento a partir de 

2017 LOA/2015 - Cod. 
361 

Concluído Concluído - Recurso Estadual para transporte 
escolar é insuficiente. O município 
fica com a maior parte das 
despesas.  



 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CNPJ: 30.637.526/0001-48 

FONE: (47) 3629 0182 
 

cada situação local; 

7.14 - Assegurar a todas as escolas 
públicas de educação básica o acesso à 
energia elétrica, abastecimento de água 
tratada e acessibilidade, bem como, 
garantir o acesso dos estudantes a 
espaços para a prática esportiva, a bens 
culturais e artísticos e a equipamentos e 
laboratórios de ciências; 

2017 LOA/2015 - Cod. 
361 

Concluído em 
partes 

Concluído em 
partes 

- 100% das escolas possui energia 
elétrica; 
- As escolas não possuem 
abastecimento de água por rede, 
já que todas possuem poço semi-
artesiano, os quais recebem 
tratamento no início do ano; 
- Quanto aos espaços para prática 
esportivo, cultural, artística e 
laboratórios de ciências, a 
administração está estudando as 
possibilidades de reforma. 

7.18 - Garantir nos currículos escolares 
conteúdos sobre a história e as culturas 
afro-brasileira e indígenas e implementar 
ações educacionais, nos termos das Leis 
nº 10.639/2003 e nº 11.645/2008;  

2017  Concluído Concluído  - Está no P.P.P. das escolas; 
- Esses conteúdos também são 
abordados durante o ano letivo, 
pois estão dentro do planejamento 
dos professores, principalmente na 
disciplina de História;  

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

2017  Andamento  Andamento - Participação dos pais em reunião 
de pais e professores;  
- Convite para participar de 
eventos promovidos pela unidade 
escolar;  
- Participação da comunidade, pais 
e comunidade em geral, na A.P.P. 
e Conselhos Escolares; 
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7.26 - Incentivar a criação de programas e 
desenvolvimento de metodologias para 
acompanhamento pedagógico, 
recuperação paralela e progressão, 
priorizando estudantes com rendimento 
escolar defasado; 

2017  Concluído  Sim  - Realizada oficina com o 
professores dos Anos Finais, com 
os temas: Recuperação Paralela 
(Parecer do Conselho de 
Educação nº 002/2017); e oficina 
de Atividades Lúdicas, com 
Parecer nº 003/2017, do Conselho 
Municipal de Educação; 

 
 
META 8 
 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético 2017 

8 Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 
29 (vinte e nove) anos, para as populações do campo, da 
região de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e 
cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média 
entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

2025 - Divulgação sobre abertura de turma de EJA; 
- Divulgação e orientações sobre o ENCEJA; 
- As pessoas que estão entre essa faixa etária e que não 
terminaram o Ensino Médio, não demonstram interesse em 
terminá-los. Em conversa informal com alguns deles, para 
trabalhar na agricultura e no plantio de fumo não é 
necessário estudo. Visão errônea sobre os fatos, mas 
grande parte da população que vive da agricultura e não 
terminou os estudos pensa dessa forma. Nas reuniões de 
pais sempre é abordado esse tema, mas mudar 
estereótipos a décadas implantados é uma tarefa árdua.  

 

META 8 Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, para as populações do campo, da região de 
menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não 
negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

INDICADOR 
8E 

Percentual da População de 18 e 29 anos com menos de 12 anos de escolaridade. Alcançou 
indicador? 

 

(Informe aqui 
o prazo do 
indicador) 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 

Meta prevista 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% Não  2025 

Meta 
executada no 
período (dado 
oficial) 

 62,70
% 

62,70
% 

         

Meta 
executada no 
período (dado 
extraoficial)  

 62,70
% 

62,70
% 

         

INDICADOR 
8F 

Percentual da População de 18 e 29 anos residente no campo com menos de 12 
anos de escolaridade. 

Prazo: Alcançou 
indicador? Final 
da vigência do 

PME. 

(Informe aqui 
o prazo do 
indicador) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 

Meta prevista 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% Não  2025 

Meta 
executada no 
período (dado 
oficial) 

 66,40
% 

66,40
% 

         

Meta 
executada no 
período (dado 
extraoficial) 

 66,40
% 

66,40
% 
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INDICADOR 
8G 

Percentual da População de 18 e 29 anos entre os 25% mais pobres com menos 
de 12 anos de escolaridade. 

Prazo: Alcançou 
indicador? Final 
da vigência do 

PME. 

(Informe aqui 
o prazo do 
indicador) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 

Meta prevista 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% Não 2025 

Meta 
executada no 
período (dado 
oficial) 

 74,40
% 

74,40
% 

         

Meta 
executada no 
período (dado 
extraoficial) 

 74,40
% 

74,40
% 

         

INDICADOR 
8H 

Percentual da População negra entre 18 e 29 anos com menos de 12 anos de 
escolaridade. 

Prazo: Alcançou 
indicador? Final 
da vigência do 

PME. 

(Informe aqui 
o prazo do 
indicador) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 

Meta prevista 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% Não 2025 

Meta 
executada no 
período (dado 
oficial) 

 79,20
% 

79,20
% 
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Meta 
executada no 
período (dado 
extraoficial) 

 79,20
% 

79,20
% 

         

 

Meta 8 Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, para as 
populações do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) 
mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Previsões 
Orçamentárias 

Status Alcançou 
Estratégia? 

Observações 

8.1 - Assegurar escolaridade – Ensino 
Fundamental e Ensino Médio às pessoas 
de 18 a 29 anos de idade, principalmente 
à população do campo, em regime de 
colaboração com o Estado; 

2025   Não  - Os interessados podem se 
matricular no Ensino Médio 
regular; 
- Quanto à EJA, a procura é 
pequena; 
- Em 2017 havia 14 alunos entre 
18 e 24 anos matriculados no EJA 
(Centro e localidade de Rio 
Bonito); 
- EJA era de responsabilidade do 
Estado; 

 
META 9 
 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético 2017 

9 Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) 
anos ou mais de idade para 93,5% (noventa e três, cinco por 
cento) até 2017 e, até o final da vigência deste Plano, reduzir 
em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo 

2025 - Não houve registro de pessoas interessadas em participar 
de turmas de alfabetização; 
- Município alcançou a média prevista; 
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funcional. 

 

META 9 Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais de idade para 93,5% (noventa e três, cinco por cento) 
até 2017 e, até o final da vigência deste Plano, reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 

INDICADOR 
9A 

Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade Alcançou 
indicador? 

 

(Informe aqui 
o prazo do 
indicador) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 

Meta prevista 93,5% 93,5% 93,5% 93,5% 93,5% 93,5% 93,5% 93,5% 93,5% 93,5% Não  2025 

Meta 
executada no 
período (dado 
oficial) 

 94,5% 94,5%          

Meta 
executada no 
período (dado 
extraoficial)  

 94,5% 94,5%          

INDICADOR 
9B 

Taxa de analfabetismo funcional de pessoas de 15 anos ou mais de idade Prazo: Alcançou 
indicador? Final 
da vigência do 

PME. 

(Informe aqui 
o prazo do 
indicador) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 

Meta prevista 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% Não  2025 
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Meta 
executada no 
período (dado 
oficial) 

 31,5% 31,5%          

Meta 
executada no 
período (dado 
extraoficial) 

 31,5% 31,5%          

 

Meta 9 Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais de idade para 93,5% 
(noventa e três, cinco por cento) até 2017 e, até o final da vigência deste Plano, reduzir em 50% 
(cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Previsões 
Orçamentárias 

Status Alcançou 
Estratégia? 

Observações 

      

 
 
 
META 10 
 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético 2017 

10 Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das 
matrículas de educação de jovens e adultos, no ensino 
fundamental e médio, na forma integrada à educação 
profissional, desde que tenha o mínimo de 30 alunos 
interessados. 

2025 - Em 2017, havia 00 alunos matriculados na EJA (Ensino 
Médio não profissionalizante); 
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META 10 Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, no ensino fundamental e 
médio, na forma integrada à educação profissional, desde que tenha o mínimo de 30 alunos interessados. 

INDICADOR  Percentual de matrículas da educação de jovens e adultos na forma integrada à educação 
profissional 

Alcançou 
indicador? 

 

(Informe aqui o 
prazo do 

indicador) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 

Meta prevista 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% Não  2025 

Meta 
executada no 
período (dado 
oficial) 

0 0,0% 0,0%          

Meta 
executada no 
período (dado 
extraoficial)  

0 0,0% 0,0%          

 
 

Meta 10 Oferecer, no mínimo, 10% (10 por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, no ensino 
fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional, desde que tenha o mínimo de 30 
alunos interessados. 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Previsões 
Orçamentárias 

Status Alcançou 
Estratégia? 

Observações 

10.1 - Assegurar oferta de EJA à 
população que não conseguiu concluir 

2017 Orçamento 
Estadual 

Sim Não  - Em 2017, no município havia 
duas turmas de EJA / 01 no Centro 
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seus estudos no tempo/idade correta, a 
fim de lhes proporcionar conhecimentos e 
inseri-los no mercado de trabalho;  

com 12 alunos e 01 no Rio Bonito 
com 08 alunos, totalizando 20 
alunos; 

10.2 - Assegurar espaços para EJA e 
professores qualificados; 

2017 Orçamento 
Estadual 

Sim  Não  - Espaço cedido pelo município e 
Estado (Colégio Estadual); 
 Professores habilitados 
contratados pelo Estado de Santa 
Catarina. 

 
 
META 11 
 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético 2017 

11 Incentivar matrículas da educação profissional técnica de nível 
médio, assegurando a qualidade da oferta e a expansão no 
segmento público. 

2025  O incentivo é realizado nas escolas com Anos Finais, nos 
9º anos, para que os alunos frequentem o Ensino Médio 
profissionalizante; 
 As escolas dos Anos Finais receberam visita dos alunos 
do IFSC – Ensino Médio Profissionalizante para divulgação 
dos cursos; 

 
 

META 11 Incentivar matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e a expansão no 
segmento público. 

INDICADOR 
11 A 

Número absoluto de matrículas em EPT de nível médio. Alcançou 
indicador? 

 

(Informe aqui 
o prazo do 
indicador) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 
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Meta prevista 42 
títulos 

42 
títulos 

42 
títulos 

42 
títulos 

42 
títulos 

42 
títulos 

42 
títulos 

42 
títulos 

  Não  2025 

Meta 
executada no 
período (dado 
oficial) 

 14 
aluno

s  

8 
aluno

s 

         

Meta 
executada no 
período (dado 
extraoficial)  

 14 
aluno

s  

8 
aluno
s +  

         

INDICADOR 
11B 

Número absoluto de matrículas em EPT de nível médio na rede pública. Prazo: Alcançou 
indicador? Final 
da vigência do 

PME. 

(informe aqui 
o prazo do 
indicador) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 

Meta prevista 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Não  2025 

Meta 
executada no 
período (dado 
oficial) 

 14 8 
alunos  

         

Meta 
executada no 
período (dado 
extraoficial) 

 14 8 
alunos  
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Meta 11 Incentivar matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da 
oferta e a expansão no segmento público. 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Previsões 
Orçamentárias 

Status Alcançou 
Estratégia? 

Observações 

11.1 - Buscar parcerias com instituições de 
ensino que ofereçam cursos 
profissionalizantes de nível médio; 

2025  Andamento  Sim - As escolas municipais e 
Secretaria Municipal de Educação 
abre as portas das unidades 
escolares para que as escolas 
profissionalizantes divulguem os 
cursos profissionalizantes que 
dispõem.  

 
 
META 12 
 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético 2017 

12 Articular com as instituições de ensino superior a elevação 
da taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% 
(cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três 
por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) 
anos de idade, assegurando a qualidade da oferta.  

2025 - O município não possui Universidade. Os estudantes do 
Ensino Superior vão para cidade vizinha; 
- Em 2017, havia no município uma turma de Educação à 
Distância, pela UNIGRAN, com 25 alunos, divididos entre 
os cursos de Administração, Pedagogia, Teologia, Letras 

 

META 12 Articular com as instituições de ensino superior a elevação da taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta 
por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos de idade, 
assegurando a qualidade da oferta.  

INDICADOR 
12A 

Taxa bruta de matrículas na graduação (TBM). Alcançou 
indicador? 

 

(Informe aqui 
o prazo do 
indicador) 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 

Meta prevista 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% Não  2025 

Meta 
executada no 
período (dado 
oficial) 

 12,9% 12,9%          

Meta 
executada no 
período (dado 
extraoficial)  

 12,9% 12,9%          

INDICADOR 
12B 

Taxa líquida de escolarização na graduação (TLE) Prazo: Alcançou 
indicador? Final 
da vigência do 

PME. 

(Informe aqui 
o prazo do 
indicador) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 

Meta prevista 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% Não  2025 

Meta 
executada no 
período (dado 
oficial) 

 11,4% 11,4%          

Meta 
executada no 
período (dado 
extraoficial) 

 11,4% 11,4%          
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Meta 12 Articular com as instituições de ensino superior a elevação da taxa bruta de matrícula na educação 
superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população 
de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos de idade, assegurando a qualidade da oferta.  

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Previsões 
Orçamentárias 

Status Alcançou 
Estratégia? 

Observações 

12.1- Incentivar o transporte gratuito para 
alunos de formação superior, conforme as 
condições do município; 

2017  Concluído  Sim  - Município forneceu transporte 
escolar para alunos do Ensino 
Superior, cidade de Canoinhas; 

12.2 – Articular com a instituição de ensino 
superior a abertura de turmas de extensão 
(modalidade à distância) dos cursos mais 
procurados pela população. 

2017  Concluído  Sim  - Município possui uma turma EAD 
pela UNIGRAN, com 25 alunos  

 
 
META 13 
 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético 2017 

13 Acompanhar a qualidade da educação superior e ampliar a 
proporção de mestres e doutores do corpo docente em 
efetivo exercício no conjunto do sistema de educação 
superior. 

2025 - Município não possui Instituição de Ensino Superior, 
somente uma turma de AED. 

 

META 13 Acompanhar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo 
exercício no conjunto do sistema de educação superior. 

INDICADOR 
13A 

Percentual de docentes com mestrado ou doutorado na educação superior Alcançou 
indicador? 

 

(Informe aqui 
o prazo do 
indicador) 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 

Meta prevista - - - - - - - - - - Não 2025 

Meta 
executada no 
período (dado 
oficial) 

 - -          

Meta 
executada no 
período (dado 
extraoficial)  

 - -          

INDICADOR 
13B 

Percentual de docentes com doutorado na educação superior Prazo: Alcançou 
indicador? Final 
da vigência do 

PME. 

(Informe aqui 
o prazo do 
indicador) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 

Meta prevista - - - - - - - - - -  2025 

Meta 
executada no 
período (dado 
oficial) 

 - -          

Meta 
executada no 
período (dado 
extraoficial) 

 - -          
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Meta 13 Acompanhar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo 
docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior. 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Previsões 
Orçamentárias 

Status Alcançou 
Estratégia? 

Observações 

13.1 – Acompanhar instituição, quadro de 
professores e/ou tutores da educação 
superior, principalmente no que se refere à 
formação. 

2017  Concluído  Sim  - Acompanhamento mensal das 
atividades desenvolvidas na turma 
de EAD – UNIGRAN, Pólo 
Canoinhas, cidade Bela Vista do 
Toldo.  

 
 
META 14 
 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético 2017 

14 Incentivar matrículas na pós-graduação stricto sensu, de 
modo a formar mestres e doutores. 

2025 - O incentivo é feito verbalmente; 
- O Plano de Carreira do Magistério paga uma 
porcentagem para quem tem mestrado e/ou doutorado. 

 
 
 

META 14 Incentivar matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a formar mestres e doutores. 

INDICADOR 
14A 

Número de títulos de mestrado concedidos por ano Alcançou 
indicador? 

 

(Informe aqui 
o prazo do 
indicador) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 

Meta prevista - - - - - - - - - -  2025 
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Meta 
executada no 
período (dado 
oficial) 

- - - - - - - - - -   

Meta 
executada no 
período (dado 
extraoficial)  

- - - - - - - - - -   

INDICADOR 
14B 

Número de títulos de doutorado concedidos por ano Prazo: Alcançou 
indicador? Final 
da vigência do 

PME. 

(informe aqui 
o prazo do 
indicador) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 

Meta prevista - - - - - - - - - -  2025 

Meta 
executada no 
período (dado 
oficial) 

- - -          

Meta 
executada no 
período (dado 
extraoficial) 

- - -          

 

Meta 14 Incentivar matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a formar mestres e doutores. 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Previsões 
Orçamentárias 

Status Alcançou 
Estratégia? 

Observações 
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14.1 – Incentivar os professores efetivos a 
se matricularem em cursos de mestrado e 
doutorado oferecidos pelas Universidades 
Estaduais e Federais.  

2025  Concluído  Sim  - Incentivo realizado verbalmente 
nas instituições escolares do 
município; 

14.2 – Cumprir o Plano de Carreira no que 
se refere à progressão por titulação.  

2018  Concluído  Sim  - Todos os acesso do ano de 2017 
foram Judiciais, via Mandato de 
Segurança. 

 
 
META 15  
 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético 2017 

15 Garantir, em regime de colaboração entre a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 
(um) ano de vigência deste PNE, política nacional de 
formação dos profissionais da educação de que tratam os 
incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei n

o
 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, 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. 

2025 - Os professores que atuaram na rede municipal de ensino 
em 2017, são graduados na área de atuação;  
- Algumas disciplinas são lecionadas por professores não 
habilitados porque, não houve inscritos e/ou aprovados no 
último concurso público; 
- Para não ficar sem professor foi alterado a carga horária 
de professores efetivos na rede; 

 

META 15 Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de 
vigência deste PNE, política nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 
61 da Lei n

o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 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. 

INDICADOR 
15A 

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

Alcançou 
indicador? 

 

(Informe aqui 
o prazo do 
indicador) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art61.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art61.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art61.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art61.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art61.
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 

Meta prevista 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Não  2025 

Meta 
executada no 
período (dado 
oficial) 

 68,6% 75,2%          

Meta 
executada no 
período (dado 
extraoficial)  

 68,6% 75,2%          

 
 
 

Meta 15 Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no 
prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política nacional de formação dos profissionais da 
educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei n

o
 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, 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. 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Previsões 
Orçamentárias 

Status Alcançou 
Estratégia? 

Observações 

15.1 - Assegurar a contratação, por meio 
de concurso público, de profissionais 
habilitados nas áreas da Educação; 

2017  Concluído  Sim  - Último concurso realizado foi em 
2015; 

15.2 - Fazer levantamento das áreas onde 
há maior carência de professores 
habilitados. 

2017  Concluído  Sim  - Realizado levantamento por 
escola dos professores habilitados, 
não habilitados e vagas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art61.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art61.
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necessárias. 

 
 
META 16 
 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético 2017 

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

2025 - Formação Escola da Terra para professores de Anos 
Iniciais e Anos Finais; 
- Arte como interação no processo de ensino 
aprendizagem, para professores da educação Infantil;  
- Oficinas sobre “Recuperação Paralela” e “Atividades 
Lúdicas”; 
- PNAIC – 2º semestre – Professores de Alfabetização; 
- Formação pela Escola: “Transporte Escolar”; 
 

 
 
 

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

INDICADOR 
16A 

Percentual de professores da educação básica com pós-graduação lato sensu ou stricto 
sensu. 

Alcançou 
indicador? 

 

(Informe aqui 
o prazo do 
indicador) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 

Meta prevista 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Não  2025 
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Meta 
executada no 
período (dado 
oficial) 

 40,7% 36,9%          

Meta 
executada no 
período (dado 
extraoficial)  

 40,7% 79,31
% 

         

 

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

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Previsões 
Orçamentárias 

Status Alcançou 
Estratégia? 

Observações 

16.1 - Garantir cursos de formação 
continuada a todos os profissionais da 
área da Educação, promovidos pela 
Secretaria de Educação; 

2017  Concluído  Não  - Secretaria Municipal de 
Educação proporcionou formação 
continuada aos professores da 
Educação Infantil, Anos Iniciais e 
Anos Finais, mas não teve 100% 
de adesão dos professores (alguns 
se recusaram a participar das 
formações). 

16.5 – Difundir políticas públicas que 
atendam efetivamente as demandas 
específicas de pós-graduação, em nível de 
especialização, mestrado e doutorado aos 
professores que lecionam nas escolas do 
campo, indígenas e quilombolas;  

2017  Não  Não  - O município não consegue 
alcançar essa meta, pois não tem 
curso de pós-graduação voltado 
especificamente para escola do 
campo;  
 O município não possui diretrizes 
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para Escola do Campo; 
 O município não possui escola 
indígena quilombolas; 

16.8 – Estimular a participação e inclusão 
de professores em cursos de graduação e 
pós-graduação, em cursos oferecidos pelo 
Estado e Governo Federal. 

2017  Não Não  - Comunicado verbal sobre 
possibilidade de cursar graduação 
e pós-graduação pela Plataforma 
Freire; 

 
 
META 17 
 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético 2017 

17 Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas 
de educação básica, de forma a equiparar seu rendimento 
médio ao dos demais profissionais com escolaridade 
equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE. 

2017  

 
 
 

META 17 Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica, de forma a equiparar seu rendimento médio 
ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE. 

INDICADOR 
17A 

Razão entre o salário médio de professores da educação básica da rede pública (não 
federal) e o salário médio de não professores com escolaridade equivalente. 

Alcançou 
indicador? 

 

(Informe aqui 
o prazo do 
indicador) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 

Meta prevista 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Não  2025 
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Meta 
executada no 
período (dado 
oficial) 

- - -          

Meta 
executada no 
período (dado 
extraoficial)  

- - -          

 

Meta 17 Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica, de forma a 
equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final 
do sexto ano de vigência deste PNE. 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Previsões 
Orçamentárias 

Status Alcançou 
Estratégia? 

Observações 

17.4 - Assegurar cumprimento de medidas 
administrativas que visam garantir direitos 
e a permanência de profissionais 
habilitados e com bom desempenho no 
quadro de funcionários da área da 
educação; 

2017  Andamento  Não  - Não há diretrizes para avaliação 
o desempenho dos profissionais 
da área da educação;  

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

2017  Concluído Sim  - Foi realizada formação de 
professores da Educação Infantil e 
Educação Básica (Anos Iniciais e 
Anos Finais)  

 
 
META 18 
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Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético 2017 

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. 

2018 - Município possui plano de carreira desde 1998; 
- Plano de Carreira Revisado em 2012; 
- Última revisão do Plano Municipal de Educação foi 
realizada em 2016;  
- Plano de Carreira não está sendo cumprido na sua 
totalidade; 
- Plano de Carreira precisa ser revisto;  

 

 

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. 

INDICADOR 
18A 

Razão entre o salário médio de professores da educação básica da rede pública (não 
federal) e o salário médio de não professores com escolaridade equivalente. 

Alcançou 
indicador? 

 

(Informe aqui 
o prazo do 
indicador) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 

Meta prevista - - - - - - - - - -  2025 

Meta 
executada no 
período (dado 
oficial) 

- - -          

Meta 
executada no 
período (dado 
extraoficial)  

- - -          
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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. 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Previsões 
Orçamentárias 

Status Alcançou 
Estratégia? 

Observações 

18.1 - Realizar, no prazo de dois anos, a 
implantação ou a atualização dos planos 
de carreira para os profissionais da 
educação básica pública em todos os 
sistemas de ensino, tendo como referência 
o Piso Salarial Nacional Profissional, 
definido em lei federal, nos termos do 
Inciso VIII, do Art. 206, da Constituição 
Federal;  

2018  Concluído  Sim  - Município possui Plano de 
Carreira desde 1998; 
- Revisado em 2012 e 2016 pela;  
- Lei nº 831/2012 de 24 de 
fevereiro de 2012 e Lei nº 
1.151/2016 de 18 de fevereiro de 
2016.  
Nova revisão para 2018; 

 
 
META 19 
 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético 2017 

19 Garantir em legislação específica, aprovadas no âmbito do 
Estado e dos Municípios, condições para a efetivação da 
gestão democrática, na educação básica e superior 
públicas que evidencie o compromisso com o acesso, a 
permanência e o êxito na aprendizagem do estudante do 
Sistema Estadual de Ensino, no prazo de 1 (um) ano após 
a aprovação deste Plano. 

2025 - Município possui Conselho Escolar e A.P.P. nas 8 
unidades escolares; 
- Realizada Reunião com o Conselho de Educação,  
Conselho de Alimentação e do FUNDEB; 
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META 19 Garantir em legislação específica, aprovadas no âmbito do Estado e dos Municípios, condições para a efetivação da gestão 
democrática, na educação básica e superior públicas que evidencie o compromisso com o acesso, a permanência e o êxito na 
aprendizagem do estudante do Sistema Estadual de Ensino, no prazo de 1 (um) ano após a aprovação deste Plano. 

INDICADOR 
19A 

Número de escolas que possuem Conselho Escolar Alcançou 
indicador? 

 

(Informe aqui 
o prazo do 
indicador) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 

Meta prevista 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sim  2025 

Meta 
executada no 
período (dado 
oficial) 

 - -          

Meta 
executada no 
período (dado 
extraoficial)  

 100% 100%          

INDICADOR 
19B 

Número de escolas que possuem APP – Associação de Pais e Professores Prazo: Alcançou 
indicador? Final 
da vigência do 

PME. 

(Informe aqui 
o prazo do 
indicador) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 

Meta prevista 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sim  2025 
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Meta 
executada no 
período (dado 
oficial) 

 -  -          

Meta 
executada no 
período (dado 
extraoficial) 

 100% 100%          

 

Meta 19 Garantir em legislação específica, aprovadas no âmbito do Estado e dos Municípios, condições para a 
efetivação da gestão democrática, na educação básica e superior públicas que evidencie o 
compromisso com o acesso, a permanência e o êxito na aprendizagem do estudante do Sistema 
Estadual de Ensino, no prazo de 1 (um) ano após a aprovação deste Plano. 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Previsões 
Orçamentárias 

Status Alcançou 
Estratégia? 

Observações 

19.5 - Estimular, em todas as redes de 
educação básica, a aprovação de leis 
municipais de criação de conselhos 
escolares; 

2017  Concluída  Sim - Lei de criação dos Conselhos 
Escolares de Educação / Lei nº 
1.072/2014 de 24 de dezembro de 
2014 e Lei Complementar nº 
1.080/2015 de 26 de março de 
2015. 

19.9 – Criar os conselhos escolares de 
educação, conforme Lei nº 1.072 de 24 de 
dezembro de 2014 e Lei Complementar nº 
1.080 de 26 de março de 2015; 

2017  Concluída Sim  - 100% das escolas possuem 
Conselho Escolar; 

19.10 – Apoiar a criação de comissões de 
acompanhamento do Plano de Ações 
Articuladas (PAR), para monitorar e dar 

2017  Concluída  Sim  - Decreto nº 492/2017 de 15 de 
setembro de 2017. 
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visibilidade às ações planejadas em suas 
respectivas esferas. 

 
 
META 20 
 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético 2017 

20 Investir em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o 
patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto (PIB) 
do Estado no 5º (quinto) ano de vigência deste Plano e, no 
mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final 
do decênio. 

2025 - Município investiu 30,56 % em educação em 2017; 
 

 
 
 

META 20 Investir em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto (PIB) do 
Estado no 5º (quinto) ano de vigência deste Plano e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio. 

INDICADOR 
20A 

 Investimento público direto em educação por aluno e total 
 PIB municipal 
 Recursos disponíveis  

Alcançou 
indicador? 

 

(Informe aqui 
o prazo do 
indicador) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2025 

Meta prevista  25% 
confor

me 
Art. 
212 
C/F 

25% 
confor

me 
Art. 
212 
C/F 
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Meta 
executada no 
período (dado 
oficial) 

33,48
% 

27,19
% 

30,56
% 

         

Meta 
executada no 
período (dado 
extraoficial)  

33,48
% 

27,19
% 

30,56
% 

         

 

Meta 20 Investir em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do 
Produto Interno Bruto (PIB) do Estado no 5º (quinto) ano de vigência deste Plano e, no mínimo, o 
equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio. 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Previsões 
Orçamentárias 

Status Alcançou 
Estratégia? 

Observações 

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

2017  Concluído Sim  - FUNDEB; 
- Salário Educação; 
- 25% conf. Art. 212, C/F 88; 
- PDDE (recurso FNDE repassado 
direto às unidades escolares); 
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20.2 - Otimizar a destinação de recursos à 
manutenção e o desenvolvimento do 
ensino, em acréscimo aos recursos 
vinculados nos termos do Art. 212, da 
Constituição Federal; 

     

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

2017  Andamento  Andamento  - Município disponibiliza dados 
sobre Educação no Portal da 
Transparência, site 
https://www.pmbvt.sc.gov.br/; 
- Há informações disponíveis no 
portaldocidadao.tce.sc.gov.br, site 
do Tribunal de Contas de Santa 
Catarina;  
 

2.5 - Buscar convênios de cooperação 
entre União, Estado e Município para a 
manutenção da Educação Básica, 
alimentação escolar e transporte, bem 
como livro didático, material pedagógico e 
esportivo; 

2017  Concluído  Concluído  - Repasses do PNATE e PNAE; 
 - PDDE 

https://www.pmbvt.sc.gov.br/
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20.6 – Reestruturar e ampliar as escolas 
municipais da zona rural com recursos 
federal, estadual e municipal para garantir 
a permanência do alunos no contexto 
escolar. 

2017  Andamento  Andamento  - Reformada 3 escolas (João 
Batista Pontarolo, Juliana 
Tomporoski Krull e Paulo 
Schiessl); 
- Iniciada, mas não concluída, 
reforma na escola João Pedro 
Alberti; 
- Reformas realizadas com 
Recurso Próprio e/ou recurso do 
Salário Educação;  

 
 
 
 

2. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES  

 

 

As metas cumpridas segue descritas nas tabelas acima. Algumas foram concluídas parcialmente, outros o município 

conseguiu concluir totalmente e outras, principalmente as que exigem maiores investimentos não foram iniciadas. Enfim, as 

estratégias cumpridas se referem às atividades que envolvem, exclusivamente, as equipe técnica da Secretaria Municipal de 

Educação e unidades escolares. 

Algumas metas são complicadas para serem cumpridas por não serem de total responsabilidade do município, como: 

Meta 3, de responsabilidade do Estado; Metas 8, 9, 10 (EJA); Meta 11 (Ensino Profissionalizante); 12, 13, 14 (Ensino 

Superior, Mestrado e Doutorado) e Meta 20 (Investimento em Educação). 

Em relação às metas que não foram atingidas, a Secretaria Municipal de Educação, para o Ano de 2018 organizou 

Planejamento para colocar em execução as estratégias estabelecidas.  
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Em 2017 foi realizada a primeira Avaliação do Plano Municipal de Educação, tendo como ano base o ano de 2016 e 

ainda não se sabia claramente como proceder essa avaliação, principalmente, no que se referia à coleta de dados oficiais, 

pois alguns dados eram do Ano de 2010/12, o que diverge dos dados municipais atuais, considerados não oficiais.  

Em 2018, tendo como ano base o ano de 2017, foi realizado monitoramento do Plano Municipal de Educação, e ainda 

tivemos problemas com os dados oficiais, que divergem dos dados municipais.  

Ainda há dificuldade em cumprir algumas estratégias e metas, devido aos poucos recursos disponíveis para a área da 

educação, principalmente investimentos para ampliar e reformar as estruturas físicas já existentes.  

A resistência administrativa, técnica e dos próprios docentes às mudanças e ao cumprimento do que está determinado 

no Plano Municipal de Educação, é outra dificuldade a ser enfrentada. 

A Secretaria Municipal de Educação realizou ações, reuniões com diretores, pedagogos e equipe técnica a respeito 

das atividades a serem desenvolvidas em 2017, mas não registrou formalmente (por meio de Ata) esses encontros.  

 

 

 


