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APRESENTAÇÃO
O Plano Municipal de Educação de Caarapó –PME tem como objetivo garantir a
qualidade no processo ensino aprendizagem. O acompanhamento e monitoramento das
estratégias educacionais, permite visualizar todo o processo educacional no município para o
aprimoramento da qualidade da educação e implantação de novas políticas de educação.
Para este propósito foi constituída a Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano
Municipal de Educação - CMMA-PME, nomeada pelo Decreto Municipal nº 030/2017 de
20/03/2017, com a finalidade de garantir a efetivação das metas e estratégias propostas no PME,
bem como a divulgação com transparência para toda a sociedade caarapoense.
A finalidade da monitoria é verificar se a implementação de uma intervenção de
desenvolvimento está no caminho certo e servir como base para a avaliação.
A Comissão contou com o apoio de uma avaliadora designada pela Secretaria de
Articulação com os Sistemas de Ensino – SASE/MEC para orientar os trabalhos, desde o
levantamento de dados, análise situacional/diagnóstico realizados no período de 2016 e 2017
do município.
A SASE/MEC realizou também várias webconferências, com o objetivo de sanar as
dúvidas das Comissões e Equipes Técnicas responsáveis pelo monitoramento e avaliação de
cada município. Durantes a webconferência os participantes interagiam com as ministrantes por
meio de chat, no qual explicitavam suas dúvidas e acompanhavam as suas orientações.
Foram realizadas oficinas de estudos do PME que contaram com a presença de
professores indígenas e não indígenas, funcionários das instituições da rede pública, rede
privada de ensino do município, lideranças, sociedade civil organizada, e poder legislativo
municipal.
Após várias reuniões para estudo, discussões e análise foi produzido o documento do
Relatório Anual de Monitoramento do PME, pela Comissão Municipal do Plano Municipal de
Educação – CMMA – PME.
Durante o Monitoramento ficou evidenciado a dificuldade na obtenção dos resultados
mais próximos da realidade municipal, visto que os dados oficias da população são do Censo
Demográfico 2010 – IBGE. Através desta justificamos a não existência dos dados do município,
pois não temos os dados populacionais do ano de 2017, somente os dados estimados da
população que não estão por faixa etária, como consta nos Indicadores Demográficos e
Educacionais.
Com base nas anotações das oficinas e dos dados levantados, foi elaborado um
diagnóstico da educação no município, com seus problemas e potencialidades para que
realmente aconteça o aprimoramento da qualidade da educação no âmbito do município.
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2.

ORGANIZAÇÃO E METODOLOGIA DO MONITORAMENTO:

O Monitoramento do Plano Municipal de Educação, aprovado através de Lei Municipal
nº 1.255, de 26 de outubro de 2015, foi coordenado pela Secretaria Municipal de Educação e
Esportes - SMEDE e pelos membros da Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação
do Plano Municipal de Educação CMMA/PME Equipe de Coordenação e Equipe Técnica,
nomeada pelo Decreto nº 030/2017 de 20/03/2017, formadas por representantes dos Técnicos
da Secretaria Municipal de Educação e Esportes - SMEDE, da Secretaria de Estado de
Educação – SED, Comissão de Educação da Câmara Municipal de Vereadores, membros do
Conselho Municipal de Educação- CME, Fórum Municipal de Educação – FME, Educação
Escolar Indígena, de Instituições Educacionais da Rede Privada, representante do Ensino
Superior, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE, Associação de Pais e MestresAPM e Conselho Escolar, Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação de Caarapó –
SIMTED, Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caarapó. As equipes
citadas acima foram convocadas a reunir na sala de reuniões da Secretaria Municipal de
Educação, como mostra cronograma na agenda de monitoramento 2017/2018, em anexo.
O Ministério da Educação, a Secretaria de Articulação com os sistemas de Ensino, a
Diretoria de Cooperação e Planos de Educação, Coordenação Geral de Implantação dos Planos
Estaduais e Municipais de Educação ofereceram capacitação aos municípios e também
disponibilizaram materiais para auxiliar no monitoramento.
Quatro etapas foram sugeridas para o processo de monitoramento e avaliação, que são
descritas a seguir;
A ETAPA I: Organização do trabalho, instituição da CMMA-PME e Equipe Técnica,
foi dado posse a seus Membros, preenchimento da Parte A da Ficha de Monitoramento do Plano
Municipal de Educação.
Na ETAPA II: Estudar o Plano, esta segunda parte começou, quando a equipe técnica
fez a releitura do plano, relacionando todas as metas e as estratégias de forma cronológica e
depois as prioritárias e a seguir fez o preenchimento da Ficha de Monitoramento do Plano
Municipal de Educação - Parte B da ficha. Instrumentos de planejamentos que foram vinculados
ao Plano Municipal Educação são o Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias –
LDO, Lei Orçamentária Anual – LOA, Plano de Ações Articuladas – PAR.
Durante as reuniões para o estudo do plano foram realizadas leituras das metas e estratégias do
PME, logo após discussões sobre seus avanços e retrocessos, desde sua elaboração e até o atual
momento. Foi feito a análise seguindo a ordem cronológica das metas que são mais urgentes,
portanto elas devem vir primeiras e as demais devem seguir a ordem de prioridades, tanto das
metas quanto das estratégias. As anotações feitas durante as reuniões serviram de dados
relevantes para o processo de Monitoramento e Avalição do Plano. Novamente houve mudança
na planilha da Ficha B, que foi elaborada na ordem do plano e sem descrição e valor no
orçamento, somente os códigos/especificações, e realizou essas mudanças para inserir a Ficha
B no SIMEC.
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Logo após foram elaboradas algumas alterações no texto do Plano para ser
encaminhadas à Câmara, Municipal para atender o dispositivo legal de alinhamento temporal
ao Plano Nacional de Educação – PNE, e ao Plano Estadual de Educação – PEE.
Na sequência durante a ETAPA III monitorou-se continuamente as metas e estratégias,
definindo os indicadores e as fontes de dados, a equipe técnica preencheu a Parte C, proposto
pela SASE/MEC/DICOPE da ficha e analisou os dados para o Relatório de Anual de
Monitoramento.
E por fim na ETAPA IV a Comissão avaliou o Plano e o documento foi encaminhado
à Secretaria Municipal de Educação e Esportes.
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3. METAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBSERVADAS NO
PERÍODO

I. Meta sobre Educação Infantil
Meta 1: Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de
04 (quatro) a 05 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de
forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 03 (três) anos até o
final da vigência deste PME.

Indicador
1.A
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Percentual da população de 4 e 5 anos que frequenta a escola no
município (taxa de atendimento escolar)

META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL1

100%



85,22%

DADO
MUNICÍPAL 2

FONTE DO INDICADOR
Censo Demográfico 2010 – IBGE e
Censo Escolar
Minicenso 2017

Informações relevantes sobre a execução da meta no período

A Rede Municipal de Educação de Caarapó, ampliou a oferta da educação infantil, na
pré-escola, para a população de 4 e 5 anos, atendendo a todos que solicitaram a vaga nesta idade
escolar. No ano de 2016 o percentual alcançado foi de 85,22% e em 2017 foi de 86,39%. O
Cálculo foi baseado na matrícula do Censo Escolar 2016 e 2017, com a população do Censo
Demográfico 2010 – IBGE.
Indicador 1.B

META PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Indicador 1.B - Percentual da população de 0 a 3 anos que
frequenta a escola/creche no município (taxa de atendimento
escolar)
META ALCANÇADA NO PERÍODO
FONTE DO INDICADOR
DADO OFICIAL3

26,46%

Censo Demográfico 2010 –
IBGE e Censo Escolar

1

É o dado apresentado pelos estudos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP
2

É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
É o dado apresentado pelos estudos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP
3
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50%



- Minicenso 2017

DADO
MUNICÍPAL 4

Informações relevantes sobre a execução da meta no período

No caso da creche população de 0 a 3 anos, tem a demanda reprimida (lista de espera),
não há vagas para todos que procuram, no entanto, mesmo diante de todos os investimentos e
ações não atingiu a meta. O percentual do período de 2016 é de 26,46% e 2017 é de 27,19%.
O atendimento a esse público, ao de Pré-Escola e a demanda reprimida é apresentado
nos quadros abaixo:
QUADRO 1 – Número de crianças atendidas na Educação Infantil no Município de
Caarapó em 2016 e 2017:
Municipal
Privada
Filantrópica-APAE
Ano
Creche
Pré-Escola
Creche
Pré-Escola
Creche
Pré-Escola
0 A 3 anos 4 e 5 anos 0 A 3 anos 4 e 5 anos 0 A 3 anos 4 e 5 anos
2016 479
873
15
17
13
4
2017 471
883
37
26
13
3

Fonte: Censo Escolar 2016/2017 – Escolas Particulares São Vicente/Centro Educacional a Corujinha/ Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

De acordo com o quadro 1 observa-se que a população de 0 a 3 e 4 e 5 que frequenta as
Instituições Educacionais aumentou.
QUADRO 2 – Demanda para Atendimento em Creche Registrada na SMEDE na
Educação Infantil no Município de Caarapó em 2017:
Demanda para Atendimento em Creche na Educação Infantil
Berçário
Maternal I
Maternal II
(0 a 1 ano
(1 ano e 6 meses a
(2 ano e 6 meses a
e 6 meses)
2 anos e 11 meses)
anos e 11 meses)
73

66

Fonte: Coordenadoria de Educação Infantil – SMEDE/ 2017

34

Total

173

No ano de 2017 deram continuidade nas reformas dos CMEI Aristides Maciel da Silva,
CMEI Dona China, iniciaram a reforma do CMEI Professor Julio Ushigima, e 01(um) CMEI
está em construção, através do PROINFÂNCIA/Governo Federal.
A Prefeitura de Caarapó, através da Secretaria de Educação e Esportes, em parceria com
as Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social, no mês de novembro de 2017 lançou
a iniciativa “Fora da escola não pode! Busca Ativa Escolar”. Para garantir que cada criança e
adolescente esteja na escola e aprendendo. Desenvolvida por meio de diversas frentes de
atuação, a iniciativa procura conscientizar diferentes atores responsáveis pela inclusão escolar,

4

É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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e também a sociedade em geral, sobre o problema da exclusão escolar e sugerir planos práticos
para chegar a uma solução.
Apesar de ter sido esses dois anos de contenções de gastos, nem todas as solicitações
foram atendidas. Somente as que estavam dentro das possibilidades, mesmo assim, houve
manutenção dos prédios, compra de materiais pedagógicos, compra de equipamentos e
brinquedos adquiridos com recursos do FNDE e recursos próprios.
As dificuldades ainda são a falta de recursos para ampliação e reforma dos prédios da
Educação Infantil e a construção de novos CMEI’s para atender a demanda.
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ESTRATÉGIAS

PRAZO DA
ESTRATÉGIA
(se possuir)
2016

1.1

2024
1.2

2016
1.3

2016
1.4
2016

1.5

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA
participar do regime de colaboração entre os entes
federados para definição das metas de expansão
da educação infantil, no Sistema Municipal de
Ensino, segundo padrão nacional de qualidade,
considerando as peculiaridades locais;
garantir que, ao final da vigência deste PME, seja
inferior a 10% (dez por cento) a diferença entre as
taxas de frequência à educação infantil das
crianças de até 03(três) anos oriundas do quinto
de renda familiar per capita mais elevado e as do
quinto de renda familiar per capita mais baixo;
realizar anualmente, em regime de colaboração
com os entes federados e em parceria com outras
instituições, o levantamento da demanda por
creche para a população de até 03(três) anos,
como forma de planejar a oferta e verificar o
atendimento da demanda manifesta, preservando
o direito de opção da família;
utilizar as normas, procedimentos e prazos para
definição de mecanismos de consulta pública da
demanda das famílias por creches, estabelecidos
pela União e pelo Estado;
manter a participação do município, em regime
de colaboração com a União e o Estado em
programas de construção e reestruturação de
escolas que atendam a educação infantil, bem
como de aquisição de equipamentos, visando à
expansão e à melhoria da rede física, respeitadas
as normas de acessibilidade;

Não se aplica

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃ
O INICIADA/EM
ANDAMENTO
Não iniciada

Não se aplica

Não iniciada

Não Contemplada

Não iniciada

Não Contemplada

Não iniciada

12.365.043 – 1012
120000 – 44.90.51
(2016-pago)

Em andamento

PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS

12.365.043 – 1012
101000 – 44.90.51
115049 – 44.90.51
120000 – 44.90.51
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
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12.365.044 – 1018
115049 – 44.90.51
(2016-pago)

1.6
2017

1.7

atender 25% da demanda manifesta por creche até
2018, 40% até 2020 e, progressivamente, atingir
50% até 2024, segundo padrão nacional de
qualidade, considerando as peculiaridades locais;
participar, em articulação com a União e o Estado
a partir do segundo ano da vigência deste PME,
da avaliação das instituições de educação infantil,
com base nos indicadores nacionais de qualidade,
a fim de aferir a infraestrutura física, o quadro de
pessoal, as condições de gestão, os recursos
pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre
outros indicadores relevantes;

12.365.044 – 1018
101000 – 44.90.51
115049 – 44.90.51
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
Não Contemplada

12.306.043 – 2034
101000 – 33.90.30
115051 – 33.90.30
(2016-pago)

Não iniciada

Não iniciada

12.306.043 – 2034
101000 – 33.90.30
115051 – 33.90.33
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
12.306.044 – 2036
101000 – 33.90.30
115051 – 33.90.30
(2016 -pago)
12.306.044 – 2036
101000 – 33.90.30
115051 – 33.90.30
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
12.365.031 – 2042 - 118000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
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31.91.13
(2016- pago)
12.365.031 – 2043 - 119000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
(2016- pago)
12.365.031 – 2042 - 118000
31.90.04
31.90.11
31.90.13 31.90.94
31.91.13
2017 – Previsão Orçamentária
12.365.031 – 2043
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.91.13
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
12.365.031 – 2057 – 118000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
(2016-pago)
12.365.031 – 2058 – 119000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
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31.91.13
(2016-pago)
12.365.031 – 2057 – 118000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
12.365.031 – 2058 - 119000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
2017 – Previsão Orçamentária
2015

1.8

equipar, gradativamente as escolas municipais
que atendem a educação infantil com mobiliário,
materiais pedagógicos, biblioteca, brinquedoteca,
tecnologias educacionais e equipamentos
suficientes e adequados para essa faixa etária, a
partir da vigência do PME;

12.306.043 – 2034
101000 – 33.90.30
115051 – 33.90.30
(2016-pago)

Em andamento

12.306.043 – 2034
101000 – 33.90.30
115051 – 33.90.33
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
12.306.044 – 2036
101000 – 33.90.30
115051 – 33.90.30
(2016 -pago)
12.306.044 – 2036
101000 – 33.90.30
115051 – 33.90.30
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
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12.365.031 – 2042 - 118000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
(2016- pago)
12.365.031 – 2043 - 119000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
(2016- pago)
12.365.031 – 2042 - 118000
31.90.04
31.90.11
31.90.13 31.90.94
31.91.13
2017 – Previsão Orçamentária
12.365.031 – 2043
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.91.13
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
12.365.031 – 2057 – 118000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
(2016-pago)

15

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
12.365.031 – 2058 – 119000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
(2016-pago)
12.365.031 – 2057 – 118000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
12.365.031 – 2058 - 119000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
2017 – Previsão Orçamentária
2016
1.9

2018

1.10

promover em parceria com as Instituições de
Ensino Superior – IES, a formação inicial e
continuada dos(as) professores(as) da educação
infantil, garantindo o atendimento das crianças
por docentes com formação superior na área de
atuação;
providenciar, no prazo de três anos de vigência do
PME, em articulação com União e Estado, a
reforma física dos CMEIs e escolas que atendem
a educação infantil, respeitando as normas de
acessibilidade e estabelecendo prioridades;

Não se aplica

Não iniciada

OBS: Os recursos previstos para esta
estratégia também se repetem na Meta
1 – estratégia 1.5.

Em andamento

12.365.043 – 1012
120000 – 44.90.51
(2016-pago)
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12.365.043 – 1012
101000 – 44.90.51
115049 – 44.90.51
120000 – 44.90.51
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
12.365.044 – 1018
115049 – 44.90.51
(2016-pago)

2016

1.11

2016
1.12
2016

1.13

desenvolver em parcerias com os cursos de pósgraduação, das IES, núcleos de pesquisa e cursos
de formação para profissionais da educação, de
modo a garantir a elaboração de currículos e
propostas pedagógicas que incorporem os
avanços de pesquisas ligadas ao processo de
ensino-aprendizagem e às teorias educacionais no
atendimento da população de 0 (zero) a 05
(cinco) anos;
fomentar o atendimento das comunidades
indígenas na educação infantil nas respectivas
comunidades, de forma a atender às
especificidades dessas comunidades, garantido
consulta prévia e informada;
priorizar o acesso à educação infantil e fomentar
a oferta do atendimento educacional
especializado complementar e suplementar aos
(às) alunos (as) com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, assegurando a educação bilíngue
para crianças surdas e a transversalidade da
educação especial nessa etapa da educação
básica;

12.365.044 – 1018
101000 – 44.90.51
115049 – 44.90.51
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
Não se aplica

Não iniciada

Não se aplica

Realizada

OBS: Os recursos previstos para esta
estratégia também se repetem na Meta
1 – estratégia 1.7
12.306.043 – 2034
101000 – 33.90.30
115051 – 33.90.30
(2016-pago)

Realizada

12.306.043 – 2034
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101000 – 33.90.30
115051 – 33.90.33
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
12.306.044 – 2036
101000 – 33.90.30
115051 – 33.90.30
(2016 -pago)
12.306.044 – 2036
101000 – 33.90.30
115051 – 33.90.30
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
12.365.031 – 2042 - 118000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
(2016- pago)
12.365.031 – 2043 - 119000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
(2016- pago)
12.365.031 – 2042 - 118000
31.90.04
31.90.11
31.90.13 31.90.94
31.91.13
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2017 – Previsão Orçamentária
12.365.031 – 2043
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.91.13
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
12.365.031 – 2057 – 118000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
(2016-pago)
12.365.031 – 2058 – 119000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
(2016-pago)
12.365.031 – 2057 – 118000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
12.365.031 – 2058 - 119000
31.90.04
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Em andamento

2016

implementar, em parceria com a Secretarias de
Saúde e Assistência Social, programas de
orientação e apoio às famílias, com foco no
desenvolvimento integral das crianças de até 03
(três) anos de idade;

2016

desenvolver permanentemente um Plano de
formação continuada para os(as) profissionais da
educação infantil;

Não se aplica

Não iniciada

2016

atender as especificidades da educação infantil
nas Instituições que oferecem esta etapa de
ensino, garantindo o atendimento da criança de
0 (zero) a 05 (cinco) anos considerando os
parâmetros nacionais de qualidade, e a articulação
com a etapa escolar seguinte, visando ao ingresso
do (a) aluno(a) de 06 (seis) anos de idade no
ensino fundamental;

12.365.043 – 2025
115053 – 31.90.01
101000 – 33.90.30
115049 – 33.90.30
115053 – 33.90.30
101000 – 33.90.36
101000 – 33.90.39
(2016-pago)

Realizada

1.14

1.15

1.16

31.90.11
31.90.13
31.90.94
2017 – Previsão Orçamentária
Não se aplica

12.365.043 – 2025
101000 – 33.90.30
101000 – 33.90.36
101000 – 33.90.39
115049 – 33.90.30
115053 – 31.90.11
115053 – 33.90.30
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
12.365.043 – 2038
101000 – 33.90.30
101000 – 33.90.36
101000 – 33.90.39
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101000 – 44.90.51
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
12.365.044 – 2029
101000 – 33.90.30
115049 – 33.90.30
101000 – 33.90.36
101000 – 33.90.39
(2016-pago)
12.365.044 – 2029
101000 – 33.90.30
101000 – 33.90.36
101000 – 33.90.39
115049 – 33.90.30
LOA-2017 – Previsão Orçamentária

2016

garantir anualmente a participação de gestores e
técnicos da Educação Infantil no encontro
estadual;

2016

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

1.17

1.18

12.365.044 – 2039
101000 – 33.90.30
101000 – 33.90.36
101000 – 33.90.39
101000 – 44.90.51
LOA-2017 - Previsão Orçamentária
Não Contemplada

Não Iniciada

Não se aplica

Realizada

21

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ- MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
2016

estabelecer parcerias para a formação continuada
dos(as) profissionais da educação, com a inserção
de temas sobre os direitos das crianças,
enfrentamento da violência contra crianças,
prevenção ao uso de drogas e questões étnicoraciais e geracionais;

12.361.006 – 2022
101000 – 33.90.36
101000 – 33.90.39
115049 – 33.90.36
115049 – 33.90.39
LOA-2017 – Previsão Orçamentária

Realizada

2016

realizar e publicar anualmente, com a colaboração
da União e do Estado o levantamento da demanda
manifesta por educação infantil em creches e préescolas, como forma de planejar e verificar o
atendimento;

Não Contemplada

Não iniciada

2016

estimular o acesso à educação infantil em tempo
integral, para as crianças de 0 (zero) a 05 (cinco)
anos, conforme estabelecido nas Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil;

Não Contemplada

Não iniciada

2016

garantir a avaliação e a adequação, dos Projetos
Políticos Pedagógicos – PPP da educação infantil;

Não se aplica

Realizada

2016

garantir nas salas de educação infantil, o número
máximo de crianças com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação e auxiliar de AEE, previstos na
legislação;

Não se aplica

Realizada

2016

estimular junto às comunidades indígenas o
acesso à Educação Infantil de crianças de 04
(quatro) e 05 (cinco) anos, conforme legislação
vigente, respeitando as especificidades das
comunidades indígenas;

Não se aplica

Realizada

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24
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2016
1.25

estabelecer parcerias com entes federados, para a
construção de um CMEI na Aldeia Te’ýikue para
atender as crianças de 04 (quatro) e 05 (cinco)
anos, respeitando as especificidades das
comunidades indígenas.

Não contemplada

Não iniciada
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Informações relevantes sobre a execução da estratégia no período

A Rede Municipal conta com 07 Centros Municipais de Educação Infantil sendo eles:
CMEI Professor Armando Campos Belo, CMEI Aristides Maciel da Silva, CMEI Professor
Julio Ushigima que conta com uma extensão denominada Espaço- I, com duas salas de creche
Mat. I e Mat.II, CMEI Dona China, CMEI Rita Tereza de Araújo Silva – Pólo no Distrito de
Nova América que conta também com uma extensão no Distrito de Cristalina com duas salas
de Pré Escola, CMEI Frei Mateus, CMEI Professora Roseli Alves de Brito, 03 salas de Pré
Escolas na aldeia indígena Te’ýikue sendo, 01(uma) na Escola Municipal Indígena Ñandejara
– Pólo, 01 (uma) sala na Extensão Lóide Bonfim, 01(uma) sala na Extensão MBokajá , e 02
(duas) salas na Escola Municipal Cândido Lemes dos Santos. Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais APAE. E duas Instituições Educacionais particulares Centro Educacional A
Corujinha e Escola São Vicente. Para que essa meta seja alcançada foram propostas 25 (vinte
e cinco) estratégias a ela correlatas. As estratégias comentadas abaixo são as que foram
realizadas ou estão em andamento no período.
1.1 participar do regime de colaboração entre os entes federados para
definição das metas de expansão da educação infantil, no Sistema Municipal
de Ensino, segundo padrão nacional de qualidade, considerando as
peculiaridades locais; (PME-Caarapó/MS,2015,p. 18).

Através da Lei Municipal nº 859/2007 foi instituído na Rede Municipal o Sistema
Municipal de Ensino. A Educação Infantil, conta com o apoio de técnicos da Secretaria
Municipal de Educação e Esportes – SMEDE, orientações e deliberações do Conselho
Municipal de Educação – CME, concretizando as ações, através da Lei nº 9394 de 20 de
dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, Emenda
Constitucional nº 059 e do Estatuto da Criança e Adolescente. Um dos princípios norteadores
da Educação Municipal de Caarapó passou a ser a universalização do acesso à escola, garantia
de permanência, de sucesso e da qualidade do ensino. Mas o Sistema Nacional de Ensino ainda
está em discussão. Esta proposta está em tramitação no Congresso Nacional. “Lei
Complementar de iniciativa parlamentar para a regulamentação do parágrafo único do artigo.23
da Constituição Federal e instituição do Sistema Nacional de Educação. Após sua aprovação,
os Sistemas Estadual e Municipal de Ensino deverão ser alinhados ao mesmo.
1.8 equipar, gradativamente as escolas municipais que atendem a educação
infantil com mobiliário, materiais pedagógicos, biblioteca, brinquedoteca,
tecnologias educacionais e equipamentos suficientes e adequados para essa
faixa etária, a partir da vigência do PME; (PME-Caarapó/MS,2015, p. 18).

Para a estratégia 1.8 os CMEIs da rede municipal serão equipados gradativamente. Essas
aquisições de equipamentos para a rede física escolar desse nível educacional, são
indispensáveis à melhoria da qualidade da educação. Isso acontece também na rede particular.
Outro ponto relevante é a construção coletiva do Projeto Político Pedagógico das
Instituições Educacionais, conforme estabelece a estratégia “1.22 garantir a avaliação e a
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adequação, dos Projetos Políticos Pedagógicos – PPP da educação infantil;” (PMECaarapó/MS,2015).
Todos os CMEIs contam com Projeto Político Pedagógico; Regimento Interno; Normas
de funcionamento; APM’s registradas; e Conselhos Escolares. No decorrer do ano, receberam
recursos do PDDE e os mesmos adquirem materiais didáticos e brinquedos.
1.9 promover em parceria com as Instituições de Ensino Superior – IES, a
formação inicial e continuada dos(as) professores(as) da educação infantil,
garantindo o atendimento das crianças por docentes com formação superior
na área de atuação; (PME-Caarapó/MS,2015, p. 19).

Com relação à formação continuada, a estratégia 1.9 possibilita ao educador maior
aprofundamento dos conhecimentos profissionais, levando-os a reestruturar e aprofundar
conhecimentos adquiridos na formação inicial. No ano de 2016, com o objetivo de melhorar a
qualidade dos serviços oferecidos pelas instituições, os professores da Rede Municipal de
Ensino participaram de Formação Continuada em Serviço, oferecidos pela Secretaria Municipal
de Educação e Esportes – SMEDE.
No decorrer do ano foram distribuídas em palestras com a Psicóloga Marisa Alvarenga
e a Coordenadora Geral da Educação Infantil Edlene Ricci com o tema Relacionamento
Interpessoal, o Tema Educação Especial com as Professoras Cristina Fátima Pires Ávila
Santana e Sandra Francisca da Silva, as demais formações foram desenvolvidas durante o ano
nos CMEI’s com temas pertinentes ao Desenvolvimento Infantil, totalizando 22 horas de
formação. Na rede particular, todos os profissionais também tiverem formação continuada.
Os professores da Rede Municipal de Ensino participaram de Formação Continuada em
Serviço, oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes – SMEDE que ocorreram
no período de 2017. Foram as seguintes:

Um Poeta na Cidade - Poeta Emmanuel Marinho, para Diretores,
coordenadores, professores da sede e equipe da SMEDE;

Responsabilidade dos pais ou responsáveis na vida escolar da criança e
do adolescente - Promotora Doutora Fernanda Dias, para Diretores, coordenadores,
professores e pais ou responsáveis;

Educação Especial na perspectiva inclusiva - Professora Mirlene –
UFGD, para a Equipe da Educação Especial, técnicos da SMEDE, diretores e
coordenadores do Ens. Fundamental e Educação Infantil;

A alegria de ser Educador – Alci Filho, para Técnicos da SMEDE e toda
a equipe da Educação Infantil e Ensino Fundamental

Educação inclusiva Professora Mirlene – UFGD, para a Equipe da
Educação Especial, técnicos da SMEDE, diretores e coordenadores do Ens.
Fundamental e Educação Infantil;

Conhecendo o Programa Busca Ativa Escolar e o papel de cada secretaria
no desenvolvimento deste programa – Secretária Municipal de Educação Ieda Maria
Marran e Edilene Ricci, para Equipe da SMEDE, diretores, coordenadores das redes
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municipal e estadual de ensino e representantes das Secretarias Municipais de Saúde e
Ação Social.
1.5 manter a participação do município, em regime de colaboração com a
União e o Estado em programas de construção e reestruturação de escolas que
atendam a educação infantil, bem como de aquisição de equipamentos,
visando à expansão e à melhoria da rede física, respeitadas as normas de
acessibilidade;
1.10 providenciar, no prazo de três anos de vigência do PME, em articulação
com União e Estado, a reforma física dos CMEIs e escolas que atendem a
educação infantil, respeitando as normas de acessibilidade e estabelecendo
prioridades; (PME-Caarapó/MS,2015, p. 19).

Em consonância com as novas legislações e para que as mesmas fossem cumpridas, os
Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s), foram sendo, ampliados, e reformados para
aumentar a oferta de vagas e a garantia de espaços educativos e lúdicos para atender a demanda
existente e para atender as crianças em todos os seus aspectos físicos, social, cognitivo e motor.
Salientamos que no ano de 2016/2017 houve a reforma e ampliação nos prédios próprios
dos CMEIs: Aristides Maciel da Silva, Dona China. E a Construção de um novo Centro
Municipal de Educação Infantil que ainda está em andamento.
No ano de 2017 iniciou a reforma e ampliação do CMEI Júlio Ushigima.
E os demais CMEIs que ainda necessitam se adequar serão reformados para cumprir
estas estratégias 1.5 e 1.10.
1.13 priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento
educacional especializado complementar e suplementar aos (às) alunos (as)
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação, assegurando a educação bilíngue para crianças surdas e a
transversalidade da educação especial nessa etapa da educação básica; (PMECaarapó/MS,2015, p. 20).

Foi implantada na Rede Municipal uma sala de recursos multifuncionais de atendimento
educacional especializado na 1ª etapa da educação básica, para o atendimento das crianças com
deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação,
matriculadas nos Centros Municipais de Educação Infantil e possui professor especialista lotado
para este fim com atribuições específicas em cumprimento da estratégia 1.13.
1.14 implementar, em parceria com a Secretarias de Saúde e Assistência
Social, programas de orientação e apoio às famílias, com foco no
desenvolvimento integral das crianças de até 03 (três) anos de idade;
1.18 fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da
permanência das crianças na educação infantil, em especial dos beneficiários
de programas de transferência de renda, em colaboração com as famílias e
com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância;
(PME-Caarapó/MS,2015, p. 20).
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A Secretaria de Ação Social oferece SCFV - Serviços de Convivência e fortalecimento
de Vínculos, em parceria com a Secretaria municipal de Educação, sendo eles:
“Sorriso de Criança I”, Esse Serviço é ofertado de forma complementar ao trabalho
social com famílias realizado por meio do Serviço de Proteção de Atendimento Integral às
Famílias (PAIF) e Serviço de Proteção e Atendimento Especializado ás Famílias (PAEF).
“Infância Feliz”, Tem como finalidade Fortalecer a interação entre crianças do mesmo
ciclo etário; Valorizar a cultura de famílias e comunidades locais, pelo resgate de seus
brinquedos e brincadeiras e a promoção de vivências divertidas/lúdicas; Desenvolver
estratégias para estimular as potencialidades de crianças com deficiência e o papel das famílias
e comunidade no processo de proteção social; Criar espaços de reflexão sobre o papel das
famílias na proteção das crianças e no processo de desenvolvimento infantil; Assegurar espaços
de convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de relações de afetividade e
sociabilidade; Complementar as ações de proteção e desenvolvimento das crianças e o
fortalecimento dos vínculos familiares e sociais. Atendem as crianças desse público e matem
outros para atender outros públicos
“Sorriso de Criança II”, A constituição de espaço de convivência, formação para a
participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e
adolescentes a partir de interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária”. Estabelece
ainda que “as intervenções devem ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas
como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social. O Serviço
incluir crianças e adolescentes com deficiência, retirados do trabalho infantil ou submetidos a
outras violações de direitos. Aos usuários, deve oferecer atividades que contribuam para
ressignificar vivências de isolamento e de violação dos direitos, propiciando experiências
favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidade.
“Ação Jovem” Objetiva Complementar as ações da família e da comunidade na
proteção e desenvolvimento de adolescentes para o fortalecimento dos vínculos familiares e
sociais; Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; Possibilitar a
ampliação do universo informacional, artístico e cultural dos adolescentes, bem como estimular
o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã;
Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social; Estimular a
participação na vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão
crítica da realidade social e do mundo moderno; Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da
educação como direitos de cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho
e competências específicas básicas; Contribuir para a inserção, a reinserção e a permanência
dos adolescentes no sistema educacional.
Perpassando por toda a demanda social, e por último “Conviver”.
A Secretaria Municipal de Saúde desenvolve o Programa Saúde Bucal nas instituições
educacionais para as crianças, onde fazem visitas periódicas nos CMEI’s com palestras sobre
saúde bucal, prevenção e aplicação de flúor. O Programa de Atenção Integral à Saúde da
Criança e Adolescente. É responsável pela orientação das ações e serviços essenciais em saúde
no município, através de suas áreas técnicas: Saúde da Criança e Saúde do Adolescente e do
Jovem.
27

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ- MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Programa Saúde na Escola: O Programa Saúde na Escola (PSE), instituído por decreto
presidencial Nº. 6.286, de 5 de dezembro de 2007, resulta do trabalho integrado entre o
Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, na perspectiva de ampliar as ações específicas
de saúde aos alunos e alunas da Rede Pública de Ensino: Ensino Fundamental, Ensino Médio,
Rede federal de educação profissional e tecnológica, Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Atenção à Saúde Bucal: Os tratamentos preventivos e curativos, quando realizados em
intervalos regulares de tempo, garantem uma saúde bucal sem complicações. As equipes de
saúde bucal vêm desenvolvendo estas ações nos serviços de atenção básica e emergência.
Perpassando por toda a demanda social, como também a Saúde do Idoso.
AÇÕES E PROJETOS DESENVOLVIDOS – Saúde da Criança:
Primeira Semana de Saúde Integral: quando o teste do pezinho é recomendado, é uma
estratégia e oportunidade de atenção à saúde da mulher e da criança, em um momento especial
e de maior vulnerabilidade na vida da mulher e da criança.
Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil: O acompanhamento do
crescimento e desenvolvimento faz parte da avaliação integral à saúde da criança e envolve o
seu registro no Cartão da Criança, de avaliação do peso, altura, desenvolvimento, vacinação e
intercorrências, o estado nutricional, bem como orientações à mãe/família/cuidador sobre os
cuidados com a criança (alimentação, higiene, vacinação e estimulação) em todo atendimento.
Estratégia AIDPI: Atenção Integral às Doenças Prevalentes da Infância => é uma
importante ferramenta para a identificação de sinais de risco e qualificação do manejo dos casos
de doenças prevalentes e acompanhamento da rotina da saúde infantil.
Triagem Neonatal: É uma ação preventiva que permite fazer o diagnóstico de diversas
doenças congênitas ou infecciosas, assintomáticas no período neonatal, a tempo de se interferir
no curso da doença, permitindo, desta forma, a instituição do tratamento precoce específico e a
diminuição ou eliminação das sequelas associadas à cada doença.
• Teste do Pezinho: Faz o diagnóstico de Hipotireoidismo congênito,
fenilcetonúria, hemoglobinopatias e fibrose cística. O momento para a coleta da amostra
de sangue no pezinho do bebê, preferencialmente, não deve ser inferior a 48 horas de
alimentação proteica (amamentação) e nunca superior a 30 dias, sendo o ideal entre o 3º
e o 7º dia de vida. As gestantes devem ser orientadas, ao final de sua gestação, sobre a
importância do teste do pezinho.
•
Teste da Orelhinha: É um programa de avaliação da audição em recém-nascidos,
indicada por instituições do mundo todo para diagnóstico precoce de perda auditiva,
uma vez que sua incidência, na população geral, é de 1 a 2 por 1000 nascidos vivos. A
técnica utilizada é a de Emissões Otoacústicas Evocadas (EOAs). O exame é indolor,
com a colocação de um pequeno fone na parte externa do ouvido, com a duração por
um tempo médio de 3 a 5 minutos.
•
Teste do Reflexo Vermelho (Teste do Olhinho): É baseado no mesmo fenômeno
que se observa quando se fotografa alguma pessoa, e a pupila fica vermelha e para o
exame se utiliza um equipamento chamado oftalmoscópio direto. Este aparelho permite
ao médico que realiza o exame observar um reflexo avermelhado na pupila que quando
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ocorre, significa que o exame está normal. Ou seja, não existe nenhum obstáculo a luz
que penetra no olho: os meios estão transparentes. Entretanto, na presença de doenças
oculares, como catarata, opacidades de córnea, retinoblastoma entre outras, este reflexo
estará diminuído ou abolido. É um teste indolor pois cada olho é observado
individualmente com o auxílio do oftalmoscópio direto a uma distância aproximada de
30-45 cm.
 Vigilância Alimentar e Nutricional: Contempla atividades continuadas e
rotineiras de observação, coleta e análise de dados e informações que podem descrever
as condições alimentares e nutricionais da população. Objetiva fornecer subsídios para
as decisões políticas, auxiliar no planejamento, no monitoramento e no gerenciamento
de programas relacionados com a melhoria dos padrões de consumo alimentar e do
estado nutricional da população.
 Programa Saúde de Ferro: O Ferro é um nutriente essencial para a vida e atua
principalmente na síntese (fabricação) das células vermelhas do sangue e no transporte
do Oxigênio para todas as células do corpo. É importante por reduzir o nascimento de
bebês prematuros e com baixo peso; reduzir o risco de morte materna no parto e no pósparto imediato; melhorar a capacidade de aprendizagem da criança; melhorar a
resistência às infecções; é fundamental para o crescimento saudável. A deficiência de
ferro pode apresentar-se em graus variáveis sendo que a Anemia Ferropriva representa,
provavelmente, o problema nutricional mais importante da população brasileira, com
severas consequências econômicas e sociais. As causas da Anemia por Deficiência de
Ferro, tanto em crianças como em gestantes, são basicamente o consumo insuficiente
de alimentos fontes de ferro e/ou com baixa biodisponibilidade. Em crianças a anemia
está associada ao retardo do crescimento, comprometimento da capacidade de
aprendizagem (desenvolvimento cognitivo), da coordenação motora e da linguagem,
efeitos comportamentais como a falta de atenção, fadiga, redução da atividade física e
da afetividade, assim como uma baixa resistência a infecções. O Programa Nacional de
Suplementação de Ferro implantado em todos os municípios tem o objetivo de promover
a suplementação universal de ferro para crianças de 6 a 18 meses, gestantes a partir da
20ª semana e mulheres no pós-parto.
 Vigilância epidemiológica de mortes infantis (crianças menores de um ano): A
criação de Comitês Municipais de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal é uma importante
estratégia de melhoria na organização da assistência de saúde para a redução das mortes
preveníeis, bem como a melhoria dos registros sobre a mortalidade.
 Prevenção de violências e promoção da cultura da paz: É fundamental identificar
e notificar os casos de violência e maus-tratos, comunicar e referenciar todos os casos
suspeitos ou confirmados, de acordo com fluxo local, além de proceder ao acolhimento,
assistência, tratamento e encaminhamentos necessários utilizando a rede de apoio
existente.
 Aleitamento materno: O aleitamento materno tem se constituído em tema
fundamental para a garantia da saúde da criança. A amamentação quando praticada de
forma exclusiva até os seis meses e complementada com alimentos apropriados até os
dois anos de idade ou mais, demonstra grande potencial transformador no crescimento,
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desenvolvimento e prevenção de doenças na infância e idade adulta. As evidências
científicas atuais comprovam que o leite humano proporciona um melhor
desenvolvimento infantil. Por essas e outras razões é prioridade o desenvolvimento das
várias ações de promoção da amamentação.
• Mobilização social: Dentre as atividades desenvolvidas visando à mobilização
social, o Brasil comemora anualmente a Semana Mundial da Amamentação, entre 01 e
07 de agosto, e o Dia Nacional de Doação de Leite Humano, em 01 de outubro. As
comemorações configuram-se como um importante marketing social capaz de
aumentar os índices de aleitamento materno, além de sensibilizar novas doadoras de
leite humano.
• Monitoramento da Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para
Lactentes e Crianças da Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL): O
Brasil tem legislação específica para proteger o aleitamento materno, a Norma Brasileira
de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos,
Chupetas e Mamadeiras e a Lei 11.265.
• Proteção legal ao aleitamento materno: Em setembro de 2008 o Presidente da
República sancionou a Lei 11.770, que estabelece a licença maternidade de seis meses,
sem prejuízo do emprego e do salário, para as funcionárias públicas federais, ficando a
critério dos estados, municípios e empresas privadas a adoção desta Lei. Em CaarapóMS, as funcionárias da Prefeitura Municipal já são beneficiadas com a extensão da
licença maternidade (180 dias).
 Ações de controle das Doenças Diarreicas: As doenças diarreicas persistem
como graves problemas para a saúde da criança e quando associadas à desnutrição
colocam em risco a sua vida. O controle desta patologia pode evitar a internação
hospitalar desnecessária e finalmente a morte por esse motivo.
 Programa Bolsa Família: O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de
transferência direta de renda com condicionalidades, que beneficia famílias em situação
de pobreza (com renda mensal por pessoa de R$ 70 a R$ 140) e extrema pobreza (com
renda mensal por pessoa de até R$ 70), de acordo com a Lei 10.836, de 09 de janeiro de
2004 e o Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004. Integra a estratégia FOME
ZERO, que tem o objetivo de assegurar o direito humano à alimentação adequada,
promovendo a segurança alimentar e nutricional e contribuindo para a erradicação da
extrema pobreza e para a conquista da cidadania pela parcela da população mais
vulnerável à fome.
 Prevenção de doenças através da imunização básica e imunoespeciais: Para
reduzir as taxas de morbimortalidade das doenças imunopreveníveis, é importante a
imunização, contra a poliomielite, hepatite B, sarampo, rubéola, caxumba, tétano,
coqueluche, difteria, rotaviroses, entre outras A Unidade de Saúde deve garantir o
funcionamento contínuo da sala de vacina, para não se perder a oportunidade de vacinar
toda a população. As equipes de saúde acompanham a cobertura vacinal das crianças de
sua área, realizando o controle e a busca ativa de faltosos pelo contra-arquivo de
vacinação. Os imunoespeciais são disponibilizados de acordo com o protocolo dos
Centros de Referência em Imunobiológicos Especiais/CRIES com prescrição médica.
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 Atenção à Saúde Bucal: Os tratamentos preventivos e curativos, quando
realizados em intervalos regulares de tempo, garantem uma saúde bucal sem
complicações. As equipes de saúde bucal vêm desenvolvendo estas ações nos serviços
de atenção básica e emergência.
 Atenção à Saúde Mental: As equipes de saúde são habilitadas a intervir nos casos
em que se caracteriza a necessidade de uma abordagem mais específica e conhecer a
rede e o fluxo de assistência para o acolhimento de crianças e para sua avaliação e
tratamento psicoterapêutico. Nos casos em que há sintomas indicativos de autismo,
psicose, ou neuroses mais severas em crianças é oferecido tratamento no CAPS.
Para efetivar esta estratégia “1.20 realizar e publicar anualmente, com a colaboração da
União e do Estado o levantamento da demanda manifesta por educação infantil em creches e
pré-escolas, como forma de planejar e verificar o atendimento;” Caarapó-MS, realiza
anualmente o Censo Escolar e o Cadastramento Escolar através da Secretaria Municipal de
Educação. Esses levantamentos sobre as unidades de ensino são importantes, pois os dados
contêm informações que colaboram para subsidiar a definição de Políticas Públicas de
Educação Infantil no município.
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II. Meta sobre Ensino Fundamental
Meta 2 - Universalizar o ensino fundamental de 09 (nove) anos para toda a população
de 06 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento)
dos estudantes concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste
PME.
Indicador
2.A
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Percentual da população de 6 a 14 anos que frequenta a escola no
município
META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL5

100%



FONTE DO INDICADOR
Censo Demográfico 2010 – IBGE e
Censo Escolar
Minicenso 2017

110,49%

DADO
MUNICÍPAL 6

Informações relevantes sobre a execução da meta no período

O objetivo de universalizar o ensino básico da população de 6 a 14 anos foi praticamente
alcançado, mesmo não tendo essa certeza, pois para isto teria que ter o número atualizado da
população. Mesmos com os dados populacionais estimados se encontra universalizado. Na
situação das metas no plano em 2014 este dado era de 91,5%, isso demonstrava que estávamos
bem próximos de atingir a meta. Em 2017 o indicador dessa meta foi de 111,58%.
Mas sabemos que ainda tem criança fora da escola. O município de Caarapó já lançou
a iniciativa do “Fora da escola não pode! Busca Ativa Escolar”, para que toda criança e
adolescente esteja na escola aprendendo.
O quadro abaixo demonstra o atendimento das escolas do município nos anos de 2016
e 2017.
Quadro 3 - Número de Matrículas do Ensino Fundamental de 6 a 14 anos no Município
de Caarapó-MS
Número de Matrículas do Ensino Fundamental de 6 a 14 anos
Nº de Matrículas/Ano
Instituições
Rede Estadual

2016

2017

2.135

2.329

5

É o dado apresentado pelos estudos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP
6

É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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Rede Municipal

2.667

2.529

Rede Privada

91

83

APAE

36

37

4.929

4.978

Total de Matrículas

Fonte: Censo Escolar 2016/2017 – Escolas Particulares São Vicente/Centro Educacional a Corujinha/ Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Percebe-se que a população de 6 a 14 anos que estudam vem aumentando. Com isso
cresce também o objetivo da universalização.
Indicador 2.B
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o ensino
fundamental no município
META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL7

95%



55,6%

DADO
MUNICÍPAL 8

FONTE DO INDICADOR
PNE em movimento 2014
Minicenso 2017

Informações relevantes sobre a execução da meta no período

Quanto ao percentual de conclusão do ensino fundamental, para ter estes dados seria
necessário a pesquisa do IBGE, neste caso não é atual. Os dados que se tinham em 2014 deste
indicador 2.B era de 55,6%. Este dado fica sendo o correto para o indicador 2.B.
Obs: Justificamos a correção dos dados do indicador 2.B na Planilha da Parte C do
Monitoramento e Avaliação do PME. Os dados anteriores da Meta Executada no Período da
tabela do indicador 2.B foram pesquisados no site do http://portal.inep.gov.br, rendimentos dos
9º anos do Ensino Fundamental de 2016 no município. Demonstra o percentual de estudantes
em 2016 que concluíram o Ensino Fundamental com resultado de 86%. Sendo o correto como
Meta Alcançada no Período que é o dado oficial 55,6% do Censo Demográfico 2010 – IBGE
e PNE em movimento 2014.

7

8

pne.mec.gov.br. É o dado que apresenta a situação das metas dos Planos - 2014
É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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PRAZO DA
ESTRATÉGIA
(se possuir)

ESTRATÉGIAS
2015
2.1

2016
2.2
2016
2.3
2015

2.4

2024

2.5

participar, em articulação com os entes
federados, da elaboração da proposta curricular
de direitos e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento para os(as) estudantes do
ensino fundamental, a partir do primeiro ano de
vigência deste PME;
participar do pacto entre os entes federados para
implantação dos direitos e objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento que
configurarão a base nacional comum curricular
do ensino fundamental;
realizar, permanentemente, 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;
criar e executar de forma articulada em parceria
com órgãos públicos de assistência social, saúde
e proteção à infância, adolescência e juventude,
a partir do primeiro ano de vigência deste PME,
mecanismos para assegurar a permanência e a
aprendizagem dos(as) estudantes do ensino
fundamental, favorecendo o fluxo escolar;

Não se aplica

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃ
O INICIADA/EM
ANDAMENTO
Realizada

Não se aplica

Realizada

Não Contemplada

Em andamento

Não Contemplada

Não iniciada

promover
ações
permanentes
de
acompanhamento individualizado para que pelo
menos 95% dos (as) estudantes concluam esta
etapa de ensino na idade recomendada,
considerando as potencialidades, habilidades e
competências necessárias, até o final da vigência
do PME;

12.306.006 – 2027
101000 – 33.90.30
115051 – 33.90.30
(2016-pago).

Realizada

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA

PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS

12.306.006 – 2027
101000 – 33.90.30
115051 – 33.90.30
2017 - Previsão Orçamentária
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12.361.006 – 118000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
(2016-pago)
12.361.006 – 119000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
(2016-pago)
12.361.006 – 118000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
R$ 968.000,00
2017 - Previsão Orçamentária
12.361.006 – 119000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
2017 - Previsão Orçamentária
12.361.006 – 2021
101000 – 33.50.43
(2016-pago)
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12.361.006 – 2021
101000 – 33.50.41
101000 – 33.50.43
2017 – Previsão Orçamentária

2024

realizar, em parceria com as áreas de saúde,
assistência social, conselho tutelar e Ministério
Público, o acompanhamento individualizado e o
monitoramento de acesso e permanência na
escola, identificando motivos de ausência, baixa
frequência e abandono dos(as) estudantes, até o
final da vigência do PME;

2016

criar e programar mecanismos para o
acompanhamento individualizado dos(as)
estudantes do ensino fundamental, por meio de
reforço escolar e acompanhamento
psicopedagógico;

2.6

2.7

12.361.006 – 1009
101000 – 44.90.52
2017 – Previsão Orçamentária
Não se aplica

12.306.006 – 2027
101000 – 33.90.30
115051 – 33.90.30
(2016-pago).

Em andamento

Realizada

12.306.006 – 2027
101000 – 33.90.30
115051 – 33.90.30
2017 - Previsão Orçamentária
12.361.006 – 118000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
(2016-pago)
12.361.006 – 119000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
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31.90.94
31.91.13
(2016-pago)
12.361.006 – 118000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
2017 - Previsão Orçamentária
12.361.006 – 119000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
2017 - Previsão Orçamentária
12.361.006 – 2021
101000 – 33.50.43
(2016-pago)
12.361.006 – 2021
101000 – 33.50.41
101000 – 33.50.43
2017 – Previsão Orçamentária

2016
2.8

incentivar a participação dos pais ou
responsáveis no acompanhamento das atividades
escolares dos filhos por meio do estreitamento
das relações entre as escolas e as famílias;

12.361.006 – 1009
101000 – 44.90.52
2017 – Previsão Orçamentária
Não se aplica

Realizada
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2024

criar e fortalecer mecanismos para o
acompanhamento e o monitoramento do acesso,
da permanência e do aproveitamento escolar
dos(as) beneficiários(as) 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)
estudantes, em colaboração com as famílias e
com órgãos públicos de assistência social, saúde
e proteção à infância, adolescência e juventude,
até o final da vigência do PME;

Não se aplica

Em andamento

2017

desenvolver, a partir do segundo ano de vigência
deste PME, 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
comunidades indígenas e das escolas do campo,
inseridas nos currículos específicos, respeitando
a cultura;

Não se aplica

Realizada

2015

garantir, no âmbito dos sistemas de ensino, a
organização flexível do trabalho pedagógico,
incluindo adequação do calendário escolar de
acordo com a realidade local e a identidade
cultural, a partir do primeiro ano de vigência
deste PME;

Não se aplica

Realizada

2016

incentivar a participação dos pais ou
responsáveis no acompanhamento das atividades
escolares dos filhos por meio de reuniões
sistemáticas e projetos que visem ao
estreitamento das relações entre as escolas e as
famílias;

Não se aplica

Realizada

2.9

2.10

2.11

2.12
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2016

garantir, independente do número de estudantes,
a oferta do ensino fundamental para as
comunidades indígenas e as populações do
campo, nas próprias comunidades, buscando a
universalização dessa etapa, respeitando as
especificidades de cada uma delas;

12.306.006 – 2027
101000 – 33.90.30
115051 – 33.90.30
(2016-pago).

Realizada

12.306.006 – 2027
101000 – 33.90.30
115051 – 33.90.30
-LOA-2017 - Previsão Orçamentária
12.361.006 – 118000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
(2016-pago)

2.13

12.361.006 – 119000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
(2016-pago)
12.361.006 – 118000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
LOA-2017 - Previsão Orçamentária
12.361.006 – 119000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
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31.90.94
31.91.13
LOA-2017 - Previsão Orçamentária
12.361.006 – 2021
101000 – 33.50.43
(2016-pago)
12.361.006 – 2021
101000 – 33.50.41
101000 – 33.50.43
LOA-2017 – Previsão Orçamentária

Em andamento

2016

desenvolver formas alternativas de oferta do
ensino fundamental, garantida a qualidade, para
atender aos(às) filhos(as) de profissionais que se
dedicam a atividades de caráter itinerante;

2017

oferecer, a partir do segundo ano de vigência
deste PME, atividades extracurriculares de
incentivo aos (às) estudantes e de estímulo ao
desenvolvimento de habilidades, inclusive
mediante certames e concursos municipais e
estaduais, levando em consideração as
especificidades locais;

Não contemplada

Realizada

2016

garantir, em jornada ampliada, reforço escolar
para estudantes do 2º ao 9º ano do ensino
fundamental com dificuldades de aprendizagem,
com acompanhamento de professores(as) com
referência nas competências que não foram
consolidadas;

OBS: Os recursos previstos para esta
estratégia também se repetem na
Meta 2 – estratégia 2.1,2.5 e Meta 5 estratégia 5.20

Realizada

2.14

2.15

2.16

12.361.006 – 1009
101000 – 44.90.52
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
Não contemplada

12.306.006 – 2027
101000 – 33.90.30
115051 – 33.90.30
(2016-pago).
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12.306.006 – 2027
101000 – 33.90.30
115051 – 33.90.30
2017 - Previsão Orçamentária
12.361.006 – 118000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
(2016-pago)
12.361.006 – 119000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
(2016-pago)
12.361.006 – 118000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
2017 - Previsão Orçamentária
12.361.006 – 119000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
2017 - Previsão Orçamentária
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12.361.006 – 2021
101000 – 33.50.43
(2016-pago)
12.361.006 – 2021
101000 – 33.50.41
101000 – 33.50.43
2017 – Previsão Orçamentária
2016
2.17
2016

2.18

estimular as escolas indígenas a criarem seus
próprios instrumentos de avaliação e
monitoramento da alfabetização na língua
materna a todos os estudantes até o 3º ano do
ensino fundamental;
desenvolver, em regime de colaboração entre
União, Estado e Município, programa para alocar
recursos de ampliação e reestruturação das
escolas públicas, por meio da instalação de
quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de
informática com acesso a internet, espaços para
atividades culturais, bibliotecas, auditórios, salas
de aula, cozinhas, refeitórios, banheiros e o
aparelhamento dos mesmos visando as
instalações de dependências favoráveis para uma
educação de qualidade;

Não contemplada

Em andamento

12.361.006 – 1014
115049 – 44.90.52
124000 – 44.90.
(2016-pago)

Realizada

12.361.006 – 1014
101000 – 44.90.52
115049 – 44.90.52
2017 - Previsão Orçamentária
12.361.006 – 1015
101000 – 44.90.61
2017 - Previsão Orçamentária
12.361.006 – 1013
115049 – 44.90.51
120000 – 44.90.51
124000 – 44.90.51
(2016-pago)
12.361.006 – 1013
101000 – 44.90.51
115049 – 44.90.
120000 – 44.90.51
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124000 – 44.90.51
2017- Previsão Orçamentária
2016

2.19

construir por meio de assistência financeira do
FNDE/MEC e/ou recursos próprios escolas do
ensino fundamental, bibliotecas, laboratórios de
informática, laboratórios de ciências, salas de
artes, salas de recursos multifuncionais de AEE e
salas de recursos multifuncionais de apoio
pedagógico, equipadas e adequadas atendendo as
normas de acessibilidade.

12.361.006 – 1014
115049 – 44.90.52
124000 – 44.90.
(2016-pago)

Em andamento

12.361.006 – 1014
101000 – 44.90.52
115049 – 44.90.52
2017 - Previsão Orçamentária
12.361.006 – 1015
101000 – 44.90.61
2017 - Previsão Orçamentária
12.361.006 – 1013
115049 – 44.90.51
120000 – 44.90.51
124000 – 44.90.51
(2016-pago)
12.361.006 – 1013
101000 – 44.90.51
115049 – 44.90.
120000 – 44.90.51
124000 – 44.90.51
2017- Previsão Orçamentária
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Informações relevantes sobre a execução da estratégia no período

Para que essa meta seja alcançada foram propostas 19 (dezenove) estratégias a ela
correlatas.
As Instituições de Ensino Fundamental do município de Caarapó estão divididas da
seguinte forma:
 04 (quatro) municipais, sendo 03(três) localizadas na sede do município e 01(uma) na
Zona Rural, localizada na aldeia indígena, sendo 01(uma) Polo com 03 (três) extensões;
 06 (seis) estaduais que atendem o ensino fundamental, sendo 04(quatro) localizadas na
sede do município, 01 (uma) no distrito de Cristalina e 01 (uma) no distrito de Nova
América;
 01 (uma) particular, localizada na sede do município.
2.5 promover ações permanentes de acompanhamento individualizado para
que pelo menos 95% dos (as) estudantes concluam esta etapa de ensino na
idade recomendada, considerando as potencialidades, habilidades e
competências necessárias, até o final da vigência do PME; (PMECaarapó,2015, p. 29 ).

Algumas das ações executadas no período observado:
Todas as etapas da Educação Básica possuem “O Programa Nacional de Alimentação
Escolar” – PNAE – tem por objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento
biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares
saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de
refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo.
Os cardápios da alimentação escolar são elaborados pela nutricionista responsável com
utilização de gêneros alimentícios básicos, respeitando-se as referências nutricionais, os
hábitos alimentares, a cultura e a tradição alimentar da localidade, pautando-se na
sustentabilidade e diversificação agrícola da região, na alimentação saudável e adequada.
Em relação à ampliação e garantia da oferta de transporte escolar aos alunos do campo
é realizada através do Programa Nacional de Transporte Escolar (PNATE/SED e
PNATE/FNDE) e recursos própios. No município houve a implantação de uma plataforma de
elevação em um micro-ônibus para atender os alunos cadeirantes.
O Transporte Escolar atende aproximadamente 2.200 (dois mil e duzentos) estudantes,
matriculados nas Instituições Educacionais das Redes Municipal e Estadual de Ensino, do
município de Caarapó (sede e zona rural) e Distritos de Cristalina e Nova América, nas etapas
de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos - EJA e Ensino
Médio.
O município dispõe de 38(trinta e oito) linhas: 16 (dezesseis) terceirizadas e 22 (vinte e
duas) próprias, percorrendo em média 5.900 km/dia, mapeadas por GPS para maior precisão
das localidades.
Possui 30 (trinta) carros no geral: 13(treze) terceirizados e 17 (dezessete) próprios: dos
17(dezessete) veículos da frota própria, 7 (sete) ônibus são do Programa Caminho da Escola,
44

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ- MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

cedidos pelo Estado e 9 (nove) ônibus são do Programa Caminho da Escola, de propriedade da
Prefeitura e 1 (um) ônibus, é do transporte escolar comum.
Os estudantes com necessidades educacionais específicas, matriculados e frequentes nas
instituições da rede pública de ensino, além de participarem das aulas ministradas em sala de
aula comum, participam também das atividades desenvolvidas na sala de recursos
multifuncionais onde é oferecido o Atendimento Educacional Especializado, realizado por
professores capacitados e habilitados para exercer esta função no âmbito municipal. Na rede
municipal conta com a supervisão e orientação da psicóloga responsável pelo setor de Educação
Especial.
Os professores da Rede Municipal de Ensino participaram de Formação Continuada em
Serviço, oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes – SMEDE que ocorreram
no período de 2017. Foram as seguintes:

O Educar pela Pesquisa e o Protagonismo Infanto-Juvenil do Estudante,
para Professores, coordenadores e auxiliares de AEE – Ens. Fundamental;

PNAIC - Coordenadores e professores do 1° ao 3° ano – Ens.
Fundamental;

Um Poeta na Cidade - Poeta Emmanuel Marinho, para Diretores,
coordenadores, professores da sede e equipe da SMEDE;

Responsabilidade dos pais ou responsáveis na vida escolar da criança e
do adolescente - Promotora Doutora Fernanda Dias, para Diretores, coordenadores,
professores e pais ou responsáveis;

Educação Especial Política Nacional de Educação Especial na
perspectiva da Educação Inclusiva - Marisa, Léa e Roni, Edlene e Iracilda, para
Professores de AEE, psicólogos da educação:

Processo de ensino e aprendizagem e recursos didáticos - Professoras
Tatiane Garcia Neves e Cintia Melo dos Santos – UFGD, para Diretores, coordenadores
professores e auxiliares de AEE – Ens. Fundamental;

Estudo da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – Lei
13.146/2015 para Professores de AEE, psicólogos da educação: Marisa, Léa e Roni,
Edlene e Iracilda

Reflexões: A escola que temos e a escola que queremos - Professoras
Tatiane Garcia Neves e Cintia Melo dos Santos – UFGD, para Diretores, coordenadores
professores e auxiliares de AEE – Ens. Fundamental – Anos Finais;

Oficina de jogos matemáticos - Professora Cláudia UFMS – Ponta Porã,
para Coordenadores, professores e auxiliares de AEE – Ens. Fundamental – Anos
Iniciais.

Drogas – Policiais Federais: Rodrigo da Silva Lopes - Perito Criminal
Federal, Alessandro Roque - Agente de P F, Marcelo - Agente de Policia Federal;

Transferência de Responsabilidade - Alci Filho, para Equipe da SMEDE,
profissionais da educação e pais;
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Educação Especial na perspectiva inclusiva - Professora Mirlene –
UFGD, para a Equipe da Educação Especial, técnicos da SMEDE, diretores e
coordenadores do Ens. Fundamental e Educação Infantil;

Estudo e reflexão da prática professores para trocar experiências e ideias
para desenvolver as melhores estratégias visando o alcance dos objetivos propostos pelo
Programa, para Coordenadores e equipes do Programa Novo Mais Educação das escolas
Professor Moacir Franco de Carvalho e Rui Barbosa para os articuladores, os
mediadores e facilitadores;

Educação Inclusiva - Professora Mirlene – UFGD, para a Equipe da
Educação Especial, técnicos da SMEDE, diretores e coordenadores do Ens.
Fundamental e Educação Infantil;

Conhecendo o Programa Busca Ativa Escolar e o papel de cada secretaria
no desenvolvimento deste programa – Secretária Municipal de Educação Ieda Maria
Marran e Edilene Ricci, para Equipe da SMEDE, diretores, coordenadores das redes
municipal e estadual de ensino e representantes das Secretarias Municipais de Saúde e
Ação Social.


2.7 criar e programar mecanismos para o acompanhamento individualizado
dos (as) estudantes do ensino fundamental, por meio de reforço escolar e
acompanhamento psicopedagógico; e 2.16 garantir, em jornada ampliada,
reforço escolar para estudantes do 2º ao 9º ano do ensino fundamental com
dificuldades de aprendizagem, com acompanhamento de professores (as) com
referência nas competências que não foram consolidadas; (PME- Caarapó,
2015, p. 29-30).

Com intuito de melhorar a qualidade dos serviços oferecidos pelas instituições
educacionais e reduzir os índices de reprovação/retenção, a Secretaria Municipal de Educação
e Esportes investiu na ampliação de vagas e melhoria das atividades complementares,
oferecidas no contra turno, como aulas de apoio pedagógico (Língua Portuguesa e Matemática),
treinamento esportivo e aulas de violão. Estas medidas atendem a estratégia 2.7 e 2.16.
As Atividades Complementares desenvolvidas pelas instituições educacionais
públicas no município de Caarapó da rede Municipal são o Projeto Musicalizando, Treinamento
Esportivo – Futsal, Handebol, Basquetebol, Voleibol, Apoio Pedagógico – Língua Portuguesa
e Matemática, Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV nos anos de 2016
e 2017. Na Rede Estadual Treinamento Esportivo e Programa Arte e Cultura na Escola no ano
de 2017.
Neste ano de 2016 na Rede Municipal, 1.145 estudantes foram atendidos com atividades
complementares. (Dados do EducaCenso).
No ano de 2017 na Rede Municipal o número de atendimentos com atividades
complementares foi de 970 estudantes. (Dados do EducaCenso). E na Rede Estadual estão
sendo atendidos 31 estudantes na EE José de Anchieta, e 40 estudantes na EE Professora Cleuza
Aparecida Vargas Galhardo, totalizando 71 estudantes.
Também passou a ser oferecido, pela SMEDE, acompanhamento de psicólogos para
atender os alunos com dificuldade de aprendizagem. Os principais objetos de estudo desses
psicólogos referem-se, aos processos de desenvolvimento e aprendizagem, ao acompanhamento
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às queixas escolares, à inclusão escolar e social, à avaliação educacional. Também auxiliam à
formação de professores, principalmente na Educação Especial.
2.18 desenvolver, em regime de colaboração entre União, Estado e Município,
programa para alocar recursos de ampliação e reestruturação das escolas
públicas, por meio da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios,
inclusive de informática com acesso à internet, espaços para atividades
culturais, bibliotecas, auditórios, salas de aula, cozinhas, refeitórios, banheiros
e o aparelhamento dos mesmos visando as instalações de dependências
favoráveis para uma educação de qualidade”.
2.19 construir por meio de assistência financeira do FNDE/MEC e/ou recursos
próprios escolas do ensino fundamental, bibliotecas, laboratórios de
informática, laboratórios de ciências, salas de artes, salas de recursos
multifuncionais de AEE e salas de recursos multifuncionais de apoio
pedagógico, equipadas e adequadas atendendo as normas de acessibilidade.
(PME- Caarapó, 2015, p. 30-31).

De acordo com as estratégias 2.18 e 2.19 que abordam construção, ampliação e
reformas, o município iniciou a reforma e ampliação da EM Rui Barbosa, e realizou a
construção de duas bibliotecas escolares, em parceria com a empresa do Grupo Raízen, uma na
EM Cândido Lemes dos Santos e outra na EM Professor Moacir Franco de Carvalho, que
também foi beneficiada com a construção de duas salas de aula, no final de 2015.
No ano de 2017 teve a instalação de parque infantil na EM Professor Moacir Franco de
Carvalho, EM Candido Lemes dos Santos e EM Rui Barbosa. Está em construção uma quadra
poliesportiva na EMI Ñandejara Polo – Extensão Loide Bonfim de Andrade. Mas para que estas
estratégias sejam alcançadas são necessários investimentos maiores do governo federal, como
se diz na própria estratégia.
As instituições educacionais dispõem de materiais como jogos pedagógicos, vídeos,
livros e outros de boa qualidade. Os acervos são ampliados, sempre que há oportunidade.
Para garantir o bom funcionamento dos laboratórios de informática, nas instituições, na
Secretaria Municipal de Educação existe um responsável pelo Setor de Informática que fornece
serviços de assistência técnica de tecnologia da informação.
Durante o ano de 2016, na Rede Municipal, o técnico responsável realizou montagem e
formatação de 38 (trinta e oito) computadores novos e impressoras.
Neste ano de 2017 na Rede Municipal teve atualização do hardware das máquinas atuais,
e está em fase final de atualização das suas máquinas, sendo necessárias algumas máquinas para
completar o ciclo.
As instituições municipais, com exceção da escola indígena, dispõem de laboratório de
informática com acesso ao ensino tecnológico e internet, garantido aos estudantes, na proposta
curricular.
Na rede estadual há computadores com boa qualidade e suficiente para o atendimento
nas salas de tecnologias das instituições educacionais estaduais, com um técnico responsável
pela sala.
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2.3 realizar, permanentemente, 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 realizar, em parceria com as áreas de saúde, assistência social, conselho
tutelar e Ministério Público, o acompanhamento individualizado e o
monitoramento de acesso e permanência na escola, identificando motivos de
ausência, baixa frequência e abandono dos(as) estudantes, até o final da
vigência do PME; e
2.9 criar e fortalecer mecanismos para o acompanhamento e o monitoramento
do acesso, da permanência e do aproveitamento escolar dos(as)
beneficiários(as) 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)
estudantes, em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de
assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude, até o
final da vigência do PME; (PME- Caarapó, 2015, p. 29).

Nestas estratégias na Rede Municipal, para colaborar no desenvolvimento integral das
crianças e adolescentes, várias ações são realizadas, em parceria com outras áreas da saúde e
assistência social, que contribuem para a melhoria da qualidade do ensino e desempenho destes
estudantes. Dentre as ações que compõem este cenário das políticas públicas de atendimento ao
público alvo das instituições educacionais em vulnerabilidade social, está o Programa Bolsa
Família (Parceria com a Secretaria Municipal de Ação Social). Numa parceria com a Secretaria
Municipal de Saúde, os estudantes que apresentam dificuldades na fala, são encaminhados para
atendimento com a fonoaudióloga, assim como aqueles que necessitam de avaliação e
acompanhamento neurológico, por apresentarem dificuldades de aprendizagem, também são
encaminhados para atendimento e acompanhamento com neurologistas.
Na área da educação para assegurar a matrícula e permanência dos estudantes na
educação básica, bimestralmente, é realizado o acompanhamento e registro da frequência
escolar, pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes em parceria com as instituições
públicas educacionais. Os nomes dos alunos faltosos são passados para o Conselho Tutelar e
para o CRÁS Urbano, para, em parceria com os gestores escolares, serem realizadas ações com
o estudante e a família, numa tentativa de evitar a evasão escolar.
“2.8 incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento
das atividades escolares dos filhos por meio do estreitamento das relações
entre as escolas e as famílias; e
“2.12 incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento
das atividades escolares dos filhos por meio de reuniões sistemáticas e
projetos que visem ao estreitamento das relações entre as escolas e as
famílias;” (PME- Caarapó, 2015, p. 29-30).

Para estas estratégias em Caarapó as reuniões com os pais ou responsáveis são previstas
no calendário escolar e incluem na pauta palestras, encontros para discussões sobre o processo
ensino aprendizagem, exposições de trabalho, entrega de notas e festividades como
comemoração do dia das mães, dos pais e o dia da família.
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“2.11 garantir, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização flexível do
trabalho pedagógico, incluindo adequação do calendário escolar de acordo
com a realidade local e a identidade cultural, a partir do primeiro ano de
vigência deste PME;” (PME- Caarapó, 2015, p. 30).

Esta estratégia vem sendo realizada em todas as instituições educacionais do município,
principalmente no que se refere a realidade local e a identidade cultural.
As ações desenvolvidas na rede municipal de ensino de Caarapó, para erradicar o
fracasso escolar e fortalecer o processo de ensino aprendizagem e garantir um ensino de
qualidade, assim como também priorizar a valorização dos profissionais envolvidos na área da
educação.
2.13 garantir, independente do número de estudantes, a oferta do ensino
fundamental para as comunidades indígenas e as populações do campo, nas
próprias comunidades, buscando a universalização dessa etapa, respeitando as
especificidades de cada uma delas;
2.17 estimular as escolas indígenas a criarem seus próprios instrumentos de
avaliação e monitoramento da alfabetização na língua materna a todos os
estudantes até o 3º ano do ensino fundamental; (PME- Caarapó, 2015, p. 30).

Com relação a estas estratégias no município de Caarapó contamos com 02(duas)
instituições educacionais indígenas, localizadas na Zona Rural Aldeia Indígena Te’ýikue a
Escola Municipal Indígena Ñandejara Polo com 03(três) extensões e a Escola Estadual
Indígena de Ensino Médio Yvy Poty, sendo o atendimento realizado em respeito aos direitos
constitucionais dos povos indígenas. A Escola Guarani e Kaiowá é voltada para a comunidade
indígena, para o conhecimento que a criança tem, valorizando e respeitando a cultura e o saber
próprio do povo. O conhecimento não é passado só através de livros didáticos, mas construído
juntos, entre escola e a comunidade. Os estudantes da Aldeia Indígena Pindoroky são atendidos
com o transporte escolar, que os encaminham até a EMI Ñandejara Polo. Na Aldeia Indígena
Guiraroka, localizada no Distrito de Cristalina o transporte escolar encaminha os estudantes até
a Escola Estadual Padre José de Anchieta, onde não são ministradas aulas na Língua Guarani.
Vem sendo discutido com Formadores da Faculdade Indígena – FAIND, extensão da
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), gestores e professores da Aldeia a
elaboração dos instrumentos de avaliação e monitoramento da alfabetização na língua materna
a todos estudantes do 3º ano do ensino fundamental.
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III.

Meta sobre Ensino Médio

Meta 3 : Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a
17 anos e elevar, até o final da vigência deste PME, a taxa líquida de matrículas no ensino
médio para 85%.
Indicador
3.A
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola no
município
META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL9

100%

FONTE DO INDICADOR
Censo Demográfico 2010 – IBGE e
Censo Escolar
Minicenso 2017

61,24%

DADO
MUNICÍPAL 10

O indicador 3.A demonstra que é necessária a articulação de ações que envolvam os
entes federados para que o município possa melhorar. Durante a elaboração do PME o índice
era 72,2%, para o ano de 2016 ficou em 61,24% e no atual momento diminuiu para 47,08%,
tendo com meta prevista 100%, relacionado ao atendimento educacional dos jovens de 15 a 17
anos. Isso nos mostra que no município houve uma queda no número de estudantes
matriculados no Ensino Médio. Vejamos os atendimentos no quadro logo abaixo:
Quadro 4 – Número de Matrículas do Ensino Médio no município

Número de Matrículas do Ensino Médio
Nº de Matrículas/Ano
Instituições

2016

2017

Rede Estadual

926

712

Total de Matrículas

926

712

Fonte: Censo Escolar 2016 - Escolas Estaduais 2017

9

É o dado apresentado pelos estudos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP
10

É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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Indicador 3.B
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Taxa de escolarização líquida no ensino médio da população de 15 a 17
anos.
META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL11

85%

44,6%

DADO
MUNICÍPAL 12

FONTE DO INDICADOR
PNE em movimento
Minicenso 2017

Em relação ao indicador 3B, os dados foram retirados do site do PNE em Movimento
http://pne.mec.gov.br/ .

11

12

pne.mec.gov.br. É o dado que apresenta a situação das metas dos Planos - 2014
É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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2016

contribuir nas discussões nacionais sobre o
programa nacional de renovação do ensino
médio, a fim de inovar 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;

Não se aplica

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃ
O INICIADA/EM
ANDAMENTO
Realizada

2016

participar, em regime de colaboração com os
entes federados e ouvida a sociedade mediante
consulta pública, da elaboração da proposta de
direitos e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento para os (as) estudantes de
ensino médio, com vistas a garantir formação
básica comum;

Não se aplica

Realizada

2016

participar do pacto entre os entes federados,
para a implantação dos direitos e objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento que
configurarão a base nacional comum curricular
do ensino médio;
participar da divulgação, nos meios de
comunicação, de informações aos adolescentes,
jovens e adultos, na etapa do ensino médio, sobre
os cursos gratuitos integrados à educação
profissional, a partir do primeiro ano de vigência
deste PME;

Não se aplica

Realizada

Não se aplica

Realizada

PRAZO DA
ESTRATÉGIA
(se possuir)

ESTRATÉGIAS

3.1

3.2

3.3
2015
3.4

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA

PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS
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2016

contribuir com as escolas estaduais do município
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;

Não se aplica

Em andamento

2015

colaborar com a implementação de políticas de
prevenção à evasão escolar, motivada por
preconceito
ou
quaisquer
formas
de
discriminação, criando rede de proteção contra
formas associadas de exclusão, a partir do
primeiro ano de vigência do PME;

Não se aplica

Realizada

2015

incentivar, nas escolas, a criação de uma cultura
de respeito e aceitação do outro como princípio
educativo, e a partir do qual serão construídas, no
coletivo, as regras de convivência social, a partir
da vigência deste PME;

Não se aplica

Realizada

2016

participar em regime de colaboração com o
Estado de campanhas de expansão das matrículas
gratuitas de ensino médio integrado à educação
profissional, observando-se as peculiaridades das
populações do campo, das comunidades
indígenas e das pessoas com deficiência;

Não se aplica

Realizada

2016

participar em regime de colaboração com os
entes federados de programas e ações de correção
de fluxo do ensino fundamental, por meio do
acompanhamento individualizado do (a) aluno
(a) com rendimento escolar defasado e pela
adoção de práticas como aulas de reforço no
turno complementar, estudos de recuperação e
progressão parcial, de forma a reposicioná-lo no
ciclo escolar de maneira compatível com sua
idade;

Não se aplica

Realizada

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9
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2016

colaborar e fortalecer o acompanhamento e o
monitoramento do acesso e da permanência
dos(as) 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;

Não se aplica

Realizada

2024

participar em regime de colaboração de
programas de educação e de cultura para a
população, urbana e do campo, de jovens na faixa
etária de 15 a 17 anos, e de adultos, com
qualificação social e profissional para aqueles
que estejam fora da escola e com defasagem no
fluxo escolar, na vigência deste PME;

Não se aplica

Realizada

2024

firmar parcerias e convênios com as secretarias,
fundações de cultura e outras instituições
culturais, destinando vagas em cursos e oficinas
para estudantes na faixa etária de 15 a 20 anos,
visando à qualificação social e profissional, até o
final da vigência deste PME;

Não se aplica

Realizada

2015

redimensionar a 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) estudantes, a
partir do primeiro ano de vigência deste PME;

Não se aplica

Realizada

2016

desenvolver formas alternativas de organização
do ensino médio, garantida a qualidade, para

Não se aplica

Realizada

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14
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atender aos filhos e filhas de profissionais que se
dedicam a atividades de caráter itinerante;
2016

oferecer e garantir em regime de colaboração,
cursos que possibilitem o domínio da linguagem
da informática;

Não se aplica

Realizada

2015

estimular a participação de estudantes do ensino
médio nos cursos das áreas tecnológicas e
científicas, na vigência deste PME;

Não se aplica

Realizada

2015

oferecer condições de fruição de bens e espaços
culturais, bem como incentivar a realização de
atividades artístico-culturais pelos (as)
estudantes, com envolvimento da comunidade,
na vigência do PME;
articular condições de parceria entre as empresas
que atuam no município e as escolas que
oferecem ensino médio, de forma a flexibilizar
horários de trabalho garantindo a frequência e
permanência do estudante;

Não se aplica

Realizada

Não se aplica

Realizada

realizar em articulação com os órgãos
competentes discussões acerca da superlotação
por salas de aula.

Não se aplica

Realizada

3.15

3.16

3.17
2016
3.18

2016
3.19
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Informações relevantes sobre a execução da estratégia no período

Na Meta 3 a competência desse nível é do Estado, portanto, as considerações serão no
nível de observação. Para que essa meta seja alcançada foram propostas 19 (dezenove)
estratégias a ela correlatas.
Esta etapa tem como finalidades a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos
adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos, bem como a
preparação básica para o trabalho e a cidadania.
Hoje, quatro formas configuram o oferecimento de Ensino Médio no país: Regular ou
Propedêutica, a Ensino Médio Normal/Magistério, Ensino Médio Integrada à Educação
Profissional e Ensino Médio Educação de Jovens e Adultos - EJA. Em Caarapó são oferecidas
três formas de ensino; Ensino Médio Regular, Ensino Médio/EJA, Ensino Médio Educação
Profissional Técnica de Nível Normal/Médio; Curso gratuito oferecido pela SED.
Caarapó possui 04 (quatro) instituições da rede estadual que oferecem o Ensino Médio:
02 (dois) na sede do município; 01 (uma) no Distrito de Nova América; e 01 (uma) localizada
na Aldeia Indígena Te’ýikue, e tem enfrentado um problema que atinge todas as instituições
que oferecem o Ensino Médio, que é o de assegurar a permanência dos estudantes na vida
escolar.
3.5 contribuir com as escolas estaduais do município 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; (PME- Caarapó, 2015, p. 35).

Está estratégia está em andamento. A Prefeitura de Caarapó, através da Secretaria de
Educação e Esportes, em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde e Ação Social, no
mês de novembro de 2017 lançou a iniciativa “Fora da escola não pode! Busca Ativa Escolar”.
Para garantir que cada criança e adolescente esteja na escola e aprendendo. Desenvolvida por
meio de diversas frentes de atuação, a iniciativa procura conscientizar diferentes atores
responsáveis pela inclusão escolar, e também a sociedade em geral, sobre o problema da
exclusão escolar e sugerir planos práticos para chegar a uma solução.
3.10 colaborar e fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso
e da permanência dos(as) 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; (PME- Caarapó, 2015, p. 36).

Nestas estratégias a Rede Estadual também encontra apoio do município, para colaborar
no desenvolvimento integral das crianças e adolescentes, várias ações são realizadas, em
parceria com outras áreas da saúde e assistência social, que contribuem para a melhoria da
qualidade do ensino e desempenho destes estudantes. Dentre as ações que compõem este
cenário das políticas públicas de atendimento ao público alvo das instituições educacionais em
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vulnerabilidade social, está o Programa Bolsa Família (Parceria com a Secretaria Municipal de
Ação Social). Numa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, os estudantes que
apresentam dificuldades na fala, são encaminhados para atendimento com a fonoaudióloga,
assim como aqueles que necessitam de avaliação e acompanhamento neurológico, por
apresentarem dificuldades de aprendizagem, também são encaminhados para atendimento e
acompanhamento com neurologistas.
Na área da educação para assegurar a matrícula e permanência dos estudantes na
educação básica, bimestralmente, é realizado o acompanhamento e registro da frequência
escolar, pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes em parceria com as instituições
públicas educacionais. Os nomes dos alunos faltosos são passados para o Conselho Tutelar e
para o CRÁS Urbano, para, em parceria com os gestores escolares, serem realizadas ações com
o estudante e a família, numa tentativa de evitar a evasão escolar.
“3.15 oferecer e garantir em regime de colaboração, cursos que possibilitem o domínio
da linguagem da informática;” Na rede estadual há computadores de boa qualidade e suficiente
para o atendimento nas salas de tecnologias das instituições educacionais estaduais, com um
técnico responsável pela sala
“3.16 estimular a participação de estudantes do ensino médio nos cursos das áreas
tecnológicas e científicas, na vigência deste PME;” Há uma parceria com as Universidades de
Dourados, juntamente com os acadêmicos que trazem atividades de experiências científicas
com os estudantes da Rede Estadual.
“3.17 oferecer condições de fruição de bens e espaços culturais, bem como incentivar
a realização de atividades artístico-culturais pelos (as) estudantes, com envolvimento da
comunidade, na vigência do PME;” Na Rede Estadual os estudantes participam de várias
apresentações, conta também com um grupo de Teatro na EE Professor Joaquim Alfredo Soares
Vianna.
“3.19 realizar em articulação com os órgãos competentes discussões acerca da
superlotação por salas de aula.” Neste ano houve superlotação nas salas de aula da Rede
Estadual.
Formação dos Profissionais como o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino
Médio representa a articulação e coordenação de ações e estratégias entre a União e os governos
estaduais na formulação e implementação de políticas para elevar o padrão de qualidade do
Ensino Médio brasileiro, em suas diferentes modalidades, orientado pela perspectiva de
inclusão de todos que ele tem direito. Ele passa a ter recursos, com apoio de programas, como
o Programa Nacional do Livro Didático – PNDL, e Programas de Alimentação Escolar – PNAE
e de Transporte Escolar – PNAT que embora importantes não garantem o conjunto exigidas
para uma política pública de acesso, permanência e efetiva da aprendizagem dos estudantes do
Ensino Médio.
A formação continuada apresenta os seguintes objetivos:
 Promover a valorização do professor da rede pública estadual do Ensino Médio
através da oferta de formação continuada;
 Refletir sobre o currículo do Ensino Médio, promovendo o desenvolvimento de
práticas educativas com foco na formação humana integral, conforme apontado
nas diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – DCNEM.
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As escolas estaduais também oferecem o EJA do Ensino Médio destinado a estudantes
acima de 18, para amenizar a distorção de idade/escolaridade aos que não concluíram o Ensino
Médio regular, que será abordado na meta 9.
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IV.

Meta sobre Educação Especial/Inclusiva

Meta 4 : Universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e
ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a
garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas
ou serviços especializados, públicos ou conveniados.
Indicador 4.A
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência que
frequenta a escola.
META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL13

100%

Indicador 4.B
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

0,0%
Minicenso 2017

DADO
MUNICÍPAL 14

Percentual de matrículas em classes comuns do ensino regular
e/ou EJA da educação básica de alunos de 4 a 17 anos de idade com
deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação.
META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL15

100%

FONTE DO INDICADOR

FONTE DO INDICADOR

0,0%

DADO
MUNICÍPAL 16

Minicenso 2017

É assegurado o atendimento a todos os estudantes com deficiência matriculados em
salas de aula comuns. É considerado público alvo aqueles que apresentam dificuldades de
aprendizagem ou limitações no processo que dificultam o acompanhamento das atividades
curriculares. A estes estudantes, público alvo da educação especial, a rede pública de ensino
oferece atendimentos específicos em salas de recursos multifuncionais – Atendimento
Educacional Especializado – AEE. Na rede municipal este trabalho está sendo redimensionado
também com orientações em sala de aula comum feita pelo professor especialista e ainda
quando há necessidade o estudante tem um Auxiliar de AEE, e/ou interprete de Libras.
13

14
15

16

Não dados para este indicador
É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
Não há dados para este indicador
É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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Nesta meta não foi possível fazer os cálculos dos indicadores, pois não temos os dados
da população com deficiência. Para isso é necessário a realização de um Censo. Os últimos
dados são sobre a situação das metas dos planos que são do Censo Demográfico 2010. Que no
Indicador 4.A em Caarapó era de 62,5% e o Indicador 4.B era de 87,7%.
O quadro abaixo demostra os atendimentos realizados na Educação Especial nos anos
de 2016 e 2017.
Quadro 5 – Estudantes com Deficiência Matrículas no Município de Caarapó-MS
Número de Matrículas de Alunos com Deficiência
Nº de Matrículas/Ano
Instituições

2016

2017

Rede Estadual

61

30

Rede Municipal

77

51

-

-

APAE

53

54

Total de Matrículas

191

135

Rede Privada

Fonte: Censo Escolar 2016/2017 – Escolas Particulares São Vicente/Centro Educacional a Corujinha/ Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Com a reforma da Escola Estadual Arcênio Rojas a Sala de Recursos Multifuncionais
não foi implantada no ano de 2017.
Quadro 6 – Estudantes com Deficiência da Rede Pública de Ensino, das Instituições
Educacionais, no Atendimento Educacional Especializado no Município de Caarapó-MS.
Instituições

Quantidade
08

Observações
Com diagnóstico especializado

05

Em Hipótese diagnóstica

12

Com diagnóstico especializado

03

Em Hipótese diagnóstica

14

Com diagnóstico especializado

01

Em Hipótese diagnóstica

02

Com diagnóstico especializado

19

Em Hipótese diagnóstica

EM Rui Barbosa

EM Cândido Lemes dos Santos

EM Professor Moacir Franco de
Carvalho
EMI Ñandejara Polo
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Escola Estaduais
Centros Municipais de Educação
Infantil - CMEIs

30

Com diagnóstico especializado e Em
Hipótese diagnóstica

01

Em Hipótese diagnóstica

11

Com diagnóstico especializado

Fonte: Seção de Educação Especial – SMEDE – Escola Estaduais/2017

Como vimos no quadro acima encontram-se em Atendimento Educacional
Especializado – AEE um total de 76 crianças e adolescentes na rede municipal de ensino e 30
na rede estadual, destes 39 estão sem diagnóstico realizado por médico especialista. Vale
ressaltar que os estudantes podem ser atendidos pelo AEE, desde que seja garantido um parecer
pedagógico realizado pela equipe pedagógica da instituição de ensino da qual está matriculado,
porém o Diagnóstico especializado é de extrema importância, pois norteia os passos e
intervenções pedagógicas realizadas na instituição de ensino na classe comum e na Sala de
AEE, garantindo dessa maneira os direitos do aluno, contribuindo para efetiva participação na
vida escolar e de ensino aprendizagem.
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2024

acompanhar e participar, junto aos órgãos
próprios, do cumprimento da meta 4 e das
estratégias do PEE-MS e do PME, por meio de
fóruns com representação de órgãos
governamentais e não governamentais e de
segmentos
de
estudantes,
pais
e
professores(as), durante a vigência do PME;

Não contemplada

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO
Não iniciada

2016

realizar acompanhamento sistemático, nas
instituições educacionais, da equipe técnica
municipal e estadual;

Não contemplada

Realizada

2021

atender, até o sexto ano de vigência deste
PME, a universalização do atendimento
escolar e atendimento educacional
especializado (AEE) à demanda manifesta
pelas famílias, pelos serviços de saúde,
assistência social e pela comunidade, de
crianças de 0 a 3 anos com deficiência,
especificidades linguísticas, transtornos
globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, observado o que
dispõe a LDB/1996;
assegurar a formação continuada de
professores(as), por meio de projetos de
extensão e de pós-graduação, do AEE e do
ensino comum, e de funcionários(as)
administrativos(as) e gestores(as), nas escolas
urbanas, do campo, comunidades indígenas, a
partir da vigência deste PME;

Não contemplada

Em andamento

PRAZO DA
ESTRATÉGIA
(se possuir)

ESTRATÉGIAS

4.1

4.2

4.3

2016

4.4

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA

PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS

Não contemplada

Em andamento
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2016

manter e implementar setor com equipe
multidisciplinar, com apoio e suporte
pedagógico
especializado
aos(as)
professores(as) do ensino comum e das salas de
recursos multifuncionais e com profissional
especializado(a) em educação especial, com
experiência na área, para avaliações
pedagógicas, encaminhamentos para o AEE,
áreas da saúde e assistência social;

Não contemplada

Em andamento

2016

promover a acessibilidade nas instituições
públicas e conveniadas para garantir o acesso e
a permanência dos(as) estudantes com
deficiência, por meio da adequação
arquitetônica, da oferta de transporte acessível,
da disponibilização de material didático
próprio e de recursos de tecnologia assistiva, a
partir da vigência do PME;

Não contemplada

Em andamento

2016

acompanhar e monitorar, por meio de equipe
multidisciplinar, o acesso à escola e ao
atendimento
das
salas
de
recursos
multifuncionais, bem como a permanência e o
desenvolvimento escolar dos(as) estudantes
com
deficiência,
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 no percurso escolar,
em colaboração com as famílias e com os
órgãos públicos de assistência social, saúde e
proteção à infância, à adolescência e à
juventude, a partir da vigência deste PME;

Não contemplada

Em andamento

2015

promover e apoiar em articulação com órgãos
e instituições educacionais, programas de
superação a situações de discriminação em

12.367.006 - 115051
(2016 - pago)

Em andamento

4.5

4.6

4.7

4.8
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relação a estudantes público alvo da educação
especial, promovendo a eliminação de
barreiras atitudinais, pedagógicas,
arquitetônicas e de comunicação, a partir do
primeiro ano de vigência do PME;

12.367.006 – 2035
101000 – 33.50.43
10100 – 33.90.30
33.90.36
33.90.39
LOA-2017 – Previsão Orçamentária

2016

oferecer formação continuada em serviço ao
corpo docente, visando fomentar práticas
pedagógicas inclusivas em salas de aula
comuns;

Não se aplica

Em andamento

2016

Implementar, garantir e ampliar o atendimento
em salas de recursos multifuncionais na rede
pública de ensino, em instância municipal;

12.367.006 - 115051
(2016 - pago)

Realizada

4.9

4.10

2016

4.11

12.367.006 – 2035
115051 - 33.50.43
(2016 - pago)

implantar salas de recursos multifuncionais
para desenvolver o AEE nas instituições
educacionais da sede do município, distritos e
comunidades indígenas;

12.367.006 – 2035
115051 - 33.50.43
(2016 - pago)
12.367.006 – 2035
101000 – 33.50.43
10100 – 33.90.30
33.90.36
33.90.39
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
12.367.006 – 115051
(2016 - pago)

Realizada

12.367.006 – 2035
115051 - 33.50.43
(2016 - pago)
12.367.006 – 2035
101000 – 33.50.43
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10100 – 33.90.30
33.90.36
33.90.39
LOA-2017 – Previsão Orçamentária

2016

assegurar o transporte escolar no contraturno
dos estudantes, público alvo da educação
especial, matriculados nas instituições
educacionais que atendem as comunidades
rurais e indígenas;

Não contemplada

Em andamento

2015

assegurar, manter e implementar a educação
especial integrada ao projeto político
pedagógico da escola comum, de forma a
atender as necessidades dos estudantes com
necessidades educacionais específicas, a partir
do primeiro ano de vigência do PME;

12.367.006 – 115051
(2016 - pago)

Realizada

4.12

4.13

12.367.006 – 2035
101000 – 33.50.43
10100 – 33.90.30
33.90.36
33.90.39
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
2016

4.14

12.367.006 – 2035
115051 - 33.50.43
(2016 - pago)

oferecer educação bilíngue, em Língua
Brasileira de Sinais (Libras), como primeira
língua, e na modalidade escrita da língua
portuguesa, como segunda língua, aos(às)
estudantes surdos(as) e com deficiência
auditiva de 0 a 17 anos, em escolas comuns, nas
salas de recursos multifuncionais do AEE, bem
como a adoção do sistema Braille de leitura,
Soroban, orientação e mobilidade, e
tecnologias assistivas para cegos(as) e surdocegos(as), a partir da vigência deste PME;

Não contemplada

Realizada
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2016

participar da articulação intersetorial entre
órgãos e políticas públicas de saúde, assistência
social e direitos humanos, em parceria com as
famílias, com o fim de identificar, encaminhar
e desenvolver modelos de atendimento
voltados à continuidade do atendimento
escolar, na educação de jovens e adultos, das
pessoas com deficiência, especificidades
linguísticas e transtornos globais do
desenvolvimento com idade superior à faixa
etária de escolarização obrigatória, de forma a
assegurar a atenção integral ao longo da vida;

Não contemplada

Não Iniciada

2016

garantir e ampliar as equipes de profissionais
da educação para atender à demanda do
processo de escolarização dos(as) estudantes
com necessidades educacionais específicas,
assegurando a oferta de professores
especialistas para as salas de recursos
multifuncionais, audiodescritores, auxiliares
de AEE, tradutores(as) e intérpretes de Libras,
guias-intérpretes, instrutor mediador,
professores(as) de Libras, e professores(as)
bilíngues;
subsidiar, com dados da realidade do
município, a formulação de políticas que
atendam as especificidades educacionais dos
estudantes com necessidades educacionais
específicas;

Não contemplada

Em andamento

Não contemplada

Em andamento

colaborar com os órgãos de pesquisa,
demografia e estatística competentes na
formulação de questionários para obtenção de
informação detalhada sobre o perfil das
pessoas com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação;

Não contemplada

Não Iniciada

4.15

4.16

2016
4.17

2016
4.18
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2016

promover, em articulação com as IES públicas,
a formação de professores(as) em educação
especial e educação bilíngue, inclusive em
nível de pós-graduação lato e stricto sensu, para
atuarem em todos os níveis e etapas da
educação, durante a vigência do PME;

Não contemplada

Não Iniciada

2016

manter e ampliar, parcerias com instituições
comunitárias, confessionais ou filantrópicas
sem fins lucrativos, conveniadas com o poder
público, visando a ampliar as condições de
apoio ao atendimento escolar integral dos
estudantes, público alvo da educação especial,
matriculados nas redes públicas de ensino;

2.367.006 115051
(2016 - pago)

Realizada

4.19

4.20

12.367.006 – 2035
101000 – 33.50.43
10100 – 33.90.30
33.90.36
33.90.39
LOA-2017 – Previsão Orçamentária

2016

assegurar
parcerias
com
instituições
comunitárias, confessionais ou filantrópicas
sem fins lucrativos, conveniadas com o poder
público, visando a ampliar a oferta de formação
continuada aos profissionais da educação e a
produção de material didático acessível, assim
como os serviços de acessibilidade necessários
ao pleno acesso, participação e aprendizagem
dos(as)
estudantes
com
necessidades
educacionais específicas, matriculados(as) na
rede pública de ensino;

Não Contemplada

Em andamento

2024

promover, participar e colaborar de audiências
e atividades públicas de discussão sobre
educação especial, educação inclusiva e
educação bilíngue, em espaços com
acessibilidade arquitetônica, a fim de favorecer

Não contemplada

Não iniciada

4.21

4.22

12.367.006 – 2035
115051 - 33.50.43
(2016 - pago)
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a participação das pessoas com deficiências,
transtornos globais de desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, das famílias, dos
profissionais da educação e da sociedade na
construção do sistema educacional inclusivo,
durante a vigência do PME;
2016

desenvolver nas instituições educacionais
ações de apoio, orientação e informações às
famílias sobre políticas públicas de educação
especial e sobre os direitos e deveres dos
estudantes com necessidades educacionais
específicas;

20124

participar em regime de colaboração de
programas específicos que oportunizem aos
adolescentes com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação a participação em cursos das
áreas tecnológicas e científicas, até o final do
prazo de vigência deste PME;

Não se aplica

Não iniciada

2016

Em parceria com órgãos de saúde e assistência
social, esclarecer as famílias sobre a
importância do acesso e permanência na escola,
de pessoas com deficiência e transtornos
globais do desenvolvimento incentivando–as a
levá-las para a escola.

Não se aplica

Em andamento

4.23

4.24

4.25

Realizada
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Informações relevantes sobre a execução da estratégia no período

Para que essa meta seja alcançada foram propostas 25 (vinte e cinco) estratégias a ela
correlatas.
“4.5 manter e implementar setor com equipe multidisciplinar, com apoio e
suporte pedagógico especializado aos(as) professores(as) do ensino comum e
das salas de recursos multifuncionais e com profissional especializado(a) em
educação especial, com experiência na área, para avaliações pedagógicas,
encaminhamentos para o AEE, áreas da saúde e assistência social;” (PMECaarapó, 2015, p. 41).

Os psicólogos da SMEDE realizam encaminhamentos de crianças e estudantes que
necessitaram de avaliações e atendimentos com especialistas na área de clínica médica
(neurologia, urologia, endocrinologia, pediatria, psiquiatria e dermatologia), na área da
fonoaudiologia e psicologia clínica;
Muitos dos atendimentos desta estratégia são realizados pelo Sistema Único de Saúde –
SUS que na maioria das vezes é bastante demorado, devido à grande demanda no município.
O que dificulta o diagnóstico e atrasa o atendimento do estudante nas suas necessidades
educacionais específicas.
“4.6 promover a acessibilidade nas instituições públicas e conveniadas para
garantir o acesso e a permanência dos(as) estudantes com deficiência, por
meio da adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível, da
disponibilização de material didático próprio e de recursos de tecnologia
assistiva, a partir da vigência do PME;” (PME- Caarapó, 2015, p. 41).

Para a estratégia 4.6 em consonância com as novas legislações e para que as mesmas
fossem cumpridas, as instituições educacionais estão sendo ampliadas e reformadas para
cumprir esta estratégia. Quanto às salas de recursos multifuncionais possuem mobiliários,
materiais didáticos, jogos e brinquedos pedagógicos, recursos de acessibilidade e equipamentos
específicos para atendimento dos alunos que são público alvo da Educação Especial e que
necessitam do AEE, adequados aos educandos com necessidades especiais.
No ano de 2016 houve a aquisição de equipamentos para atendimento de estudantes
com deficiência visual e cegueira na sala de recursos multifuncionais de atendimento
educacional especializado da Escola Municipal Professor Moacir Franco de Carvalho. Estes
equipamentos vieram a colaborar não só com o atendimento dos estudantes com deficiência
visual e cego, mas também com todos os outros que utilizam dos serviços desta sala, além de
reformas para acessibilidade.
Com relação a estratégia “4.9 oferecer formação continuada em serviço ao corpo
docente, visando fomentar práticas pedagógicas inclusivas em salas de aula comuns;” a rede
pública de ensino tem ampliado o número de matrículas a estudantes com deficiências, TGD e
altas habilidades/superdotação, capacitando professores para realizar o AEE, oferecendo
formação continuada, visando garantir a acessibilidade nos diversos níveis atendendo as
especificidades de cada estudante, ampliando assim o número de salas de recursos
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multifuncionais do AEE e consequentemente a oferta de materiais pedagógicos para
desenvolvimento do atendimento especializado.
Formação Continuada em Serviço Educação Especial na perspectiva inclusiva Professora Mirlene – UFGD, para Equipe da Educação Especial, técnicos da SMEDE, diretores
e coordenadores do Ensino Fundamental e Educação Infantil e Escola Inclusiva “ Uma escola
de todos, uma escola para cada um. ”
Todas as segundas-feiras a Equipe da Educação Especial do município se reúne para
Estudos sobre políticas educacionais, legislação, orientações do MEC e atualizações sobre o
tema.
Em 2017 contamos com a assessoria da Universidade da Grande Dourados – UFGD,
sobre a reorganização na Educação Especial na perspectiva da Escola Inclusiva. Recebemos
visitas técnicas da Professora Mirlene Ferreira Macedo Damazio e o ponto forte desta assessoria
é um olhar mais abrangente sobre o Atendimento Educacional Especializado - AEE como um
serviço que perpassa todas as etapas e modalidades de ensino e implantação do Plano de
Desenvolvimento Individualizado como norteador de todos os serviços que devem ser
promovidos para garantir a inclusão do aluno com deficiência.
“4.10 Implementar, garantir e ampliar o atendimento em salas de recursos
multifuncionais na rede pública de ensino, em instância municipal; ”
A efetivação do funcionamento da sala de recursos multifuncionais de atendimento
educacional especializado na 1ª etapa da educação básica (Educação Infantil), para o
atendimento das crianças com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, altas
habilidades e superdotação, matriculadas nas Instituições Educacionais do município. A sala
designada para este fim, fica no prédio do CMEI Professor Armando Campos Belo e possui
professor especialista lotado na sala de AEE com atribuições específicas, garante a estratégia
4.10. Também a implantação de uma plataforma de elevação em um micro-ônibus para atender
os alunos cadeirantes do município e a disponibilização de mais um ônibus com plataforma em
2017.
“4.11 implantar salas de recursos multifuncionais para desenvolver o AEE nas
instituições educacionais da sede do município, distritos e comunidades indígenas;” Está
estratégia é realizada em instância municipal.
No período de 2016, na área de atendimento educacional em psicologia escolar na 1ª
Etapa da Educação Básica – Educação Infantil e, na Educação Especial nas 1ª e 2ª Etapas da
Educação Básica – Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Rede Municipal, foram
realizadas ações que visaram:
- Atender as demandas de crianças e estudantes com deficiências, transtornos globais
do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, matriculados na rede municipal de
ensino;
- Atender em parceria com o professor especialista da sala de recursos multifuncionais
de atendimento educacional especializado das instituições de ensino, as demandas de
professores com dificuldades na adaptação da metodologia utilizada em sala de aula de ensino
comum para a prática do planejamento de aula inclusivo;
- Atender em parceria com o professor especialista da sala de recursos multifuncionais
de atendimento educacional especializado das instituições de ensino, as demandas dos demais
70

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ- MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

educadores inserido nas unidades escolares, no que concerne ao acompanhamento extra sala de
aula comum, de crianças com distúrbios comportamentais matriculados na 1ª etapa de ensino
da educação básica (Educação Infantil) e de estudantes com deficiências, transtornos globais
do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, da rede municipal de ensino. Entendemse como demais educadores, os servidores que desempenham suas funções nas dependências
das instituições educacionais geridas pelo município;
A rede municipal atende os estudantes e oferece auxiliar para o estudante do AEE
quando necessita.
4.20.manter e ampliar, parcerias com instituições comunitárias, confessionais
ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público,
visando a ampliar as condições de apoio ao atendimento escolar integral dos
estudantes, público alvo da educação especial, matriculados nas redes públicas
de ensino; (PME- Caarapó, 2015, p. 43).

Dentre as instituições conveniadas estão a Escola de Educação Especial “Julio Cesar
Nobre” – Mantenedora APAE.
A Rede municipal conta com 03(três) psicólogos, sendo que 01(um) para a Educação
Infantil, é também Coordenadora da Educação Especial da SMEDE, 01(um) para o Ensino
Fundamental na Sede e 01(um) para a Educação Escolar Indígena na EMI Ñandejara Pólo
Aldeia Te’ýikue para atender as duas etapas.
O que pode ser observado é que os professores das classes comuns sentem dificuldade
em planejar e desenvolver atividades dirigidas à criança com deficiência. É preciso conhece-la,
para ajudar a desenvolver as habilidades necessária do estudante. Na Rede municipal o
professor especialista faz também o acompanhamento na sala comum.
O acesso de alunos com deficiências, com transtornos globais de desenvolvimento e
com dificuldades no processo de ensino aprendizagem, já é uma realidade na escolas, e a nossa
participação na inclusão dessa clientela nos leva a confrontar as práticas tradicionais de
organização das metodologias utilizadas, deslocando o foco da “deficiência” para a eliminação
das barreiras que se interpõe nos processos educacionais, mudando paradigmas visando superar
a lógica da fragmentação da educação, e apresentando novas diretrizes que contemplem o
fortalecimento da inclusão educacional.
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V.

Meta sobre Alfabetização

Meta 5: Alfabetizar, com aprendizagem adequada, todas as crianças, no máximo, até o
final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental.
Indicador
5.A
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

100%

Percentual de estudantes com proficiência insuficiente em leitura
( nível 1 da escala de proficiência)
META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO
OFICIAL17
DADO
MUNICÍPAL 18

7,87%

FONTE DO INDICADOR
Avaliação Nacional da Alfabetização –
ANA (Inep/2016)
Minicenso 2017

O Resultado Geral da Avaliação Nacional de Alfabetização - ANA de 2014 neste nível
foi de 11,25%.
Proficiência é a capacidade para realizar algo, dominar certo assunto e ter aptidão em
determinada área de conhecimento. A meta prevista e alfabetizar, com aprendizagem adequada,
todas as crianças na idade certa. O resultado dos indicadores desta meta é da proficiência
insuficiente, daqueles que ainda não tiveram a aprendizagem adequada.
Os cálculos dos indicadores desta meta foram realizados baseados na proficiência
insuficiente como é demonstrado a seguir:
- nível 1 em Leitura;
- nível 1, 2 e 3 em Escrita;
- nível 1 e 2 em Matemática, ou seja, os níveis 1 e 2 são os elementares (insuficiente).
O nível 3 é adequado e o nível 4 é desejável considerados, portanto (suficientes) não
foram calculados.
Com relação ao indicador 5.A Percentual de estudantes com proficiência insuficiente em
leitura (nível 1 da escala de proficiência). O Nível 1 da Escala de Proficiência insuficiente em
Leitura verifica-se nos gráficos dos Resultados da Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA
que grande parte dos estudantes está concentrado no nível 2 ou nível 3 da escala de leitura.
Então quanto menor for o nível na escala de nível 1 e 2, melhor o desenvolvimento dos
estudantes. E consequentemente quanto maior o nível na escala de nível 3 e 4, mais habilidades
eles dominam. E que aos longos dos anos dessa avaliação o município vem diminuindo o
número de estudantes com desempenho Elementar-Insuficiente.
Os quadros abaixo apresentam os resultados gerais do município e estado por nível de
Proficiência em Leitura, Escrita e Matemática:

17

É o dado apresentado pelos estudos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP
18

É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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Quadro 7 – Resultados Gerais: Distribuição por nível de Proficiência em Leitura (nível
1)
Rede

Nível 1
2013

2014

2016

Município

9,17%

11,25%

7,87%

Estado

17,11%

15,24%

16,70%

A EM Professor Moacir Franco de Carvalho realizou as avaliações, porém não teve o
resultado oficial divulgado. Acredita-se que houve uma falha na logística, pois no dia da
avaliação havia o número de aluno suficiente para aplicação da mesma.
Indicador
5.B

Percentual de estudantes com proficiência insuficiente em Escrita ( nível 1,
2 e 3 da escala de proficiência)

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

100%

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
OFICIAL19
DADO
MUNICÍPAL 20

24,69%

FONTE DO INDICADOR
Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA
(INEP/2016)
Minicenso 2017

O Resultado da ANA de 2014 neste nível foi de 19,1%.
Quadro 8 – Resultados Gerais: Distribuição por nível de Proficiência em Escrita ( nível
1, 2 e 3 )
Rede

Nível 1

Nível 2

Nível 3

2013

2014

2016

2013

2014

2016

2013

2014

2016

Município

8,07%

2,93%

3,21%

6,18%

9,60%

17,67%

23,32

6,61%

3,81%

Estado

14,86

6,36%

9,12%

23,49%

12,18%

20,43%

26,93

10,63%

3,80%

19

É o dado apresentado pelos estudos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP
20

É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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O que podemos observar neste nível de proficiência como ponto positivo é que várias
escolas no município atingiram maiores porcentagens na escala de nível 4, outro ponto
importante é a porcentagem baixa nos níveis anteriores e o crescimento nos últimos níveis.
Indicador
5.C
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

100%

Percentual de estudantes com proficiência insuficiente em Matemática (
nível 1 e 2 da escala de proficiência)
META ALCANÇADA NO PERÍODO

43,33%

DADO
OFICIAL21
DADO
MUNICÍPAL 22

FONTE DO INDICADOR
Avaliação Nacional da Alfabetização –
ANA (Inep/2016)
Minicenso 2017

O Resultado da ANA de 2014 neste nível foi de 46,6%.
Observa-se nos gráficos dos Resultados da Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA
das instituições educacionais que grande parte dos estudantes concentra no nível 2, o melhor
índice seria atingir a escala de nível 3 e 4 na qual os estudantes dominam mais competências.
Os estudantes da EM Rui Barbosa fizeram a avaliação de Matemática, mas o resultado
não foi divulgado.
Quadro 9 – Resultados Gerais: Distribuição por nível de Proficiência em Matemática (
nível 1, 2 )

Nível 1

Nível 2

Rede
2013

2014

2016

2013

2014

2016

Município

10,25%

14,64%

9.54%

35,94%

31,92%

33.79%

Estado

17,13%

18,81%

19.45%

40,76%

38,88%

38.23%

21

É o dado apresentado pelos estudos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP
22

É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município

74

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ- MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

PRAZO DA
ESTRATÉGIA
(se possuir)

ESTRATÉGIAS
2015

5.1

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA
estruturar os processos pedagógicos de
alfabetização, a partir do primeiro ano de
vigência deste PME, nos anos iniciais do
ensino fundamental, articulando-os com as
estratégias desenvolvidas na pré-escola, com
qualificação e valorização dos (as) professores
(as) alfabetizadores(as), por meio de cursos de
formação continuada, garantidos no calendário
escolar, com apoio pedagógico específico;

PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS
12.306.006 – 2027
101000 – 33.90.30
115051 – 33.90.30 (2016-pago).

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃ
O INICIADA/EM
ANDAMENTO
Realizada

12.306.006 – 2027
101000 – 33.90.30
115051 – 33.90.30
LOA-2017 - Previsão Orçamentária
12.361.006 –118000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
(2016-pago)
12.361.006 – 119000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
(2016-pago)
12.361.006 –118000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
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LOA-2017 - Previsão Orçamentária
12.361.006 –119000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
2017 - Previsão Orçamentária
12.361.006 – 2021
101000 – 33.50.43
(2016-pago)
12.361.006 – 2021
101000 – 33.50.41
101000 – 33.50.43
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
12.361.006 – 1009
101000 – 44.90.52
LOA-2017 – Previsão Orçamentária

OBS: Os recursos previstos para esta
estratégia também se repetem na Meta
15 – estratégia 15.3 e na Meta 16 –
estratégia 16.2.
12.361.006 – 2022
101000 – 33.90.36
101000 – 33.90.39
115049 – 33.90.36
115049 – 33.90.39
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
12.361.006 – 2023
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101000 – 31.90.04
101000 – 31.90.11
101000 – 31.90.13
101000 – 31.90.94
101000 – 31.91.13
101000 – 33.90.14
101000 – 33.90.30
101000 – 33.90.36
101000 – 33.90.39
101000 – 33.90.93
(2016-pago)
12.361.006 – 2023
101000 – 31.90.04
101000 – 31.90.11
101000 – 31.90.13
101000 – 31.90.94
101000 – 31.91.13
101000 – 33.90.14
101000 – 33.90.30
101000 – 33.90.36
101000 – 33.90.39
101000 – 33.90.93
LOA-2017 – Previsão Orçamentária

2016
5.2

garantir, em jornada ampliada, reforço escolar
para estudantes do 1º ao 3º ano do ensino
fundamental
com
dificuldades
de
aprendizagem, com acompanhamento de
professores(as)
alfabetizadores(as)
com
referência nas competências que não foram
consolidadas;

12.361.006 – 2037
101000 – 33.90.30
101000 – 33.90.36
101000 – 33.90.39
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
12.306.006 – 2027
101000 – 33.90.30
115051 – 33.90.30 (2016-pago).

Realizada

12.306.006 – 2027
101000 – 33.90.30
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115051 – 33.90.30
LOA-2017 - Previsão Orçamentária
12.361.006 –118000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
(2016-pago)
12.361.006 – 119000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
(2016-pago)
12.361.006 –118000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
LOA-2017 - Previsão Orçamentária
12.361.006 –119000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
2017 - Previsão Orçamentária
12.361.006 – 2021
101000 – 33.50.43
(2016-pago)
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12.361.006 – 2021
101000 – 33.50.41
101000 – 33.50.43
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
12.361.006 – 1009
101000 – 44.90.52
LOA-2017 – Previsão Orçamentária

OBS: Os recursos previstos para esta
estratégia também se repetem na Meta
15 – estratégia 15.3 e na Meta 16 –
estratégia 16.2.
12.361.006 – 2022
101000 – 33.90.36
101000 – 33.90.39
115049 – 33.90.36
115049 – 33.90.39
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
12.361.006 – 2023
101000 – 31.90.04
101000 – 31.90.11
101000 – 31.90.13
101000 – 31.90.94
101000 – 31.91.13
101000 – 33.90.14
101000 – 33.90.30
101000 – 33.90.36
101000 – 33.90.39
101000 – 33.90.93
(2016-pago)
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12.361.006 – 2023
101000 – 31.90.04
101000 – 31.90.11
101000 – 31.90.13
101000 – 31.90.94
101000 – 31.91.13
101000 – 33.90.14
101000 – 33.90.30
101000 – 33.90.36
101000 – 33.90.39
101000 – 33.90.93
LOA-2017 – Previsão Orçamentária

2015

realizar, na vigência do PME, a formação
continuada em serviço de professores(as)
alfabetizadores(as) com a utilização de novas
tecnologias educacionais e de práticas
pedagógicas inovadoras;

5.3

2015

implementar a confecção de materiais didáticos
e de apoio pedagógico, nas escolas indígenas,
para subsidiar o processo de alfabetização, com
aprendizagem adequada, durante a vigência
deste PME;

2024

adquirir materiais didáticos e de apoio
pedagógico,
nas
escolas
de
ensino

5.4

5.5

12.361.006 – 2037
101000 – 33.90.30
101000 – 33.90.36
101000 – 33.90.39
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
OBS: Os recursos previstos para esta
estratégia também se repetem na Meta
2 – estratégia 2.1 e na Meta 15
estratégia 15.3 ,Meta 16 – estratégia
16.2.

Realizada

12.361.006 – 2022
101000 – 33.90.36
101000 – 33.90.39
115049 – 33.90.36
115049 – 33.90.39
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
Não se aplica

Realizada

Não contemplada

Realizada
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fundamental, para subsidiar o processo de
alfabetização, com aprendizagem adequada,
durante a vigência deste PME;
2015

implantar e implementar a partir do primeiro
ano de vigência do PME,
ações de
acompanhamento da aprendizagem, para que
100% das crianças estejam alfabetizadas, com
domínio das competências, conforme o
currículo, ao concluírem o 3º ano do ensino
fundamental;

Não contemplada

Realizada

2015

estabelecer articulação, a partir do primeiro ano
de vigência do PME, entre as secretarias de
educação deste município e as IES que
oferecem cursos de pós-graduação stricto sensu
e cursos de formação continuada para
professores (as) alfabetizadores (as), visando
possíveis parcerias para a oferta aos
professores alfabetizadores de Caarapó.

Não se aplica

Realizada

2016

participar das avaliações anuais, aplicadas pelo
INEP, aos(as) estudantes do 3º ano do ensino
fundamental, com exceção das escolas
indígenas;

Não se aplica

Realizada

2016

criar instrumentos de avaliação periódicos e
específicos aos estudantes do 3º ano do ensino
fundamental das escolas indígenas;

Não se aplica

Não realizada

2016

estimular as escolas indígenas a criarem seus
próprios instrumentos de avaliação e
monitoramento da alfabetização na língua
materna para todos os estudantes até o 3º ano
do ensino fundamental;

Não contemplada

Não realizada

2015

estimular, na vigência do PME, a utilização das
tecnologias educacionais inovadoras nas

Não se aplica

Realizada

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11
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práticas pedagógicas que assegurem a
alfabetização e o letramento, e favoreçam a
melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem das
crianças, segundo as diversas abordagens
metodológicas;
2016

disponibilizar aos estudantes e professores(as)
de todas as escolas do ensino fundamental
recursos midiáticos e suporte necessário para
que o sistema e o acesso à internet sejam
suficientes e de qualidade para o
desenvolvimento das atividades pedagógicas;

5.12

Realizada

12.361.006 – 1014
101000 – 44.90.52
115049 – 44.90.52
LOA-2017 - Previsão Orçamentária
12.361.006 – 1015
101000 – 44.90.61
LOA-2017 - Previsão Orçamentária
Não contemplada

Realizada

2016

apoiar a alfabetização de crianças do campo,
indígenas, de populações itinerantes, com a
produção de materiais didáticos específicos, e
desenvolver instrumentos de acompanhamento
que considerem o uso da língua materna pelas
comunidades indígenas nos três anos iniciais
do ensino fundamental;

2024

fazer o levantamento, na vigência do PME, das
demandas das diferentes comunidades, por
alfabetização das crianças e criar mecanismos
de acompanhamento que assegurem o uso da
língua materna pelas comunidades indígenas e
a identidade cultural dessas comunidades;

Não contemplada

Em andamento

2015

realizar, em parceria com as áreas de saúde,
assistência social, conselho tutelar e Ministério
Público, o acompanhamento individualizado e
o monitoramento de acesso e permanência na

Não se aplica

Em andamento

5.13

5.14

5.15

12.361.006 – 1014
115049 – 44.90.52
124000 – 44.90.52
(2016-pago)
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escola, identificando motivos de baixa
frequência e abandono dos(as) estudantes, a
partir da vigência do PME;
2015

incentivar a participação dos pais ou
responsáveis no acompanhamento das
atividades escolares dos filhos por meio do
estreitamento das relações entre as escolas e as
famílias;

Não se aplica

Realizada

2024

fortalecer e criar mecanismos para o
acompanhamento e o monitoramento do
acesso, da permanência e do aproveitamento
escolar dos(as) beneficiários(as) 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) estudantes, em
colaboração com as famílias e com órgãos
públicos de assistência social, saúde e proteção
à infância, adolescência e juventude, até o final
da vigência do PME;

Não se aplica

Realizada

2016

ampliar, adequar e/ou reformar por meio de
assistência financeira do FNDE/MEC e/ou
recursos próprios as escolas do ensino
fundamental, da rede pública de ensino, em
instância municipal, bibliotecas, laboratórios
de informática, salas de AEE e salas de apoio
pedagógico, equipadas e adequadas atendendo
as normas de acessibilidade;

12.361.006 – 1014
115049 – 44.90.52
124000 – 44.90.52
(2016-pago)

Em andamento

5.16

5.17

5.18

12.361.006 – 1014
101000 – 44.90.52
115049 – 44.90.52
LOA-2017 - Previsão Orçamentária
12.361.006 – 1015
101000 – 44.90.61
LOA-2017 - Previsão Orçamentária
12.361.006 – 1014
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115049 – 44.90.52
124000 – 44.90.
(2016-pago)
12.361.006 – 1014
101000 – 44.90.52
115049 – 44.90.52
2017 - Previsão Orçamentária
12.361.006 – 1015
101000 – 44.90.61
2017 - Previsão Orçamentária
12.361.006 – 1013
115049 – 44.90.51
120000 – 44.90.51
124000 – 44.90.51
(2016-pago)
12.361.006 – 1013
101000 – 44.90.51
115049 – 44.90.
120000 – 44.90.51
124000 – 44.90.51
2017- Previsão Orçamentária
2016

construir salas de aula para atender a demanda
no ciclo de alfabetização, na sede e na reserva
indígena, em instância municipal;

Não Contemplada

Em andamento

2016

implementar políticas públicas para que os(as)
estudantes alcancem êxito no seu processo de
alfabetização até os oito anos de idade;

12.306.006 – 2027
101000 – 33.90.30
115051 – 33.90.30 (2016-pago).

Realizada

5.19

5.20

12.306.006 – 2027
101000 – 33.90.30
115051 – 33.90.30
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LOA-2017 - Previsão Orçamentária
12.361.006 –2040-118000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
(2016-pago)
12.361.006 –2041- 119000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
(2016-pago)
12.361.006 –2040-118000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
LOA-2017 - Previsão Orçamentária
12.361.006 –2041-119000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
2017 - Previsão Orçamentária
12.361.006 – 2021
101000 – 33.50.43
(2016-pago)
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12.361.006 – 2021
101000 – 33.50.41
101000 – 33.50.43
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
12.361.006 – 1009
101000 – 44.90.52
LOA-2017 – Previsão Orçamentária

OBS: Os recursos previstos para esta
estratégia também se repetem na Meta
15 – estratégia 15.3 e na Meta 16 –
estratégia 16.2.
12.361.006 – 2022
101000 – 33.90.36
101000 – 33.90.39
115049 – 33.90.36
115049 – 33.90.39
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
12.361.006 – 2023
101000 – 31.90.04
101000 – 31.90.11
101000 – 31.90.13
101000 – 31.90.94
101000 – 31.91.13
101000 – 33.90.14
101000 – 33.90.30
101000 – 33.90.36
101000 – 33.90.39
101000 – 33.90.93
(2016-pago)
12.361.006 – 2023
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101000 – 31.90.04
101000 – 31.90.11
101000 – 31.90.13
101000 – 31.90.94
101000 – 31.91.13
101000 – 33.90.14
101000 – 33.90.30
101000 – 33.90.36
101000 – 33.90.39
101000 – 33.90.93
LOA-2017 – Previsão Orçamentária

2016
5.21

2016

5.22

12.361.006 – 2037
101000 – 33.90.30
101000 – 33.90.36
101000 – 33.90.39
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
realizar, em parceria com as áreas assistência
social, conselho tutelar e Ministério Público,
reuniões e palestras com os pais e
responsáveis pelos estudantes,
conscientizando-os de suas responsabilidades
e elucidando a importância da participação
destes na vida escolar do estudante;
em parceria com órgãos de saúde das três
instâncias governamentais, disponibilizar
sistematicamente profissionais psicopedagogo,
psicólogo, assistente social, fonoaudiólogo e
neurologista, capacitados para atendimento dos
estudantes com Transtornos Funcionais
Específicos - TFE e das salas de Atendimento
Educacional Especializado – AEE.

Não se aplica

Realizada

Não se aplica

Em andamento
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Informações relevantes sobre a execução da estratégia no período

Para alfabetizar, com aprendizagem adequada, todas as crianças, no máximo, até o final
do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental, o município desenvolveu várias ações descritas
abaixo.
Com relação a estratégia “5.2 garantir, em jornada ampliada, reforço escolar para
estudantes do 1º ao 3º ano do ensino fundamental com dificuldades de aprendizagem, com
acompanhamento de professores(as) alfabetizadores(as) com referência nas competências que
não foram consolidadas;” já vem sendo realizado nas instituições educacionais, tendo o devido
acompanhamento, porém na EMI Ñandejara Polo necessita melhorar a qualidade desses
atendimentos com professores capacitados para este trabalho, garantindo a qualidade do
serviço prestado aos alfabetizandos.
O Apoio Pedagógico é um projeto, organizado e acompanhado pela Secretaria
Municipal de Educação e Esportes, cujo objetivo é oferecer aos alunos atividades diversificadas
que minimizem o fracasso escolar, melhorando sua autoestima, para que possam superar os
obstáculos da aprendizagem.
Com esse propósito os alunos do 2º ao 5º ano que apresentam dificuldades e ou
defasagens de aprendizagem essenciais tais como leitura, escrita, cálculos, interpretação e
resolução de problemas são atendidos nas salas de Apoio Pedagógico, no contraturno.
As aulas de apoio pedagógico nas escolas da sede do município são ministradas por
professores alfabetizadores, sendo realizadas no contra turno, além de receberem atividades
adequadas as necessidades de aprendizagem em leitura, escrita e matemática, além disso os
estudantes são acompanhados pela psicóloga escolar, quando se faz necessário.
Os trabalhos desenvolvidos nas salas de apoio pedagógico são acompanhados pela
orientadora do PNAIC e técnicas da SMEDE, através do monitoramento do processo de
desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes e frequência, além disso o acompanhamento
dos planejamentos, orientação e capacitação a professora da sala de Apoio Pedagógico e
coordenação pedagógica.
Nas EM Rui Barbosa e EM Professor Moacir Franco de Carvalho realiza o apoio
pedagógico juntamente com o Programa Novo Mais Educação para melhorar o desempenho
educacional, além do acompanhamento pedagógico nas disciplinas de Língua Portuguesa e
Matemática, o Novo Mais Educação desenvolve atividades nos campos da arte, cultura, esporte
e lazer.
Nas estratégias 5.3 e 5.7 das quais destacam a formação continuada em serviço e cursos
de pós-graduação. As formações vêm sendo desenvolvidas pelo PNAIC e Ação Saberes
Indígenas. O Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC é um programa cujo
objetivo é garantir o direito à alfabetização plena a todas as crianças até oito anos de idade, ou
seja, até o 3º ano do Ensino Fundamental, das escolas municipais e estaduais brasileiras. Este
desafio foi um acordo implementado em 2012 entre governo federal, estados, municípios e
instituições.
Tem como principais componentes a formação continuada presencial, para todos os
professores alfabetizadores do 1º ao 3º ano, com foco na alfabetização. Os encontros para
estudos com os professores alfabetizadores, foram realizados semanalmente com grupos
formados por professores regentes do 1º ao 3º ano das salas de apoio à aprendizagem e AEE88
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Atendimento Educacional Especializado. Nos encontros, os professores têm a oportunidade de
estudar, trocar experiências, planejar, aplicar e avaliar atividades de leitura e escrita, discutir
metodologias e juntos buscar alternativas para garantir a alfabetização e letramento dos
educandos até o final do 3º ano.
Em suma pode-se constatar que a implementação do conjunto de ações do PNAIC
nestes últimos anos resultou na melhoria do Sistema de Avaliação e acompanhamento
pedagógico do ciclo de alfabetização na Rede Municipal de Ensino de Caarapó, favorecendo a
alfabetização e letramento atrelados ao processo de uma avaliação diagnóstica, tendo em vista
à garantia dos direitos de aprendizagem da criança.
A outra é Ação Saberes Indígenas na Escola é uma proposta de formação continuada
para professores indígenas apresentada pelo MEC, realizada pela Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), em parceria com as
Universidades: UFMS, UEMS, UCDB e UFGD, aceita pelo município através do Termo de
Adesão assinado pelo Prefeito.
Tem objetivos como: I) promover a formação continuada de professores que atuam na
Educação Escolar Indígena no âmbito da Educação Básica; II) oferecer recursos didáticos e
pedagógicos que atendam às especificidades da organização comunitária, do multilinguísmo e
da interculturalidade que fundamentam os projetos educativos nas comunidades indígenas; III)
oferecer subsídios à elaboração de currículos, definição de metodologias e processos de
avaliação que atendam às especificidades do processo de letramento, numeramento e
conhecimentos dos povos indígenas; IV) fomentar pesquisas que resultem na elaboração de
materiais didáticos e paradidáticos em diversas linguagens, bilíngues e monolíngues, conforme
a situação sociolinguística e de acordo com as especificidades da Educação Escolar Indígena.
As formações continuadas dos professores Indígenas acontecem em dois momentos
específicos: um encontro mensal com estudo de temas específicos de letramento e numeramento
com suas teorias, métodos e técnicas e semanalmente momento de planejamento pedagógico
das aulas, avaliação do processo ensino aprendizagem e produção de material didático
específico acompanhado pelos orientadores de estudos. Após três anos que este processo vem
acontecendo na escola o aprendizado dos alunos teve uma melhora significativa, podendo ser
observada através da Ficha de Movimentação de Alunos - FIMA. Por considerar a língua
materna – o Guarani como primeira língua de instrução, a escola indígena não participa da
Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA.
Referindo as estratégias 5.4 e 5.5 está relacionada aos materiais didáticos. Com relação
a ela foi trabalhado a construção do material didático e publicação para subsidiar o processo de
alfabetização das escolas indígenas, também houve bastante empenho por parte dos 02 (dois)
pesquisadores, 05 (cinco) orientadores de estudos, 01 (uma) Coordenadora da Ação e de 53
(cinquenta e três) professores cursistas. Todas as escolas se envolveram, tendo tarefas
específicas para cada uma. Foram entregues na gráfica três dos cinco livros da coleção ÑANDE
REKOHA TEE e também o filme ARATÍRI.
As instituições educacionais receberam do FNDE acervos de literatura infantil, de
acordo com a idade das crianças e por ano/etapa para serem trabalhos pelos professores
alfabetizadores.
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A seguir a estratégia 5.22 em parceria com órgãos de saúde das três instâncias
governamentais, disponibilizar sistematicamente profissionais psicopedagogo, psicólogo,
assistente social, fonoaudiólogo e neurologista, capacitados para atendimento dos estudantes
com Transtornos Funcionais Específicos - TFE e das salas de Atendimento Educacional
Especializado – AEE.
Muitos dos atendimentos desta estratégia são realizados pelo Sistema Único de Saúde –
SUS que na maioria das vezes é bastante demorado, devido à grande demanda do município.
O que dificulta o diagnóstico e atrasa o atendimento do estudante nas suas necessidades
educacionais específicas.
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VI.

Meta sobre Educação Integral

Meta 6: Implantar e implementar gradativamente educação em tempo integral em, no
mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos(as) estudantes da
educação básica.
Indicador 6.A
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Percentual de alunos da educação básica pública em tempo integral

META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL23

25%

14,1%

FONTE DO INDICADOR
PNE em movimento 2014
Minicenso 2017

DADO
MUNICÍPAL 24

No ano de 2017 a Escola Municipal Rui Barbosa e a Escola Municipal Professor Moacir
Franco de Carvalho atenderam no total 240 alunos, no Programa Novo Mais Educação.
Indicador 6.B
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Percentual de escolas públicas com ao menos um aluno que permanece
no mínimo 7 horas diárias em atividades escolares
META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL25

50%



61,1%

DADO
MUNICÍPAL 26

FONTE DO INDICADOR
PNE em movimento 2014
Minicenso 2017

Informações relevantes sobre a execução do indicador no período

Os dados dos indicadores desta meta são os do pne.mec.gov.br, pois são os oficiais.
No Ensino Fundamental considera-se turno integral, o Projeto Novo Mais Educação que
atende estudantes no contra turno. Cabe ressaltar que as matrículas de Educação Infantil são
consideradas de turno integral ou turno parcial.
23

É o dado apresentado pelos estudos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP
24

É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
É o dado apresentado pelos estudos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP

25

26

É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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Está meta só será viável se tiver novos investimentos para melhorar as estruturas físicas
e consequentemente a ampliação no quadro de recursos humanos.
O Quadro abaixo mostra os atendimentos aos estudantes que permanecem no mínimo 7
(sete) horas diárias em atividades escolares.
Quadro 10 - Número de Alunos Matriculados em Atividades Complementares na Rede
Pública do Município de Caarapó
Rede Pública

2016

2017

Rede Estadual
Rede Municipal
Total

666
666

71
712
783

Fonte: Censo Escolar 2016/2017 e informações das Escolas Estaduais.

As Atividades Complementares desenvolvidas pelas instituições educacionais
públicas no município de Caarapó da rede Municipal são o Projeto Musicalizando, Treinamento
Esportivo – Futsal, Handebol, Basquetebol, Apoio Pedagógico – Língua Portuguesa e
Matemática, Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV nos anos de 2016
e 2017. Na rede Estadual Treinamento Esportivo e Programa Arte e Cultura na Escola no ano
de 2017.
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PRAZO DA
ESTRATÉGIA
(se possuir)

ESTRATÉGIAS
2024

6.1

2024
6.2
2024

6.3

2024
6.4

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA
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 07 (sete) horas diárias durante todo
o ano letivo, com a ampliação progressiva da
jornada de professores em uma única escola;

ampliar, progressivamente na vigência do
PME, a jornada dos(as) professores(as) para
que possam atuar em uma única escola de
tempo integral;
desenvolver, em regime de colaboração,
programa de construção de escolas com padrão
arquitetônico e mobiliário adequados para
atendimento
em
tempo
integral,
prioritariamente em comunidades que se
encontram em situação de vulnerabilidade
social, de acordo com as leis vigentes;
desenvolver, em regime de colaboração,
programa
nacional
de
ampliação
e
reestruturação das escolas públicas, por meio
da instalação de quadras poliesportivas,
laboratórios, inclusive de informática com
acesso a internet, espaços para atividades

PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS
12.361.006 – 2031
101000 – 31.90.04
101000 – 31.90.11
101000 – 31.90.13
101000 – 31.91.13
(2016-pago)

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO
Em andamento

12.361.006 – 2031
101000 – 31.90.04
101000 – 31.90.11
101000 – 31.90.13
101000 – 31.91.13
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
Não contemplada

Não iniciada

Não contemplada

Não iniciada

Não contemplada

Não iniciada
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culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas,
refeitórios, banheiros e outros equipamentos;
2024

oferecer cursos de formação de recursos
humanos para a atuação na educação em tempo
integral, na vigência do PME;

Não contemplada

Não iniciada

2024

promover a articulação da escola com os
diferentes espaços educativos, culturais e
esportivos e com equipamentos públicos como
centros comunitários, bibliotecas, praças e
parques;

Não contemplada

Não iniciada

2024

atender, com padrão de qualidade, as escolas do
campo e de comunidades indígenas na oferta de
educação em tempo integral, com base em
consulta prévia e informada às comunidades,
considerando as peculiaridades locais;

Não contemplada

Não iniciada

2024

garantir, no projeto político pedagógico,
medidas para otimizar o tempo de permanência
dos estudantes na escola, direcionando a
expansão da jornada para o efetivo trabalho
escolar, combinado com atividades recreativas,
esportivas e culturais.

Não se aplica

Não iniciada

2024

realizar, permanentemente, a busca ativa de
crianças e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social, em parceria com órgãos
públicos de assistência social, saúde e proteção
à infância e adolescência;

Não contemplada

Em andamento

2024

realizar, em parceria com as áreas de saúde,
assistência social, conselho tutelar e ministério
público, o acompanhamento individualizado e
o monitoramento de acesso e permanência na
educação em tempo integral;

Não se aplica

Realizada

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10
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2024

incentivar a participação dos pais ou
responsáveis no acompanhamento das
atividades escolares dos filhos por meio de
reuniões sistemáticas e projetos que visem ao
estreitamento das relações entre as escolas e as
famílias;

Não se aplica

Realizada

2024

oferecer a educação em tempo integral com
estrutura apropriada para os estudantes com
necessidades educacionais específicas, na faixa
etária de 06 (seis) a 14 (quatorze) anos;

Não contemplada

Não iniciada

2024

fortalecer e ampliar o número de alunos
contemplados com o programa de educação em
tempo integral oferecido pela União;

Não se aplica

Em andamento

2016

ampliar, em parceria com os entes federados, o
número de escolas públicas no município com
o programa de educação em tempo integral,
com estrutura adequada;

Não contemplada

Não iniciada

2016

estabelecer parcerias com IES da região para o
oferecimento de Projetos de Extensão
Universitárias direcionados para a oferta de
educação integral nas escolas públicas.

Não se aplica

Não iniciado

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15
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Informações relevantes sobre a execução da estratégia no período

O Programa Mais educação tem como objetivo fomentar atividades para melhorar o
ambiente escolar. Uma das estratégias é promover a ampliação de tempo, espaços,
oportunidades educativas, e o compartilhamento das tarefas de educar entre os profissionais de
educação e as famílias, pressupondo uma aprendizagem conectada a vida e ao universo de
interesses e possibilidades das crianças, adolescentes e jovens.
Na rede pública de Caarapó-MS, o Programa Mais Educação teve início no ano de
2011, na Escola Municipal Rui Barbosa atendendo 120 alunos selecionados do 1° ao 9° ano
que permanecem na escola por 07(sete) horas participando de oficinas. No ano de 2012, o
Programa beneficiou também a Escola Municipal Professor Moacir Franco de Carvalho que
atende 120 alunos seguindo o mesmo atendimento oferecido pela escola pioneira.
O Programa Novo Mais Educação, instituído pela Portaria do MEC nº 1.144/2016, tem
como objetivo cumprir o que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) no que
diz respeito ao pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. O Programa Novo Mais
Educação visa melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino
fundamental por meio da complementação da carga horária de cinco ou 15 horas semanais, no
turno e no contra turno escolar.
O PNME prioriza o atendimento a alunos que tenham mais dificuldades de
aprendizagem e escolas com baixos indicadores educacionais.
Para melhorar o desempenho educacional, além do acompanhamento pedagógico nas
disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, o Novo Mais Educação desenvolve atividades
nos campos da arte, cultura, esporte e lazer.
Ampliar a permanência dos alunos na escola e reduzir o abandono, a reprovação e a
distorção idade e ano também são objetivos do programa, que foi implementado nas escolas
públicas de ensino fundamental, com apoio técnico e financeiro do MEC.
“Quase 50% das escolas brasileiras de ensino fundamental, nos anos finais, não
alcançaram as metas estabelecidas pelo índice de desenvolvimento da educação básica (Ideb)
em 2015” por isso, o Novo Mais Educação enfatiza principalmente disciplinas como português
e matemática, que precisam estar muito bem aprendidas pelas crianças e jovens do Brasil.
O Novo Mais Educação manteve os atendimentos no ano de 2017 na Escola Municipal
Rui Barbosa e a Escola Municipal Professor Moacir Franco de Carvalho que no total atendem
240 alunos.
As Atividades Complementares desenvolvidas pelas instituições educacionais
públicas no município de Caarapó da rede Municipal são o Projeto Musicalizando, Treinamento
Esportivo – Futsal, Handebol, Basquetebol, Apoio Pedagógico – Língua Portuguesa e
Matemática, Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV nos anos de 2016
e 2017.
A rede municipal possui:
- O Projeto Escolinhas, de Esportes, desenvolvido pela Administração Municipal
através da secretaria municipal de Educação e Esportes - Departamento de Esportes, com o
objetivo de incentivar a integração e socialização através do esporte, inclusão social, realização
de atividades saudáveis, bem como ensinar aos alunos noções táticas e técnicas do esporte,
melhorando os aspectos motores atende, anualmente, em torno de 500 crianças e adolescentes
no Projeto Escolinhas de Esportes. Atende as modalidades de Futsal, Futebol, Voleibol,
Basquetebol e Handbol, no gênero masculino e feminino. As atividades do projeto são
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realizadas nas quadras das escolas, no Ginásio de Esportes, Estádio Carecão, Aldeia Te’yikue
e no Distrito de Nova América.
- O Projeto Musicalizando é desenvolvido em parceria entre a Prefeitura Municipal de
Caarapó, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Esportes-SMEDE e a Associação
Cultural Musicalizando –ACMUZ Com a realização deste projeto, pretende-se iniciar crianças
e adolescentes originários da sede do município e na Reserva Indígena, na aprendizagem do
instrumento mais popular do Brasil que é o violão. Atendeu no ano de 2017 303 alunos no total.
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VII.

Meta sobre Aprendizado Adequado na Idade Certa

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:

IDEB

2015

2017

2019

2021

Anos iniciais do ensino
fundamental

5,2

5,5

5,7

6,0

Anos finais do ensino
fundamental

4,7

5,0

5,2

5,5

Ensino médio

4,3

4,7

5,0

5,2

Indicador 7 A
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Indicador 7 A - Média do Ideb nos anos iniciais do ensino fundamental

META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL27

5,2

Indicador 7 B
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

5,5

FONTE DO INDICADOR
INEP – Ideb 2015
Minicenso 2017

DADO
MUNICÍPAL 28

Indicador 7 B - Média do Ideb nos anos finais do ensino fundamental

META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL29

4,3

FONTE DO INDICADOR
INEP – Ideb 2015

27

É o dado apresentado pelos estudos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP
28

É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
É o dado apresentado pelos estudos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP

29
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4,7

Indicador 7 C

Indicador 7 C - Média do Ideb do ensino médio

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL31

4,3

Minicenso 2017

DADO
MUNICÍPAL 30

3,4

DADO
MUNICÍPAL 32



FONTE DO INDICADOR
INEP- Ideb 2015
Minicenso 2017

Informações relevantes sobre a execução da meta no período

De acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) podemos
observar nestas tabelas, que somente os anos iniciais atingiram a meta, os anos finais e ensino
médio não alcançaram os índices. Há um esforço para melhorar a qualidade da educação. A
responsabilidade do cumprimento dessa meta é do governo Federal, governo Estadual e do
governo Municipal. O que podemos observar, conforme os anos de escolarização vão se
passando os índices diminuem, o que demanda esforços de todos os envolvidos para reverter
essa situação.
A Escola Municipal Indígena Ñandejara Polo não participa da Avaliação Nacional de
Alfabetização - ANA e da Provinha Brasil por não estar adequada à proposta pedagógica da
escola em relação à Língua Materna (Guarani) que é a língua trabalhada na alfabetização, e
como primeira língua até final do Ensino Fundamental.
É necessário implementar um sistema de avaliação que contemple a Educação Escolar
Indígena, visto que é um problema nacional.

30

É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
É o dado apresentado pelos estudos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP

31

32

É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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ESTRATÉGIAS

2024

estabelecer e implantar, mediante pactuação
interfederativa, diretrizes pedagógicas para a
educação básica e a base nacional comum dos
currículos, com direitos e objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento dos(as)
estudantes para cada ano do ensino
fundamental e médio, respeitada a diversidade,
observando a realidade de cada localidade e
subsidiando as dificuldades de cada região;

Não se aplica

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO
Não iniciada

2020

Assegurar que:
7.2.1 no quinto ano de vigência do PME, pelo
menos 70% dos(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 pelo menos 50%, o nível desejável;
7.2.2 no último ano de vigência do PME,
todos(as) 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 pelo menos 80%, o nível desejável;

Não contemplada

Não iniciada

2024

reduzir as taxas de reprovação, abandono e
distorção idade-série, no ensino fundamental e
no ensino médio em 50% nos primeiros cinco
anos e em 80%, até o final da vigência deste

Não contemplada

Não iniciada

PRAZO DA
ESTRATÉGIA
(se possuir)

7.1

7.2

7.3

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA

PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS
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PME, desde que atinja
aprendizagem desejável;

índice

de

2024

constituir, em regime de colaboração com os
entes federados, um conjunto de indicadores de
avaliação institucional com base no perfil do
alunado e do corpo de profissionais da
educação, nas condições de infraestrutura das
escolas, nos recursos pedagógicos disponíveis,
nas características da gestão e em outras
dimensões relevantes, considerando as
especificidades das modalidades de ensino;

Não contemplada

Não iniciada

2015

promover, a cada triênio, a auto avaliação das
escolas de educação básica, por meio da
constituição de instrumentos de avaliação que
orientem as dimensões a serem fortalecidas a
partir da vigência do PME;

Não contemplada

Não iniciada

2015

elaborar planejamento estratégico, visando a
melhoria contínua da qualidade educacional, a
formação continuada dos profissionais da
educação e o aprimoramento da gestão
democrática, a partir da vigência do PME;

Não se aplica

Não iniciada

2024

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(as) e
profissionais de serviços e apoio escolares, à
ampliação e ao desenvolvimento de recursos
pedagógicos e tecnológicos à melhoria e
expansão da infraestrutura física da rede
escolar, como bibliotecas, auditórios e
laboratórios, com acessibilidade, dentre outros;

12.361.006 – 2028
101000 – 33.90.30
115049 – 33.90.30
124000 – 33.90.30
101000 – 33.90.36
101000 – 33.90.39
115049 – 33.90.39
(2016 - pago)

Em andamento

7.4

7.5

7.6

7.7

o

12.361.006 – 2028
101000 – 33.90.30
101000 – 33.90.36
101000 – 33.90.39
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115049 – 33.90.30
115049 – 33.90.39
LOA-2017 -Previsão Orçamentária
Não se aplica

Realizada

2024

aplicar os instrumentos nacionais de avaliação
da qualidade do ensino fundamental e do
ensino médio, na vigência do PME;

2024

desenvolver, em parceria com os entes
federados, indicadores específicos de avaliação
da qualidade da educação especial, bem como
da qualidade da educação bilíngue para surdos
e surdo-cegos;

Não se aplica

Não iniciada

2024

orientar, acompanhar e avaliar as políticas das
redes públicas de ensino, a fim de atingir as
metas do IDEB, reduzindo pela metade, até o
último ano de vigência do PME, a diferença
entre as escolas com os menores índices e a
média nacional, de forma a garantir equidade
da aprendizagem;

Não se aplica

Realizada

2024

acompanhar e divulgar, bienalmente, os
resultados pedagógicos dos indicadores do
sistema estadual e municipal de avaliação da
educação básica nas páginas eletrônicas das
instituições de ensino;

Não se aplica

Não iniciada

2024

apoiar a incorporação do exame nacional do
ensino médio ao sistema de avaliação da
educação básica;

Não se aplica

Não iniciada

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12
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2020

7.13

2018
7.14
2020

7.15

assegurar transporte gratuito, acessível e
seguro para todos(as) os estudantes da
educação do campo e comunidades indígenas,
mediante renovação e padronização integral da
frota de veículos, de acordo com as
especificações
definidas
pelo
órgão
competente, e financiamento compartilhado,
visando reduzir a evasão escolar e o tempo
médio de deslocamento da casa até a escola e
vice-versa, até o quinto ano de vigência deste
PME;

desenvolver propostas alternativas de
atendimento escolar para as populações do
campo e indígenas, que considerem as
especificidades culturais e locais, nos três
primeiros anos de vigência do PME;
consolidar, até o quinto ano de vigência do
PME, a oferta, com qualidade social, da
educação escolar à população do campo, e
comunidades indígenas, respeitando a
articulação entre os ambientes escolares e
comunitários, assegurando:
7.15.1 o desenvolvimento sustentável e a
preservação da identidade cultural dessas
populações;
7.15.2 a participação da comunidade na
definição do modelo de organização
pedagógica e de gestão das instituições,
consideradas as práticas socioculturais e as
formas particulares de organização do tempo;

12.361.006 – 2032
101000 – 33.90.30
115052 – 33.90.30
101000 – 33.90.39
115052 – 33.90.39
124000 – 33.90.39
(2016-pago)

Em andamento

12.361.006 – 2032
101000 – 33.90.30
101000 – 33.90.39
115052 – 33.90.30
124000 – 33.90.39
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
12.361.006 – 1017
101000 – 44.90.52
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
Não se aplica

12.361.006 – 2032
101000 – 33.90.30
115052 – 33.90.30
101000 – 33.90.39
115052 – 33.90.39
124000 – 33.90.39
(2016-pago)

Não iniciada

Em andamento

12.361.006 – 2032
101000 – 33.90.30
101000 – 33.90.39
115052 – 33.90.30
124000 – 33.90.39
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
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7.15.3 a oferta bilíngue da educação infantil e
nos anos iniciais do ensino fundamental, em
língua materna das comunidades indígenas e
em língua portuguesa;
7.15.4 a reestruturação e a aquisição de
equipamentos;
7.15.5 a oferta de programa para a formação
inicial e continuada de profissionais da
educação; e
7.15.6 o atendimento em educação especial;
2017

promover, até o segundo ano de vigência do
PME, a articulação dos programas da área da
educação, de âmbito local e nacional, com os
de outras áreas tais como saúde, trabalho e
emprego, assistência social, esporte e cultura,
possibilitando a criação de redes de apoio
integral às famílias, em especial nas áreas de
maior vulnerabilidade social, como condição
para a melhoria da qualidade educacional;

2017

estabelecer ações efetivas especificamente
voltadas para a promoção, prevenção, atenção
e atendimento à saúde e à integridade física,
mental e emocional dos profissionais da
educação, como condição para a melhoria da
qualidade educacional, a partir do segundo
ano de vigência do PME;
criar, no âmbito municipal Comissão para
monitorar o cumprimento das metas e
estratégias estabelecidas neste PME,
mantendo-o atualizado e promovendo a
divulgação dos resultados à sociedade;
promover e garantir a formação continuada dos
profissionais da educação, incluindo gestores e
servidores da secretaria de educação, sobre:
direitos humanos, promoção da saúde e

7.16

7.17

2024
7.18
2024
7.19

12.361.006 – 1017
101000 – 44.90.52
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
12.361.006 – 2060
101000 – 33.90.30
101000 – 33.90.36
101000 – 33.90.39
101000 – 44.90.51
115052 – 33.90.30
115052 – 33.90.39
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
Não contemplada

Em andamento

Não contemplada

Não iniciada

Não se aplica

Realizada

OBS: Os recursos previstos para esta
estratégia também se repetem na Meta
2 – estratégia 2.1 e na Meta 15

Em andamento
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prevenção das DSTs/Aids, alcoolismo e
drogas, questões étnico-raciais e situação das
pessoas com deficiência, na vigência do PME;

2024

desenvolver, na vigência do PME, políticas de
prevenção e combate à violência nas escolas,
com capacitação dos profissionais da educação
para atuarem em ações preventivas junto
aos(às) estudantes na detecção de causas como:
violência doméstica, sexual e questões étnicoraciais, para a adoção das providências
adequadas, promovendo e garantindo a cultura
de paz e um ambiente escolar dotado de
segurança para a comunidade;

2024

incentivar a participação dos pais ou
responsáveis no acompanhamento das
atividades escolares dos filhos por meio do
estreitamento das relações entre as escolas e as
famílias;

2024

realizar, em parceria com as áreas de saúde,
assistência social, conselho tutelar e
Ministério Público, o acompanhamento
individualizado e o monitoramento de acesso
e permanência na escola, identificando
motivos de ausência, baixa frequência e
abandono dos(as) estudantes, até o final da
vigência do PME;
desenvolver em parceria com as áreas de saúde,
assistência social, Conselho Tutelar e
Ministério Público, ações preventivas para
diminuir os índices de gravidez na adolescência

7.20

7.21

7.22

2024
7.23

estratégia 15.3 ,Meta 16 – estratégia
16.2.
12.361.006 – 2022
101000 – 33.90.36
101000 – 33.90.39
115049 – 33.90.36
115049 – 33.90.39
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
12.361.006 – 2030
110000 – 33.50.41
101000 – 33.90.30
101000 – 33.90.36
101000 – 33.90.39
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
12.361.006 – 2022
101000 – 33.90.36
101000 – 33.90.39
115049 – 33.90.36
115049 – 33.90.39
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
Não se aplica

Em andamento

Realizada

Não se aplica

Em anadamento

Não se aplica

Em andamento
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e casamento precoce que resultam no abandono
escolar:
7.23.1 em situação de casamento precoce e
gravidez na adolescência, promover ações que
orientem crianças, adolescentes e jovens e as
famílias e garantam a permanência na escola.
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Informações relevantes sobre a execução da estratégia no período

A Constituição Federal de 1988 dispõe, em seu art. 206, que a garantia do padrão de
qualidade é um dos princípios que deve servir de base para o ensino a ser ministrado no País.
A LDB em seu art. 4º inciso IX afirma sobre os padrões mínimos de qualidade de
ensino, definidos como variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis
ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.
7.7 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(as) e profissionais de serviços e apoio
escolares, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e
tecnológicos à melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar,
como bibliotecas, auditórios e laboratórios, com acessibilidade, dentre outros;
(PME-Caarapó/MS, p 61).

Para garantir a qualidade da educação oferecida aos estudantes, a Prefeitura Municipal
de Caarapó realizou em 2016 e 2017 as reformas, adequações e implementações nas instituições
educacionais, sendo elas:














Reforma e ampliação da EM Rui Barbosa;
Construção do novo Centro Municipal de Educação Infantil. A obra está em andamento;
Construção de quadra poliesportiva na EMI Ñandejara Polo – Extensão Loide Bonfim
Andrade na Aldeia Te’ýikue;
Construção dos Pátios Cobertos nos CMEIs Aristides Maciel da Silva e CMEI Dona
China;
Revitalização da quadra de esportes da EMI Ñandejara Polo;
Instalações de aparelhos de ar condicionado nas instituições educacionais;
Implementação dos equipamentos dos laboratórios de informáticas;
Implantação do e-cidade – Sistema on-line de preenchimento e acompanhamento de
dados educacionais nas instituições educacionais desde 2013;
Implantação de Sala de Atendimento Educacional Especializado- AEE, no CMEI
Professor Armando Campos Belo para atender a etapa da Educação Infantil;
Aquisição de materiais pedagógicos para salas de AEE da Rede Municipal de Ensino
Aquisição de 03 (três) parques infantis para atender as instituições educacionais;
Aquisição de 84 aparelhos de ar condicionado para atender os CMEIs, e a EMI
Ñandejara Polo e as escolas de ensino fundamental/Sede;
Reelaboração do novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais em
Educação e Integrantes das Carreiras de Apoio À Educação Básica do Município de
Caarapó-MS. Aprovado no Poder Legislativo. Lei Complementar nº 067/2017 de
06/07/2017;
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Valorização da carreira dos Profissionais da Educação, com implantação integral da Lei
do Piso Salarial do Magistério, cumprimento de 1/3 de hora atividade e incorporação da
regência de classe ao salário base do professor;

Nas instituições educacionais da Aldeia Te’ýikue são necessárias reformas, ampliação
e implementações para melhorar o atendimento é a qualidade:








Falta de salas de aula e algumas estão inadequadas. Na EMI Ñandejara Polo não tem
número de salas suficientes para atender os estudantes, assim o Estado faz cedência de
algumas salas para atender a demanda desta instituição. A Extensão Mbokaja necessita
de reforma e ampliação;
As instituições educacionais não possuem área coberta (refeitório);
Ampliação de toda a parte administrativa da EMI Ñandejara;
Somente a EMI Ñandejara Polo tem área adequada as práticas esportivas, e está em
andamento uma construção de quadra poliesportiva na Extensão Loide Bonfim
Andrade. As demais necessitam de construção de área de lazer;
Implantação de laboratórios de informática internet. Na EMI Ñandejara, Extensão
Savera, Extensão Loide Bonfim Andrade, tem as salas com computadores, porém falta
ter o acesso à internet. Na Extensão Mbokaja não há o espaço, por isso é necessário a
ampliação;

Está em andamento um processo para construção de espaço físico para atender a Aldeia
Guiraroka.
 Construção e/ou adequação de 01(um) espaço físico na Aldeia Guiraroka, Distrito de
Cristalina, para atendimentos das crianças de Pré-Escola (Educação Infantil) e anos
iniciais do Ensino Fundamental;
“7.8 aplicar os instrumentos nacionais de avaliação da qualidade do ensino
fundamental e do ensino médio, na vigência do PME;”
São aplicadas as avaliações externas Prova Brasil 5º ano e 9º ano do Ensino
Fundamental e a Avaliação Nacional da Alfabetização para o 3º ano do Ensino Fundamental
nas instituições educacionais do município. Exceto a Escola Municipal Indígena Ñandejara
Polo que não participa da Avaliação Nacional de Alfabetização - ANA e da Provinha Brasil por
não estar adequada à proposta pedagógica da escola em relação à Língua Materna (Guarani)
que é a língua trabalhada na alfabetização, e como primeira língua até final do Ensino
Fundamental.
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado em 2007 e reúne,
em um só indicador, os resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade
da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações.
A Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) é uma avaliação externa que objetiva
aferir os níveis de alfabetização e letramento em Língua Portuguesa (leitura e escrita) e
Matemática dos estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas. As provas
aplicadas aos alunos forneceram três resultados: desempenho em leitura, desempenho em
matemática e desempenho em escrita.
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Ele é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e
das médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Sistema de Avaliação da Educação Básica
(Saeb) – para as unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil – para os municípios.
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem como finalidade principal a avaliação
do desempenho escolar e acadêmico ao fim do Ensino Médio. O exame é realizado anualmente
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e Ministério
da Educação (MEC).
Qualquer pessoa pode fazer o Enem, entretanto, participantes com menos de 18 anos no
primeiro dia de realização do Exame que concluirão o Ensino Médio após o ano letivo de 2017,
os chamados treineiros, podem usar o resultado somente para uma autoavaliação de
conhecimentos.
7.13 assegurar transporte gratuito, acessível e seguro para todos(as) os
estudantes da educação do campo e comunidades indígenas, mediante
renovação e padronização integral da frota de veículos, de acordo com
as especificações definidas pelo órgão competente, e financiamento
compartilhado, visando reduzir a evasão escolar e o tempo médio de
deslocamento da casa até a escola e vice-versa, até o quinto ano de
vigência deste PME; (PME-Caarapó/MS, p 61).
O município dispõe de 38 linhas: 16 terceirizadas e 22 próprias, percorrendo em média
5.900 km/dia, mapeadas por GPS para maior precisão das localidades.
Na Reserva Indígena Te’ýikue, o transporte escolar interno atende à demanda de
aproximadamente 850 estudantes, com 08 ônibus, sendo 06 o dia todo e 02 no horário das
16h30min para auxiliar no retorno dos estudantes. Atende também no período noturno a EEI
de Ensino Médio Yvy Poty.
“7.14 desenvolver propostas alternativas de atendimento escolar para as populações
do campo e indígenas, que considerem as especificidades culturais e locais, nos três primeiros
anos de vigência do PME;” Está é uma estratégia que vem sendo realizada, pois no município
a Educação Escolar Indígena possui Projeto Político Pedagógico, Regimento Interno, matriz
curricular, calendário escolar específico, quadro de profissionais, sendo em sua maioria
indígenas, diário on-line adequado, respeitando as normas vigentes.
No intuito de melhorar a qualidade dos serviços oferecidos pelas Instituições
Educacionais, os professores da Rede Pública de Ensino participam de Programas de Formação
Continuada em Serviço, oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes - SMEDE
e Secretaria de Estado de Educação – SED para o cumprimento da estratégia 7.20.
Vários Projetos e Programas são desenvolvidos na Educação Básica, com o intuito de
melhorar a qualidade da educação:
 O PROERD:
O Programa Educacional de Resistência as Drogas e a Violência - PROERD realizado
em parceria entre a Prefeitura Municipal de Caarapó e a Policia Militar com a assinatura do
Termo de Cooperação nos anos de 2016 e 2017.
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Tem como objetivos; Envolver a polícia, a escola, a família e a comunidade na
problemática das drogas e da violência; Desenvolver uma ação pedagógica de prevenção ao uso
indevido de drogas e a prática da violência nas escolas; Desenvolver o espírito de solidariedade,
de cidadania e de comunidade na escola.
No ano de 2016 o 1º Semestre foram atendidas todas as Escolas Estaduais, sendo 04
escolas na sede do município e 02 escolas nos distritos. O Programa atendeu 210 alunos do 5º
ano do ensino fundamental, de 10 a 14 anos, subdivididos em 8 turmas.
No 2º semestre foram atendidos com o projeto os alunos das Escolas Municipais da sede
do município. Participaram 7 turmas do 5º ano do ensino fundamental com 169 alunos e 2
turmas do 7º ano com 45 alunos, totalizando 214 alunos atendidos.
O PROERD neste ano de 2017 atendeu alunos de 10 a 14 anos, das escolas municipais
da sede do município, onde participaram 7 turmas do 5º ano do ensino fundamental com 156
alunos.
As Atividades Complementares desenvolvidas pelas instituições educacionais públicas
no município de Caarapó da rede Municipal são o Projeto Musicalizando, Treinamento
Esportivo – Futsal, Handebol, Basquetebol e Voleibol, Apoio Pedagógico – Língua Portuguesa
e Matemática, Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV nos anos de 2016
atenderam no total 1.145 e 2017 atenderam no total 970. Na rede Estadual Treinamento
Esportivo e Programa Arte e Cultura na Escola no ano de 2017 atenderam 71 no total.


Projeto Musicalizando:

Na educação de crianças e adolescentes, a música é um importante canal de
comunicação, de sensibilização, de ação e de perspectivas sociais. O Projeto é desenvolvido em
parceria entre a Prefeitura Municipal de Caarapó, por meio de Convênio da Secretaria
Municipal de Educação e Esportes-SMEDE e a Associação Cultural Musicalizando –ACMUZ
Com a realização deste projeto, pretende-se iniciar crianças e adolescentes originários da sede
do município, das escolas da rede municipal e na Reserva Indígena Te’yikue, na aprendizagem
do instrumento mais popular do Brasil que é o violão. As atividades do Projeto Musicalizando
em 2017 atenderam 303 crianças e adolescentes.
 Projeto Escolinhas de Esportes do Município:
Futebol de Campo, Futsal, Voleibol e Basquetebol e Handebol. O objetivo das
escolinhas de esportes, sempre foi a inclusão social, a participação e o lazer. Período: De março
a dezembro; Público alvo: Crianças e adolescentes, de 07 a 16 anos, em torno de 500 crianças,
que são atendidas em Caarapó, Nova América e na Aldeia Te’yikue.


O Projeto de Apoio Pedagógico em Língua Portuguesa e Matemática:

É desenvolvido nas escolas da rede municipal de ensino, têm como objetivo atender os
alunos que apresentam dificuldades no processo ensino-aprendizagem em sala de aula, bem
como estimular o interesse e a prática de leitura, interpretação, produção de textos, cálculos e
resolução de situações problemas dentro e fora da escola.
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Para melhorar a qualidade do ensino e aprendizagem, os alunos com baixo rendimento
escolar, são observados individualmente pelo professor titular e após identificação de suas
dificuldades e necessidades, são encaminhados para a sala de apoio pedagógico. A metodologia
utilizada pelo professor do apoio pedagógico é diferenciada, valendo-se dos mais variados
materiais pedagógicos, visando atingir os alunos em suas dificuldades específicas, desta forma
ajudando-os no processo de aprendizagem.


Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

A Secretaria de Ação Social oferece SCFV - Serviços de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Esportes
sendo eles:








“Sorriso de Criança I”, Esse Serviço é ofertado de forma complementar ao
trabalho social com famílias realizado por meio do Serviço de Proteção de
Atendimento Integral ás Famílias (PAIF) e Serviço de Proteção e Atendimento
Especializado ás Famílias (PAEF).
“Infância Feliz”, Tem como finalidade Fortalecer a interação entre crianças do
mesmo ciclo etário; Valorizar a cultura de famílias e comunidades locais, pelo
resgate de seus brinquedos e brincadeiras e a promoção de vivências
divertidas/lúdicas; Desenvolver estratégias para estimular as potencialidades de
crianças com deficiência e o papel das famílias e comunidade no processo de
proteção social; Criar espaços de reflexão sobre o papel das famílias na proteção
das crianças e no processo de desenvolvimento infantil; Assegurar espaços de
convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de relações de afetividade
e sociabilidade; Complementar as ações de proteção e desenvolvimento das
crianças e o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais. Atendem as
crianças desse público e matem outros para atender outros públicos
“Sorriso de Criança II”, A constituição de espaço de convivência, formação
para a participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da
autonomia das crianças e adolescentes a partir de interesses, demandas e
potencialidades dessa faixa etária”. Estabelece ainda que “as intervenções devem
ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas como formas de
expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social. O Serviço
incluir crianças e adolescentes com deficiência, retirados do trabalho infantil ou
submetidos a outras violações de direitos. Aos usuários, deve oferecer atividades
que contribuam para ressignificar vivências de isolamento e de violação dos
direitos, propiciando experiências favorecedoras do desenvolvimento de
sociabilidade.
“Ação Jovem” Objetiva Complementar as ações da família e da comunidade na
proteção e desenvolvimento de adolescentes para o fortalecimento dos vínculos
familiares e sociais; Assegurar espaços de referência para o convívio grupal,
comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade,
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solidariedade e respeito mútuo; Possibilitar a ampliação do universo
informacional, artístico e cultural dos adolescentes, bem como estimular o
desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua
formação cidadã; Propiciar vivências para o alcance de autonomia e
protagonismo social; Estimular a participação na vida pública do território e
desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do
mundo moderno; Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como
direitos de cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e
competências específicas básicas; Contribuir para a inserção, a reinserção e a
permanência dos adolescentes no sistema educacional.
7.23 desenvolver em parceria com as áreas de saúde, assistência social,
Conselho Tutelar e Ministério Público, ações preventivas para diminuir os
índices de gravidez na adolescência e casamento precoce que resultam no
abandono escolar:
7.23.1 em situação de casamento precoce e gravidez na adolescência,
promover ações que orientem crianças, adolescentes e jovens e as famílias e
garantam a permanência na escola. (PME-Caarapó/MS, p 63).

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte em parceria com as áreas de saúde,
assistência social, Conselho Tutelar e Ministério Público desenvolvem palestras, panfletagem,
serviços de mídias e caminhadas.
VIII.

Meta sobre a Escolaridade Média

Meta 8: Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar,
no mínimo, 12 anos de estudo até o último ano de vigência deste PME, para as populações do
campo e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros.
Indicador 8.A
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos de idade

META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL33

12 ANOS

33

34

FONTE DO INDICADOR

0,0%

DADO
MUNICÍPAL 34

Minicenso 2017

Não há dados para este indicador

É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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Indicador 8.B
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos residente na área
rural
META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL35

12 ANOS

Indicador 8.C
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Indicador 8.D
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Minicenso 2017

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos pertencente aos
25% mais pobres (renda domiciliar per capita)
META ALCANÇADA NO PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

0,0%
Minicenso 2017

DADO
MUNICÍPAL 38

Razão entre a escolaridade média de negros e não negros na faixa
etária de 18 a 29 anos
META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL39

100%

0,0%

DADO
MUNICÍPAL 36

DADO OFICIAL37

12 ANOS

FONTE DO INDICADOR

FONTE DO INDICADOR

0,0%

DADO
MUNICÍPAL 40

Minicenso 2017

Não foi possível realizar os cálculos dessa meta. Pois o último Censo Populacional do
IBGE foi de 2010. É necessária uma nova pesquisa.

35

36
37

38
39

40

Não há dados para este indicador
É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
Não há dados para este indicador
É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
Não há dados para este indicador
É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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PRAZO DA
ESTRATÉGIA
(se possuir)

ESTRATÉGIAS
2024

8.1

2024
8.2
2024
8.3

2024
8.4
2024
8.5

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA
garantir aos estudantes em situação de distorção
idade-série, programas com metodologia
específica, acompanhamento pedagógico
individualizado, recuperação e progressão
parcial, visando a continuidade da
escolarização, de forma a concluir seus estudos,
utilizando-se também da educação à distância,
durante a vigência deste PME;
criar políticas específicas para ampliar o
atendimento aos segmentos populacionais
considerados nesta meta na rede pública de
ensino, por meio de cursos de educação de
jovens e adultos;
promover e garantir, na vigência do PME, a
busca ativa de jovens fora da escola
pertencentes aos segmentos populacionais
considerados, bem como aos indígenas, em
parceria com as áreas de assistência social,
organizações não governamentais, saúde e
proteção à juventude;
divulgar e incentivar, de forma permanente, a
participação em exames gratuitos de certificação
da conclusão dos ensinos fundamental e médio;
acompanhar e monitorar, continuamente, o
acesso e a permanência nas escolas dos
segmentos populacionais considerados, em
parceria com as áreas competentes, identificando
motivos de absenteísmo, apoio à aprendizagem e
à conclusão dos estudos;

Não contemplada

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO
Não iniciada

Não contemplada

Em andamento

Não contemplada

Não iniciada

Não se aplica

Realizada

Não contemplada

Não iniciada

PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS
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2016

formular, em parceria com outros órgãos e
instituições,
currículos
adequados
às
especificidades dos(as) estudantes da EJA,
incluindo temas que valorizem os ciclos/ fases da
vida, a promoção da inserção no mundo do
trabalho e a participação social a partir da
vigência do PME;

Não contemplada

Realizada

2015

promover estudos, em parceria com as IES
públicas e os fóruns de educação, sobre os fatores
que interferem na permanência da população da
EJA, no processo escolar, a partir da vigência do
PME.

Não contemplada

Não iniciada

2024

promover campanhas de incentivo aos estudantes
a não abandonarem os estudos e concluírem, no
mínimo, o Ensino Médio a fim de que a sua
escolaridade atinja o mínimo de 12 anos de
estudos.

Não contemplada

Não iniciada

articular junto às empresas locais, geradoras de
mercado de trabalho, a implantação da exigência
de matrícula na escola, no ato da admissão no
emprego e temporariamente a apresentação da
frequência escolar do jovem aprendiz
trabalhador de 15 aos 18 anos.

Não contemplada

Não iniciada

8.6

8.7

8.8

8.9
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Meta sobre a Alfabetização e Analfabetismo Funcional de
Jovens e Adultos

IX.

Meta 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5%
até 2015 e, até o final da vigência deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em
50% a taxa de analfabetismo funcional.
Indicador 9.A
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade

META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL41

93,5%

Taxa de analfabetismo funcional de pessoas de 15 anos ou mais de idade

META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL43

50%



PNE em movimento 2014
Minicenso 2017

DADO
MUNICÍPAL 42

Indicador 9.B
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

87,8%

FONTE DO INDICADOR

30,9%

DADO
MUNICÍPAL 44

FONTE DO INDICADOR
PNE em movimento 2014
Minicenso 2017

Informações relevantes sobre a execução da meta no período

Nesta meta não foi possível atualizar os cálculos dos indicadores, pois não temos os
dados da população que está alfabetizada e da taxa do analfabetismo funcional, para isso seria
necessário um novo Censo. Como o município faz o atendimento da modalidade Educação de
Jovens e Adultos – EJA, foram utilizados os dados dos indicadores do pne.mec.gov.br, que são
os oficiais – IBGE/Censo Populacional - 2010.

41

É o dado apresentado pelos estudos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP
42

É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
É o dado apresentado pelos estudos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP

43

44

É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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O quadro abaixo apresenta o atendimento a está modalidade:
Quadro 11 –Número de Matrículas na Modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA no
Município de Caarapó-MS
Número de Matrículas de Alunos na Modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA
Nº de Matrículas/Ano
2016

Instituições

2017

Ensino
Fundamental

Ensino
Médio

Ensino
Fundamental

Ensino
Médio

Rede Estadual

117

331

138

480

Rede Municipal

197

-

188

-

Total de Matrículas

314

331

326

480

Fonte: Censo Escolar 2016/2017 – Escolas Estaduais

No município de Caarapó o número de matrículas na EJA, ao longo desses anos vem
crescendo significativamente, isso demostra o interesse da população desta faixa etária em
elevar o nível de seus estudos e consequentemente melhorar suas condições socioeconômicas.
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ESTRATÉGIAS

PRAZO DA
ESTRATÉGIA
(se possuir)
2015

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA

PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS

assegurar a oferta gratuita da educação de jovens
e adultos a todos os que não tiveram acesso à
educação básica na idade própria, a partir da
vigência deste PME;

OBS: Nos lançamentos da Previsão
Orçamentária de 2017 para o Ensino
Fundamental, estão também os
recursos para o atendimento da
Educação de Jovens e Adultos – EJA.
12.366
33.90.30
115051
(2016-pago)

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO
Em andamento

12.366 – 31.90.11
(2016-pago)
12.366 –31.90.11
(2016-pago)
9.1

12.366 – 31.91.13
(2016-pago)
12.366 –31.91.13
(2016-pago)
12.366 – 33.90.30
(2016-pago)
12.366 – 33.90.30
(2016-pago)
12.366 – 33.90.39
(2016-pago)
12.366 – 33.90.39
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2024

formular e implementar políticas de erradicação
do analfabetismo, em parceria com instituições
da sociedade civil organizada, na vigência do
PME;

(2016-pago)
OBS: Nos lançamentos da Previsão
Orçamentária de 2017 para o Ensino
Fundamental, estão também os
recursos para o atendimento da
Educação de Jovens e Adultos – EJA.
12.366
33.90.30
115051
(2016-pago)

Em andamento

12.366 – 31.90.11
(2016-pago)
12.366 –31.90.11
(2016-pago)
12.366 – 31.91.13
(2016-pago)

9.2

12.366 –31.91.13
(2016-pago)
12.366 – 33.90.30
(2016-pago)
12.366 – 33.90.30
(2016-pago)
12.366 – 33.90.39
(2016-pago)

2015
9.3

realizar, continuamente, chamadas públicas
regulares para cursos de alfabetização e
educação de jovens e adultos, em regime de
colaboração entre os entes federados e em
parceria com setores de assistência social, saúde

12.366 – 33.90.39
(2016-pago)
Não contemplada

Realizada
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2024
9.4

Não contemplada

Não iniciada

2024

apoiar ações de alfabetização de jovens e adultos,
garantindo a continuidade da escolarização
básica, durante a vigência deste PME;

Não se aplica

Realizada

2015

implementar estudos e pesquisas sobre a
população da EJA, em parceria com as IES
públicas e fóruns de educação, para subsidiar as
políticas para essa modalidade, a partir da
vigência deste PME;
apoiar e acompanhar o programa nacional de
transferência de renda para jovens e adultos que
frequentarem regularmente as aulas e
apresentarem rendimento escolar em cursos de
alfabetização;
realizar exames específicos que permitam aferir
o grau de alfabetização de jovens com mais de
15 anos de idade, no ensino fundamental, e de
18, no ensino médio, com vistas à promoção de
avanços ou nivelamento, durante a vigência
deste PME;
promover ações de atendimento aos(às)
estudantes do curso de alfabetização e educação
de jovens e adultos por meio de programas
suplementares de transporte, alimentação e
saúde, em articulação com as áreas de saúde e de
assistência social, na vigência do PME;

Não contemplada

Não iniciada

Não contemplada

Não iniciada

Não se aplica

Realizada

Não contemplada

Em andamento

realizar em regime de colaboração formação
continuada dos(as) professores(as) do curso de

12.361.006 – 2022
101000 – 33.90.36

Realizada

9.5

9.6
2015
9.7
2015
9.8

2024
9.9

9.10

e espaços onde podem estimular estas chamadas
como os sindicatos, as empresas, as igrejas, etc,
a partir da vigência do PME;
realizar levantamento da população de jovens e
adultos fora da escola, a partir dos 18 anos de
idade, das comunidades indígenas e rurais com
vistas à implantação diversificada de políticas
públicas, em parceria com órgãos competentes;

2015
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alfabetização e educação de jovens e adultos,
incentivando a permanência desses profissionais
nessa modalidade de ensino;

Não iniciada

2016

oferecer cursos de alfabetização e EJA em
horários alternativos, de acordo com a demanda
local, de forma que os(as) estudantes possam
retomar e prosseguir os seus estudos;

2016

exercer, continuamente, controle social e
fiscalização sobre a qualidade dos cursos da
EJA, por meio de avaliação institucional;
adequar o currículo da EJA e dos cursos de
alfabetização para atender às especificidades das
comunidades do campo e indígenas:
9.13.1 nas comunidades indígenas garantir o
ensino na língua materna;

Não contemplada

Realizada

Não se aplica

Em andamento

2015

oferecer aos profissionais dos cursos de
alfabetização e EJA, formação continuada
específica para atender as comunidades
indígenas e do campo.

Não se aplica

Realizada

2024

garantir aos estudantes em situação de distorção
idade-série, programas com metodologia
específica,
acompanhamento
pedagógico
individualizado, recuperação e progressão
parcial, visando à continuidade da escolarização,
de forma a concluir seus estudos, utilizando-se
também da educação à distância, durante a
vigência deste PME;

Não se aplica

Em andamento

2015

realizar pesquisas, em parcerias com IES, com
jovens, adultos e idosos para identificar quais os
motivos que levam a evasão escolar e planejar
ações que contribuam para a permanência nesta
modalidade de ensino;

Não contemplada

Não iniciada

9.11

9.12
2015
9.13

9.14

9.15

9.16

101000 – 33.90.39
115049 – 33.90.36
115049 – 33.90.39
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
Não se aplica
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2015
9.17

garantir, em parceria com a saúde e assistência
social, a realização de avaliações e
acompanhamento médico aos estudantes da EJA
e do curso de alfabetização.

Não contemplada

Não iniciada
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Informações relevantes sobre a execução da estratégia no período

A Educação de Jovens e Adultos passou a ser reconhecida como modalidade específica
da educação básica, no conjunto das políticas educacionais brasileiras, estabelecendo-se o
direito à educação gratuita para todos os indivíduos, inclusive aos que a ela não tiveram acesso
na denominada idade própria.
“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, a partir da vigência deste PME;”
Além da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, implantada nas escolas
estaduais e municipais, o município de Caarapó oferece, o Programa Avanço do Jovem na
Aprendizagem – AJA e o Programa Brasil Alfabetizado – PBA.
Na Rede Municipal de Ensino passou a ser oferecida, no ano de 2013, a Educação de
Jovens e Adultos – EJA, 1ª e 2ª fases do ensino fundamental, que corresponde do 1º ao 5º ano
na Escola Municipal Professora Moacir Franco de Carvalho. A partir de 2014, passou a ser
oferecido também a 3ª e 4ª fases, que corresponde do 6º ao 9º ano. A EJA é oferecida, na rede
municipal de ensino, para pessoas que tenham a partir de 15 anos completos.
O Programa AJA – Avanço do Jovem na Aprendizagem em Mato Grosso do Sul, é
destinado a estudantes entre 15 e 17 anos, com distorção de idade/escolaridade e que não
concluíram o ensino fundamental.
O AJA tem como objetivo a formação de sujeitos ativos, participativos, em crescimento
cultural e social, atendendo jovens estudantes com necessidades educacionais específicas, com
o propósito de garantir a formação inicial para o mundo do trabalho e a efetiva participação
social.
O Programa Brasil Alfabetizado – PBA, criado em 2003 pelo Ministério da Educação MEC é desenvolvido em parceria com o governo federal, governo estadual, através da
Secretaria de Estado de Educação – SED, e governo municipal, através da Secretaria Municipal
de Educação e Esportes – SMEDE e tem como objetivo elevar a escolaridade dos jovens com
15 anos ou mais, adultos e idosos que não frequentaram ou não tiveram acesso à escola, na
idade adequada.
Neste ano de 2017, a Prefeitura Municipal de Caarapó, através da Secretaria Municipal
de Educação e Esportes, assinou termo de adesão em parceria com a SED no mês de fevereiro,
tendo como meta atender 350 (trezentos e cinquenta) alunos. No mês de julho o Ministério de
Educação solicitou uma reorganização das metas estabelecidas pela SED, inicialmente de 10
mil para 2.300 (dois mil e trezentos) alfabetizandos, com isso houve uma readequação e o
município irá atender somente 120 (cento e vinte) alfabetizandos com 08 (oito) alfabetizadores
e 01(um) coordenador. O período de inscrição foi de 09 à 13 de outubro de 2017, tendo previsão
para início das aulas em 2018.
9.3 realizar, continuamente, chamadas públicas regulares para cursos de
alfabetização e educação de jovens e adultos, em regime de colaboração entre
os entes federados e em parceria com setores de assistência social, saúde e
espaços onde podem estimular estas chamadas como os sindicatos, as
empresas, as igrejas, etc, a partir da vigência do PME; (PME-Caarapó/MS, p
70).
123

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ- MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Nesta estratégia as redes municipais e estaduais têm se empenhado, na realização das
chamadas públicas para a matrícula e para que se tenha grande alcance em toda a sociedade, e
conta com a parceria dos setores da saúde e assistência social, que contribuem para a melhoria
da qualidade do ensino e desempenho destes estudantes.
Há um grande incentivo por parte das redes municipais e estaduais, para atender os
estudantes de 15 anos ou mais que não concluíram os estudos tanto no ensino fundamental
quanto no ensino médio. “9.5 apoiar ações de alfabetização de jovens e adultos, garantindo a
continuidade da escolarização básica, durante a vigência deste PME;”
9.8 realizar exames específicos que permitam aferir o grau de
alfabetização de jovens com mais de 15 anos de idade, no ensino fundamental,
e de 18, no ensino médio, com vistas à promoção de avanços ou nivelamento,
durante a vigência deste PME; (PME-Caarapó/MS, p 70).

Todas as instituições educacionais que oferecem a vaga nesta modalidade,
disponibilizam avaliação, com base nas competências e habilidades, adotando a classificação
em uma fase do Curso de EJA na etapa de Ensino Fundamental, exceto fase I, caso o candidato
não possua o documento de comprovante de escolaridade.
9.9 promover ações de atendimento aos(às) estudantes do curso de
alfabetização e educação de jovens e adultos por meio de programas
suplementares de transporte, alimentação e saúde, em articulação com as áreas
de saúde e de assistência social, na vigência do PME;

Todas as redes possuem “O Programa Nacional de Alimentação Escolar” – PNAE –
tem por objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a
aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos,
por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as
suas necessidades nutricionais durante o período letivo.
Aos estudantes matriculados na EJA da Rede Municipal de Ensino é oferecido
Transporte Escolar que circula por todos os bairros da cidade, facilitando o acesso destes
estudantes à escola onde é oferecido o curso de EJA, bem como aos estudantes dos distritos,
matriculados tanto na EJA da Rede Municipal, quanto na Rede Estadual de Ensino.
A saúde realiza palestras, roda de conversa com temas sobre saúde, meio ambiente e
outros.
Os professores da Rede Municipal de Ensino participaram de Formação Continuada em
Serviço, oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes – SMEDE. Na Rede
Estadual Toda equipe está em constante estudo com formações realizadas pela equipe da
Secretaria de Estado de Educação – SED para garantir a aprendizagem e a permanência dos
estudantes na escola. “9.10 realizar em regime de colaboração formação continuada dos(as)
professores(as) do curso de alfabetização e educação de jovens e adultos, incentivando a
permanência desses profissionais nessa modalidade de ensino;”
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Na rede municipal em 2015 a Avaliação Institucional foi realizada pela equipe da
SMEDE, na Escola Municipal Professor Moacir Franco de Carvalho em parceria com a equipe
gestora de cada instituição de ensino, o relatório da avaliação é anexado ao processo de
autorização e funcionamento da instituição educacional. A Rede Estadual segue as
normatizações da Secretaria de Estado de Educação - SED “9.12 exercer, continuamente,
controle social e fiscalização sobre a qualidade dos cursos da EJA, por meio de avaliação
institucional.”
Na Rede Estadual da escola indígena segue as normatizações da Secretaria de Estado de
Educação – SED, tendo o Projeto Educação de Jovens e Adultos/ Conectando Saberes
Indígenas/Ensino Fundamental e Médio com objetivo de oportunizar aos jovens, adultos e
idosos indígenas a escolarização ou complementação dos seus estudos no âmbito da educação
básica, na modalidade educação de jovens e adultos, nas etapas do ensino fundamental e do
ensino médio.
E também a Rede Estadual realiza formação continuada aos profissionais.
Para que esta meta seja efetivada, os entes federados devem criar condições de
atendimento para estas populações, assegurando o atendimento das especificidades desta
modalidade, com currículos diferenciados, professores com formação específica para
atendimento aos jovens, adultos e idosos, além de materiais apropriados.
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X.

Meta sobre EJA Integrada à Educação Profissional

Meta 10 : Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e adultos na forma
integrada à educação profissional, nos ensinos fundamental e médio.
Indicador
10.A
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Percentual de matrículas de educação de jovens e adultos na
forma integrada à educação profissional
META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL45

25%

FONTE DO INDICADOR

0,0%

DADO
MUNICÍPAL 46

Minicenso 2017


Informações relevantes sobre a execução da meta no período
Não foi possível realizar os cálculos dessa meta. Pois o município não oferece a EJA
Integrada à Educação profissional.

45

46

Não há dados para este indicador
É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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ESTRATÉGIAS

2015

incentivar 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
do campo e das comunidades indígenas;

Não se aplica

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃ
O INICIADA/EM
ANDAMENTO
Não iniciada

2024

promover a formação continuada de docentes
para atuação nos cursos da EJA integrada à
educação profissional, na vigência do PME;

Não contemplada

Não iniciada

20204

realizar cursos presenciais de formação
continuada aos docentes que atuam na EJA,
integrada a educação profissional;

Não contemplada

Não iniciada

2016

prover as escolas que oferecem EJA com
condições materiais, infraestrutura adequada e
recursos financeiros, que subsidiem a execução
de programas específicos, a partir da vigência do
PME;

Não contemplada

Não iniciada

2016

ofertar cursos da EJA, na etapa do ensino
fundamental incluindo jovens e adultos com
deficiências educacionais específicas e baixo
nível de escolaridade;

Não se aplica

Não iniciada

2024

participar em regime de colaboração do
programa nacional de assistência ao(à) estudante,
com a promoção de ações de assistência social,
saúde
e de apoio psicopedagógico que
contribuam para garantir o acesso, a

Não se aplica

Não iniciada

PRAZO DA
ESTRATÉGIA
(se possuir)

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA

PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS
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permanência, a aprendizagem e a conclusão com
êxito da educação de jovens e adultos;
2024

participar, em regime de colaboração, de
mecanismos de reconhecimento de saberes dos
jovens e adultos trabalhadores, a serem
considerados na articulação curricular;
Obs: Essa ordem numérica foi corrigida na nota
técnica
participar em regime de colaboração com os
entes federados de projetos e programas voltados
à EJA integrados a educação profissional.

Não se aplica

Não iniciada

Não contemplado

Não iniciada

2024

estabelecer parceria com empresas locais para a
oferta de capacitação profissional nos cursos da
EJA;

Não se aplica

Não iniciada

2024

articular com o Sistema S (SENAR, SENAC E
SENAI), a oferta de cursos profissionalizantes,
integrados à EJA.

Não contemplada

Não iniciada

10.7
10.8
2024
10.9

10.10

10.11

128

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ- MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES



Informações relevantes sobre a execução da estratégia no período

Já no município de Caarapó não existe nenhuma oferta e considerando que a proposta
deste PME é de oferecer no mínimo 25% das matrículas da EJA de forma integrada à educação
profissional, tanto no ensino fundamental como no médio, cabe aos entes federados, em
parcerias com empresas locais, um esforço conjunto para essa oferta. Há de se considerar
também, que está poderá ser a direção para a erradicação do analfabetismo, tendo em vista que
ter uma profissão se constitui num grande incentivo ao trabalhador retornar aos "bancos
escolares" e permanecer até o término do curso.
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XI.

Meta sobre Educação Profissional

Meta 11: Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio,
assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público.
Indicador
11.A
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Matrículas em EPT de nível médio: número absoluto

META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL47

300%

Indicador
11.B
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO



0,0%
Minicenso 2017

DADO
MUNICÍPAL 48

Número absoluto de matrículas em EPT de nível médio na rede
pública
META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL49

50%

FONTE DO INDICADOR

FONTE DO INDICADOR

0,0%

DADO
MUNICÍPAL 50

Minicenso 2017

Informações relevantes sobre a execução da meta no período

Não foi possível realizar os cálculos dessa meta. Pois o último Censo Populacional do
IBGE foi de 2010.
Educação Profissional tem-se o Médio Integrado, o Curso Técnico concomitante e
subsequente ao ensino médio com duração de um e/ou dois anos letivos. Curso Técnico
Concomitante ao ensino médio e EJA Profissional.
O quadro abaixo demonstra o atendimento em Curso Normal Médio e Curso Técnico
Açúcar e Álcool.

47

48
49

50

Não há dados para este indicador
É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
Não há dados para este indicador
É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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Quadro Número de Matrículas dos Cursos Normal Médio é açúcar e álcool
Cursos
Anos
2014

2015

2016

2017

Normal Médio

26

22

45

26

Açúcar e Álcool

36

35

35

35

Em Caarapó a Secretaria de Estado e Educação – SED oferece o Normal Médio,
subsequente ao término do Ensino Médio, com duração de um ano letivo.
O curso de Açúcar e Álcool concomitante e subsequente ao Ensino Médio tem a duração
de um ano letivo e atendeu em média 35 cursistas em 2016 e 2017
O Curso Normal Médio – Formação de Professores Guarani/Kaiowá – Ára Vera, com
duração de 04(quatro) anos, atende o Território Etnoeducacional do Cone Sul com total de 51
cursistas, em 2017, sendo 11 cursistas do município de Caarapó.
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estabelecer parcerias com os entes federados
para o desenvolvimento da educação
profissional técnica de nível médio, com vistas à
expansão de matrículas, a partir do primeiro ano
de vigência deste PME;
colaborar com a expansão da oferta da educação
profissional técnica de nível médio na rede
pública estadual de ensino, por meio de cursos
voltados às demandas locais, a partir da vigência
do PME;

Não se aplica

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO
Não iniciado

Não se aplica

Não iniciado

2015

estimular as ofertas de cursos de educação
profissional técnica de nível médio, na
modalidade educação a distância, com a
finalidade de ampliar a oferta e democratizar o
acesso à educação profissional pública e gratuita,
com padrão de qualidade, a partir da vigência
deste PME;

Não se aplica

Não iniciado

2024

estimular em parceria com os entes federados o
atendimento do ensino médio gratuito integrado
à formação profissional para as populações do
campo e para as comunidades indígenas, de
acordo com os seus interesses e necessidades;

Não se aplica

Não iniciada

2015

colaborar na implantação de programa de
avaliação da qualidade da educação profissional
técnica de nível médio nas instituições
integrantes do Sistema Estadual de Ensino, até o
segundo ano de vigência do PME;

Não se aplica

Não iniciada

PRAZO DA
ESTRATÉGIA
(se possuir)

ESTRATÉGIAS
2015
11.1
2015
11.2

11.3

11.4

11.5

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA

PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS

132

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ- MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

2015

estimular a oferta de cursos de ensino médio
gratuito integrado à educação profissional para as
populações do campo, comunidades indígenas, e
para a educação especial, por meio de projetos
específicos, incluindo a educação a distância,
com vistas a atender os interesses e as
necessidades dessas populações, a partir do
primeiro ano de vigência do PME;

Não se aplica

Não iniciada

2018

acompanhar em parceria com os entes
federados, programas de assistência estudantil,
visando a garantir as condições para
permanência dos(as) estudantes e a conclusão
de cursos de educação profissional técnica de
nível médio, a partir do terceiro ano de vigência
do PME;
participar da adoção de políticas afirmativas,
pautadas em estudos e pesquisas, que
identifiquem as desigualdades étnico-raciais e
regionais e que viabilizem o acesso e a
permanência dos(as) estudantes da educação
profissional técnica de nível médio, a contar do
segundo ano de vigência do PME;

Não se aplica

Não iniciada

Não se aplica

Não iniciada

2024

estimular a oferta de educação profissional
técnica de nível médio para as pessoas com
deficiência,
transtornos
globais
do
desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação;

Não se aplica

Não iniciada

2015

utilizar os dados da educação profissional técnica
de nível médio, inseridos no sistema nacional de
informação profissional, do MEC, para articular
a oferta de formação das instituições
especializadas em educação profissional aos
dados do mercado de trabalho e a consultas

Não se aplica

Não iniciada

11.6

11.7

2017

11.8

11.9

11.10
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promovidas em entidades empresariais e de
trabalhadores, a partir da vigência deste PME.
2024

diversificar a oferta de cursos
profissionalizantes de nível médio, atendendo
novas demandas levantadas no município;
articular com os entes federados a oferta do Ára
Vera para a formação em nível médio do
professor indígena do município de Caarapó até
a vigência do PME;

Não se aplica

Não iniciada

Não se aplica

Não iniciada

2024

articular com os entes federados a oferta de curso
técnico em agroecologia para o município de
Caarapó;

Não se aplica

Não iniciada

2024

articular, em parcerias com as empresas privadas,
ações que garantam a matrícula e permanência do
estudante trabalhador;

Não se aplica

Não iniciada

11.11
2024
11.12

11.13

11.14
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Informações relevantes sobre a execução da estratégia no período

No município de Caarapó, esta modalidade de ensino é oferecida por 01(uma) escola
estadual, com dois cursos: Normal Médio, subsequente ao término do ensino médio e Açúcar e
Álcool, concomitante e subsequente ao ensino médio, com duração do um ano letivo.
O Normal Médio é de responsabilidade da Rede Estadual e é ofertado na Escola
Estadual Professora Cleuza Aparecida Vargas Galhardo.
“11.12 articular com os entes federados a oferta do Ára Vera para a formação em nível
médio do professor indígena do município de Caarapó até a vigência do PME;”
A oferta acontece, mas não atende à demanda do município de Caarapó, por isso é
necessária a articulação com os entes federados para obter maior números de vagas.
A Formação em nível médio Ára Vera que significa (“espaço –tempo iluminado”) é
oferecido pela Secretaria de Estado de Educação e Estado- SED, em parceria com a Secretaria
Municipal de Educação e Esportes. Que visa formar professores indígenas com habilitação
para o exercício do Magistério junto a alunos da Educação Infantil das séries iniciais do Ensino
Fundamental, nas comunidades indígenas. O projeto Ará Verá já formou cinco turmas e já está
previsto o início da sexta turma. Esta formação acontece durante as férias escolares, voltado
aos professores indígenas da região do Cone Sul (Guarani Kaiowá). O município, em
contrapartida, oferece estágios em suas instituições educacionais, conforme Acordo de
Cooperação com as instituições que oferecem os cursos.
“11.13 articular com os entes federados a oferta de curso técnico em agroecologia para
o município de Caarapó;”
Esta estratégia não foi iniciada. Este é um projeto que foi idealizado pela comunidade
indígena da Aldeia Te’ýikue em 2006, para a Escola Estadual Indígena de Ensino Médio Yvy
Poty , que por questões burocráticas até hoje não foi realizado. A Reforma e ampliação desta
escola foi concluída, com suas respectivas salas para serem equipadas com seus laboratórios.
Nesta instituição é oferecido o Ensino Médio Regular, Ensino Médio - EJA, Ensino
Fundamental - EJA, Projeto Seguindo em Frente/EF, substituído pelo Programa Avanço do
Jovem na Aprendizagem – AJA em 2017.
O Projeto Maria Maria, da Secretaria Municipal de Assistência Social oferece cursos de
corte e costura, crochê, cabeleireiro e pintura em tecido, com a finalidade de geração de renda,
atendendo de 25 a 30 inscritos por turma.
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XII.

Meta sobre a Educação Superior

Meta 12: Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida
para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo
menos, 40% das novas matrículas, no segmento público.
Indicador
12.A
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Taxa bruta de matrículas na educação superior.

META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL51

50%

Indicador
12.B
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Indicador
12.C
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

52
53

54
55

Minicenso 2017

Taxa líquida de escolarização ajustada na educação superior.

META ALCANÇADA NO PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

0,0%
Minicenso 2017

DADO
MUNICÍPAL 54

Percentual da expansão de matrículas no segmento público.

META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL55

51

0,0%

DADO
MUNICÍPAL 52

DADO OFICIAL53

33%

FONTE DO INDICADOR

FONTE DO INDICADOR

0,0%

Não há dados para este indicador
É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
Não há dados para este indicador
É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
Não há dados para este indicador
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40%

•

Minicenso 2017

DADO
MUNICÍPAL 56

Informações relevantes sobre a execução da meta no período

Como a maioria dos estudantes de nível superior de Caarapó são atendidos pelas
universidades estaduais, federais e particulares de outro município, não foi possível realizar este
cálculo. Os dados que se tem no município do indicador 12.A é de 22,8% com meta prevista
de 50%, e do indicador 12.B é de 20,5% com meta prevista para 33%. Dados do Censo
Demográfico 2010 – IBGE
O quadro abaixo apresenta os números de atendimentos do Ensino Superior no
Município:
Quadro 12 – Número de Matrículas do Ensino Superior no Município

Número de Matrículas do Ensino Superior - FETAC- Particular
Nº de Matrículas/Ano
Cursos

2016

2017

Curso de Administração

74

159

Curso de Ciências Contábeis

46

69

Curso de Pedagogia

38

49

Total de Matrículas

158

277

Fonte: FETAC - Faculdade de Educação, Tecnologia e Administração de Caarapó 2016/2017 – Diretor Geral

A FETAC Faculdade de Educação, Tecnologia e Administração de Caarapó ocupa as
instalações do imóvel cedido pela PM de Caarapó, via Lei Municipal Nº 1.158, de 3 de julho
de 2013, com outorga de permissão de uso especial no período noturno de 12 (doze) salas de
aulas e demais dependências da Escola Municipal Cândido Lemes dos Santos, localizada na
Av.7 de setembro s/n - Jardim Santa Marta, pelo prazo de 4 (quatro) anos a partir de 1º de
janeiro de 2013.
A faculdade já está em Caarapó a 08 anos e tem mais de 250 alunos formados e no
mercado de trabalho. Há quatro anos mudou-se o diretor onde grandes avanços educacionais a
faculdade já obteve no município.
Em Caarapó a Unigranet começou a funcionar em 01 de julho de 2008 com os cursos
de Administração, Pedagogia, Ciências Contábeis e Tecnologia em Agropecuária. A oferta foi
ampliada ao longo dos anos, chegando em 2017 ao número de 24 cursos de graduação, 15 de
pós-graduação e 29 cursos livres, todos oferecidos à distância via Plataforma Unigranet. O
56

É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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credenciamento pelo MEC foi dado pela portaria nº 784, de 5 de dezembro de 2016. As
matrículas desses estudantes são formalizadas no Centro Universitário da Grande Dourados.
Quadro 13 – Número de Matrículas por Curso do Ensino Superior EaD em 2017.

Cursos
Administração
Ciências Contábeis
Geografia
Pedagogia
Serviço Social
Tecnologia em Agronegócios
Análise de Sistemas
Gestão de Recursos Humanos
Produção Publicitária
Total de acadêmicos

Número de Alunos por
Curso
30
16
03
106
07
27
09
11
07
222

Fonte: TUTOR RESPONSÁVEL: Adalberto Gerônimo Gedro. TUTOR ACADÊMICO: Ana Karla de Oliveira
Penha. Graduanda em Ciências Contábeis.

A Associação dos Universitários de Caarapó, tem como objetivo principal o transporte
de qualidade e conforto para os universitários que aqui residem, na mesma data foi feita a
primeira assembleia apresentado e aprovado o estatuto da Associação que permanece em vigor
até o momento.
O número de universitários que vão para outro município são de aproximadamente 495
(quatrocentos e noventa e cinco).
O Teko Arandu da Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD, Faculdade
Indígena – FAIND é um curso de licenciatura, específico à formação em nível superior de
professores Guarani e Kaiowá das escolas indígenas. Estão cursando 13(treze) universitários
indígenas.
Dos informados totalizaram no ano de 2017 aproximadamente 1.007 universitários no
munícipio, além de EaD de outros estados.
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PRAZO DA
ESTRATÉGIA
(se possuir)

ESTRATÉGIAS

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA

PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS

2024

apoiar políticas educacionais para oferta de
cursos tecnológicos em instituições públicas que
venham a ser implantadas no município;

Não se aplica

2015

participar de planejamento estratégico, em
parceria com as IES, com vistas à interiorização
da educação superior e à redução das
assimetrias regionais do Estado, com ênfase na
expansão de vagas públicas e especial atenção à
população na idade de referência, a partir da
vigência do PME;

OBS: Mesmo não sendo obrigação do
município, os recursos referentes às
Metas 12, 13 e 14 são relacionados ao
Convênio entre a Prefeitura
Municipal e a Associação dos
Universitários de Caarapó – UNICAP
para a manutenção dos veículos que
transportam os estudantes até os
municípios em que estudam.

12.1

12.2

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO
Não iniciada

Não iniciada

12.364.007 – 2033
100000 – 33.50.43
(2016-pago)

2024

12.3

participar, juntamente com o Fórum Estadual
de Educação - FEEMS, da elaboração do
diagnóstico situacional da educação superior,
embasando planejamento e acompanhamento
das ações previstas nesta meta, assegurando a
divulgação dos dados e mantendo-os
atualizados;

12.364.007 – 2033
100000 – 33.50.43
100000 – 33.90.18
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
Não se aplica

Não iniciada
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2015

apoiar políticas de redução de desigualdades
étnico-raciais e de ampliação de taxas de acesso
e permanência na educação superior de
estudantes egressos da escola pública,
afrodescendentes, povos do campo, indígenas e
de estudantes com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação, de modo a apoiar seu sucesso
acadêmico, por meio de programas específicos
que abranjam instituições públicas e privadas,
incluindo articulação com agências de fomento
e ou instituições financiadoras a partir da
vigência deste PME;

Não se aplica

Realizada

2015

articular, com as IES públicas, a criação de
curso de pedagogia bilíngue para atendimento
de surdos, cegos e de indígenas, a partir da
vigência do PME;
garantir e efetivar convênios em parcerias com
instituições públicas e privadas para a oferta de
estágio curricular, como parte integrante da
formação na educação superior;

Não se aplicada

Não iniciada

Não se aplica

Realizada

avaliar a condição dos grupos historicamente
desfavorecidos no ingresso à educação superior
para estabelecer estratégias de inclusão,
considerando o acesso e a permanência, por
meio de implantação e ou implementação de
políticas afirmativas, na forma da lei;
fomentar programas de integração ensinopesquisa-extensão, das IES, para a formação de
profissionais, com vistas a atender a demanda
do mundo do trabalho, considerando as
necessidades econômicas, sociais e culturais do
município, a partir da vigência do PME;

Não se aplica

Realizada

Não se aplica

Não iniciada

expandir atendimento específico, asseguradas
condições materiais e humanas, às populações

Não se aplica

Em andamento

12.4

12.5
2024
12.6
2024
12.7

2015
12.8

12.9

2024
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do campo e comunidades indígenas, para que
tenham acesso à educação superior pública,
presencial ou a distância, com vistas à formação
de profissionais para atuação nessas populações;
2015

participar com as agências fomentadoras e
financiadoras de pesquisa, do mapeamento da
demanda de formação de pessoal de nível
superior, destacadamente no que se refere à
formação nas áreas de ciências e matemática,
considerando as necessidades do
desenvolvimento regional e nacional, a
inovação tecnológica e a melhoria da qualidade
da educação básica, a partir da vigência deste
PME;

Não se aplica

Não iniciada

2015

estimular a criação de mecanismos para a
ocupação de vagas ociosas em cada período
letivo na educação superior pública, e dar ampla
divulgação, a partir da vigência do PME;

Não se aplica

Não iniciada

2024

Estabelecer parcerias com o MEC e IES
públicas e privadas, visando ampliação de vagas
de cursos de ensino superior na modalidade
EAD, através da instalação de Polos, no
município.

Não se aplica

Realizada

12.10

12.11

12.12
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•

Informações relevantes sobre a execução da estratégia no período

Percebe-se que a maioria das matriculas nesta etapa de Ensino Superior são efetuadas
nas Instituições Privadas. Acresce-se a isto, o fato de que as Instituições Públicas oferecem
poucas vagas, com uma concorrência muito maior, o que tem sido desestimulante para os jovens
que pretendem dar sequência aos estudos.
“12.6 garantir e efetivar convênios em parcerias com instituições públicas e privadas
para a oferta de estágio curricular, como parte integrante da formação na educação superior;”
O município, em contrapartida, oferece estágios em suas instituições educacionais, conforme
Acordo de Cooperação com as instituições que oferecem os cursos. (...)
“12.12 Estabelecer parcerias com o MEC e IES públicas e privadas, visando
ampliação de vagas de cursos de ensino superior na modalidade EAD, através da instalação
de Polos, no município. ”
O ensino à distância da Unigran surgiu em 2002 com a criação da Coordenadoria de
Ensino a Distância (CEAD) e a oferta de uma disciplina de dependência do curso de Direito. A
partir daí criou-se a plataforma própria Unigran Net.
Em abril de 2005 a Unigran foi credenciada junto ao Ministério da Educação para ofertar
cursos de pós-graduação e em novembro de 2005 para oferecer cursos de graduação na
modalidade EAD.
Em Caarapó a Unigranet começou a funcionar em 01 de julho de 2008 com os cursos
de Administração, Pedagogia, Ciências Contábeis e Tecnologia em Agropecuária. A oferta foi
ampliada ao longo dos anos, chegando em 2017 ao número de 24 cursos de graduação, 15 de
pós-graduação e 29 cursos livres, todos oferecidos à distância via Plataforma Unigranet. O
credenciamento pelo MEC foi dado pela portaria n.º 784, de 5 de dezembro de 2016.
12.9 expandir atendimento específico, asseguradas condições materiais e
humanas, às populações do campo e comunidades indígenas, para que tenham
acesso à educação superior pública, presencial ou a distância, com vistas à
formação de profissionais para atuação nessas populações; (PMECaarapó/MS,2015,p. 82).

O Teko Arandu da Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD, Faculdade
Indígena – FAIND é um curso de licenciatura, semipresencial, específico à formação em nível
superior de professores Guarani e Kaiowá das escolas indígenas. O curso foi criado em outubro
de 2006. Do início até agora foram aproximadamente 27 formandos. Em 2017 concluíram o
curso 08 universitários.
Outros profissionais da área da Educação, Universidades (UFMS, UCDB, UEMS,
UFRR, UFMT), Secretarias Municipais de Educação, FUNAI, MEC e políticos locais,
juntamente com os professores Guarani e Kaiowá, participaram da elaboração da proposta e
dos entendimentos para a criação do "Curso de Licenciatura Indígena", articulando professores
e lideranças indígenas com profissionais da área da educação e do indigenismo para uma
proposta coletiva, democrática e consistente, e que correspondesse às expectativas e às
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necessidades de suas comunidades. A UFGD acatou a proposta e aceitou a missão de instalar o
curso em suas dependências. As organizações Guarani e Kaiowá, juntamente com essas
instituições, vêm orientando o perfil do curso e construindo um diálogo de respeito na definição
de novos conhecimentos e de novas áreas de estudo.
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XIII.

Meta sobre a Titulação de Professores da Educação Superior

Meta 13: Garantir que as IES que atuam ou vierem atuar no município possuam 75%
(setenta e cinco por cento) de mestres e doutores no corpo docente, em efetivo exercício no
conjunto do sistema de educação superior, sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por
cento) doutores.
Indicador
13.A
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Percentual de docentes com mestrado ou doutorado na educação
superior
META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL57

75%

Indicador
13.B
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

0,0%
Minicenso 2017

DADO
MUNICÍPAL 58

Percentual de docentes com doutorado na educação superior

META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL59

33%

FONTE DO INDICADOR

FONTE DO INDICADOR

0,0%

DADO
MUNICÍPAL 60

Minicenso 2017

Em Caarapó temos 01(uma) Universidade Particular A FETAC Faculdade de Educação,
Tecnologia e Administração de Caarapó. Com um total de 25(vinte e cinco) docentes, desses
25(vinte e cinco) docentes, 11(onze) são docentes com mestrados, 01(um) é docente com
doutorado.
Para atender essa meta o governo federal deverá expandir o número de vagas nas IES
públicas, para atender a grande demanda que temos em nosso município.

57

Não há dados para este indicador
É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
59
Não há dados para este indicador
58

60

É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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2024

estimular a participação
de estudantes no Exame
Nacional de
Desempenho de
Estudantes - ENADE;

Não se aplica

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO
Não iniciada

2024

apoiar a ampliação do
ENADE, de modo que
sejam avaliados 100%
dos estudantes das áreas
de formação;

Não se aplica

Não iniciada

2024

garantir o acesso do(a)
acadêmico(a) de cursos
de licenciaturas para a
realização de estágio
curricular supervisionado
nas escolas públicas e
privadas;

Não se aplica

Realizada

2024

apoiar a criação de
escolas de aplicação nas
Unidades de IES que
tiverem cursos de
licenciaturas;
participar em regime de
colaboração da
realização de pesquisa
institucionalizada,
articulada a programas
de pós-graduação stricto

Não se aplica

Não iniciada

Não se aplica

Não iniciada

PRAZO DA
ESTRATÉGIA
(se possuir)

ESTRATÉGIAS

13.1

13.2

13.3

13.4
2024
13.5

DESCRIÇÃO DA
ESTRATÉGIA

PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS
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sensu, visando elevar o
padrão de qualidade das
IES;
2024

13.6

articular junto as IES que
vierem atuar no
município, para que as
mesmas possuam 75%
(setenta e cinco por
cento) de mestres e
doutores no corpo
docente, em efetivo
exercício no conjunto do
sistema de educação
superior, sendo, do total,
no mínimo, 35% (trinta e
cinco por cento)
doutores.

Não se aplica

Não iniciada

146

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ- MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

•

Informações relevantes sobre a execução da estratégia no período

Para que essa meta seja alcançada foram propostas 06 (seis) estratégias a ela correlatas.
No período de 2016 e 2017, observa-se que tem uma estratégia realizada. O município conta
com uma Faculdade Particular. Mas a maioria dos acadêmicos vão estudar no município vizinho
que oferece cursos nas Universidades Federal, Estadual e outras particulares, além das Eads.
“13.3 garantir o acesso do(a) acadêmico(a) de cursos de licenciaturas para a
realização de estágio curricular supervisionado nas escolas públicas e privadas;” O município
tem acordo de cooperação, com 07 Universidades e a SED, para que seus universitários
realizam estágio na rede municipal. Sendo está a única estratégia cumprida.
O município tem acordo de cooperação com as seguintes instituições:
- Centro Universitário da Grande Dourados – Unigran;
- Faculdade Anhanguera de Dourados-MS;
- Fundação Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS;
- Fundação Universidade Federal da Grande Dourados/UFGD/FAIND/TEKO
ARANDU;
- Uninter Educacional S/A;
- Ação Educacional Claretiana;
- Faculdade de Educação, Tecnologia e Administração de Caarapó – FETAC;
- Secretaria de Estado de Educação – SED.
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XIV.

Meta sobre Pós-Graduação

Meta 14: Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu,
contribuindo dessa forma para atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e
25.000 (vinte e cinco mil) doutores, no território nacional.
Indicador
14.A
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Número de Títulos de mestrado concedidos por ano

META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL61

60.000

Indicador
14.B
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO



0,0%
Minicenso 2017

DADO
MUNICÍPAL 62

Número de títulos de doutorado concedidos por ano

META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL63

25.000

FONTE DO INDICADOR

FONTE DO INDICADOR

0,0%

DADO
MUNICÍPAL 64

Minicenso 2017

Informações relevantes sobre a execução da meta no período

Conforme a Lei Complementar nº 067/2017 de 06/06/2017do Município de CaarapóMS, Plano de Cargo, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação e Integrantes da
Carreira de Apoio à Educação Básica– PCCR, é citado no capítulo XV sobre a qualificação
Profissional, sendo que na rede municipal o município contribui para que esta meta seja
realizada. No momento 02(duas) profissionais indígenas da rede municipal estão concluindo a
titulação de mestres.
Há 02 (dois) profissionais no município que já concluíram o mestrado, sendo 01(um)
indígena.
61

62
63

64

Não há dados para este indicador
É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
Não há dados para este indicador
É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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2015

participar em regime de
colaboração da articulação
com as agências oficiais de
fomento a expansão do
financiamento da pósgraduação stricto sensu,
com vistas a ampliar, no
mínimo em 30% o número
atual de vagas, nas
diversas áreas de
conhecimento, a partir da
vigência do PME;

Não se aplica

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO
Não iniciada

2024

fomentar em regime de
colaboração junto as IES, a
utilização de metodologias,
recursos e tecnologias de
educação a distância, em
cursos de pós-graduação
stricto sensu, garantida
inclusive para as pessoas
com deficiência, na
vigência do PME;

Não se aplica

Não iniciada

2024

apoiar a expansão do
financiamento estudantil
por meio do FIES à pósgraduação stricto sensu;
estimular a criação de
mecanismos que
favoreçam o acesso das
populações do campo, das

Não se aplica

Não iniciada

Não se aplica

Não iniciada

PRAZO DA
ESTRATÉGIA
(se possuir)

ESTRATÉGIAS

14.1

14.2

14.3
2024
14.4

DESCRIÇÃO DA
ESTRATÉGIA

PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS

149

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ- MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
comunidades indígenas e
pessoas com deficiência a
programas de mestrado e
doutorado, de forma a
reduzir as desigualdades
étnico-raciais e regionais;
2024

apoiar e articular a criação
de programas de pósgraduação stricto sensu em
rede na Região CentroOeste, considerando as
especificidades locais e a
interiorização das IES;
estimular a oferta de
programas de pósgraduação stricto sensu em
instituições de educação
superior localizadas no
município;

Não se aplica

Não iniciada

Não se aplica

Não iniciada

2024

apoiar políticas de
estímulo à participação de
mulheres nos cursos de
pós-graduação stricto
sensu, em particular
naqueles ligados às áreas
de Engenharia,
Matemática, Física,
Química, Informática, e
outros no campo das
ciências, na vigência do
PME;

Não se aplica

Não iniciada

2024

participar em regime de
colaboração da articulação
e consolidação de
programas, projetos e

Não se aplica

Não iniciada

14.5

2024
14.6

14.7

14.8
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ações que objetivem a
internacionalização da
pesquisa e da pósgraduação, incentivando a
atuação em rede e o
fortalecimento de grupos
de pesquisa, na vigência do
PME;
2024

14.9

apoiar políticas para
ampliação da pesquisa
científica e de inovação,
formação de recursos
humanos que valorize a
diversidade regional, a
conservação da
biodiversidade e a
formação para a educação
ambiental, na vigência do
PME.

Não se aplica

Não iniciada
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Informações relevantes sobre a execução da estratégia no período

Para que essa meta seja alcançada foram propostas 09 (nove) estratégias a ela
correlatas.
A Rede Municipal de Ensino possui o Plano de Cargo, Carreira e Remuneração dos
Profissionais da Educação e Integrantes da Carreira de Apoio à Educação Básica – PCCR, Lei
Complementar nº 067/2017 de 06/06/2017do Município de Caarapó-MS, aprovado, o que
demonstra interesse para que os profissionais continuem o aperfeiçoamento de seus estudos.
Conforme citado nos artigos 46 e 47 abaixo:
Art. 46 - Visando promover a valorização e a contribuição para a melhoria da
qualidade do ensino será assegurada a participação dos servidores efetivos,
ocupantes dos cargos da Educação e Integrantes das Carreiras de Apoio à
Educação Básica Municipal:
I - Em cursos e treinamento de atualização profissional e aperfeiçoamento
pedagógico;
II - Em congressos, simpósios ou similares referentes à educação.
Art. 47 - O servidor efetivo da Educação Básica poderá obter licença para
estudo em qualquer parte do território nacional e internacional, nas seguintes
condições:
I - com direito a percepção do vencimento e vantagens do cargo, desde que
reconhecido pelo Prefeito Municipal o interesse para a administração e o
afastamento não ultrapassar a 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis 1 (uma)
única vez, por igual período, não ultrapassando o limite máximo de 04 (quatro)
servidores municipais. (Lei Complementar nº 067/2017- PCCR)
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XV.

Meta sobre a Formação de Professores

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 deste PME, política nacional de
formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61
da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos(as) os(as)
professores(as) da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em
curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam.
Indicador 15.A

META PREVISTA
PARA O PERÍODO

100%

Proporção de docências com professores que possuem formação
superior compatível com a área de conhecimento que lecionam na
educação básica
META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL65
58,05%
DADO
MUNICÍPAL 66

FONTE DO INDICADOR
Inep - 2016
Minicenso 2017

Os Dados dessa meta foi pesquisado no site http://portal.inep.gov.br/indicadoreseducacionais, ano de 2016, Adequação da Formação Docente. Segue abaixo como o cálculo foi
realizado:
Notas: 1) O docente é contabilizado em cada turma e disciplina que leciona.
2) Inclui os professores responsáveis pela regência de classe e os professores
responsáveis pela regência de módulo ou disciplina de turma desenvolvida em
curso de modalidade de educação a distância.
3) O indicador classifica o docente segundo a adequação de sua formação inicial
a cada disciplina que leciona na educação básica, levando-se em conta as normatizações legais
vigentes (nacionais). A tabela apresenta o percentual de docências na
respectiva unidade da agregação classificadas em cada uma das categorias do indicador.
4) Categorias de adequação da formação dos docentes em relação à disciplina
que leciona:
· Grupo 1 - Docentes com formação superior de licenciatura (ou bacharelado
com complementação pedagógica) na mesma área da disciplina que leciona.
· Grupo 2 - Docentes com formação superior de bacharelado (sem
complementação pedagógica) na mesma área da disciplina que leciona.
· Grupo 3 - Docentes com formação superior de licenciatura (ou bacharelado
com complementação pedagógica) em área diferente daquela que leciona.

65

É o dado apresentado pelos estudos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP
66

É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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· Grupo 4 - Docentes com formação superior não considerada nas categorias
anteriores.
· Grupo 5 - Docentes sem formação superior.
Os dados anteriores do Indicador 15.A era de 53,9%, houve um crescimento para
58,05% em 2016.
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PERCENTUAL DE FUNÇÕES DOCENTES COM CURSO SUPERIOR POR ESCOLA - 2016

Fonte: http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-educacionais
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2024

realizar diagnóstico anual
das necessidades de
formação de profissionais
da educação para que as
IES atendam a demanda
existente nas escolas, na
vigência do PME;

Não se aplica

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO
Não iniciada

2016

fortalecer parcerias entre
as instituições públicas e
privadas de educação
básica e os cursos de
licenciatura, para que
os(as)
acadêmicos(as)
realizem
atividades
complementares,
atividades de extensão e
estágios nas escolas,
visando
ao
aprimoramento
da
formação
dos
profissionais que atuarão
no
magistério
da
educação básica;

Não se aplica

Não iniciada

2015

elaborar diagnóstico de
demandas e apoiar o
desenvolvimento
de
programas
específicos
para
formação
de
profissionais da educação

12.361.006 – 2022
101000 – 33.90.36
101000 – 33.90.39
115049 – 33.90.36
115049 – 33.90.39
LOA-2017 – Previsão Orçamentária

Realizada

PRAZO DA
ESTRATÉGIA
(se possuir)

ESTRATÉGIAS

15.1

15.2

15.3

DESCRIÇÃO DA
ESTRATÉGIA

PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS
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para atuação nas escolas
do campo, comunidades
indígenas e para a
educação especial, a
partir do primeiro ano de
vigência deste PME;
2017

promover, em regime de
colaboração com as IES
públicas que oferecem
cursos de licenciatura, a
implementação
do
currículo desses cursos e
estimular a renovação
pedagógica, assegurando
o foco no aprendizado
do(a) estudante, com uma
carga
horária
que
assegure a formação geral
e
específica,
em
articulação
com
o
currículo da educação
básica, e incorporando as
modernas tecnologias de
informação
e
comunicação, a partir do
segundo ano de vigência
deste PME;

Não se aplica

Não iniciada

2024

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

Não se aplica

Realizada

15.4

15.5
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demandas da educação
básica, na vigência do
PME;
2016

participar, em regime de
colaboração entre os entes
federados, da construção
da política nacional de
formação continuada para
os
profissionais
da
educação
de
outros
segmentos que não os do
magistério;

Não se aplica

Em andamento

2015

fomentar a formação
docente para a educação
profissional, valorizando
a experiência prática, por
meio da oferta, nas redes
públicas de ensino, de
cursos
de
educação
profissional voltados à
complementação
e
certificação
didáticopedagógica
de
profissionais
com
experiência, a partir da
vigência deste PME;

Não se aplica

Não iniciada

2024

garantir, por meio de
regime de colaboração
entre União, Estado e
Município, que, até o final
da vigência do PME,
100%
dos(as)
professores(as)
da
educação infantil, do
ensino fundamental e

Não se aplica

Não iniciada

15.6

15.7

15.8
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ensino médio tenham
formação
inicial
específica
de
nível
superior, de licenciatura
plena e em sua área de
concurso/atuação;
2016

15.9

incluir, em parceria com
os entes federados e em
articulação com as IES
públicas e privadas, nos
currículos de formação
profissional de nível
médio
e
superior,
conhecimentos
sobre
educação das pessoas
com
deficiência,
transtornos globais do
desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação,
na perspectiva da inclusão
social.

Não se aplica

Realizada
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Informações relevantes sobre a execução da estratégia no período

15.3 elaborar diagnóstico de demandas e apoiar o desenvolvimento de programas
específicos para formação de profissionais da educação para atuação nas escolas do campo,
comunidades indígenas e para a educação especial, a partir do primeiro ano de vigência deste
PME;
A Secretaria Municipal de Educação tem parceria com a Universidade Federal da
Grande Dourados- UFGD/Faculdade Indígena – FAIND/TEKO ARANDU. Para formação em
nível superior aos profissionais da Educação Escolar Indígena.
O Curso Teko Arandu iniciou em 2006. Do início até 2017 aproximadamente 27 (vinte
e sete) formandos no município de Caarapó. Em de 2017, 15(quinze) acadêmicos estão na
Faculdade.
15.9 incluir, em parceria com os entes federados e em articulação com as IES
públicas e privadas, nos currículos de formação profissional de nível médio e
superior, conhecimentos sobre educação das pessoas com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, na
perspectiva da inclusão social.

Formação Continuada em Serviço Educação Especial na perspectiva inclusiva Professora Mirlene – UFGD, para Equipe da Educação Especial, técnicos da SMEDE, diretores
e coordenadores do Ensino Fundamental e Educação Infantil e Escola Inclusiva “ Uma escola
de todos, uma escola para cada um. ”
Em 2017 contamos com a assessoria da Universidade da Grande Dourados – UFGD,
sobre a reorganização na Educação Especial na perspectiva da Escola Inclusiva. Recebemos
visitas técnicas da Professora Mirlene Ferreira Macedo Damazio e o ponto forte desta assessoria
é um olhar mais abrangente sobre o Atendimento Educacional Especializado - AEE como um
serviço que perpassa todas as etapas e modalidades de ensino e implantação do Plano de
Desenvolvimento Individualizado como norteador de todos os serviços que devem ser
promovidos para garantir a inclusão do aluno com deficiência.

160

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ- MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

XVI.

Meta sobre a Formação Continuada e Pós-Graduação de
Professores

Meta 16: Formar, em nível de pós-graduação, 50% dos(as) professores(as) da educação
básica, até o último ano de vigência deste PME, e garantir a todos(as) os(as) profissionais da
educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades,
demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.
Indicador
16.A
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Percentual de professores da educação básica com pós-graduação lato
sensu ou stricto sensu
META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL67

50%

35,2%

FONTE DO INDICADOR
PNE em Movimento 2014
Minicenso 2017

DADO
MUNICÍPAL 68

Os dados foram pesquisados no site pne.mec.gov.br.
Indicador
16.B
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Percentual de professores que realizaram cursos de formação continuada

META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL69

100%

100%

DADO
MUNICÍPAL 70

FONTE DO INDICADOR
Censo Escolar 2016
Minicenso 2017

67

É o dado apresentado pelos estudos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP
68

É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
É o dado apresentado pelos estudos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP

69

70

É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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Todos os profissionais declararam que realizaram formação continuada em serviço.
Visto que os profissionais da Rede pública, participaram de formação oferecidas pelo governo
federal, estadual e municipal.
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PRAZO DA
ESTRATÉGIA
(se possuir)

ESTRATÉGIAS
2015

16.1

2015

16.2

2017
16.3

DESCRIÇÃO DA
ESTRATÉGIA
articular em regime de
colaboração com as IES
públicas e privadas, a
oferta, na sede e/ou fora
dela, de cursos de
formação continuada,
presenciais e/ou a
distância, com
calendários
diferenciados, para
educação especial, gestão
escolar, educação de
jovens e adultos,
educação infantil,
educação escolar
indígena, educação no
campo, a partir do
primeiro ano de vigência
do PME;
promover e garantir
formação continuada de
professores(as)
concursados(as)
e
convocados(as)
para
atuarem no atendimento
educacional
especializado, a partir da
vigência do PME;
promover a formação
continuada de docentes
em todas as áreas de

PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS
Não se aplica

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM ANDAMENTO
Realizada

12.361.006 – 2022
101000 – 33.90.36
101000 – 33.90.39
115049 – 33.90.36
115049 – 33.90.39
LOA-2017 – Previsão Orçamentária

Realizada

Não contemplada

Não iniciada

163

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ- MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
ensino, idiomas, Libras,
Braille, artes, música e
cultura, no prazo de dois
anos da implantação do
PME.
2015

ampliar e efetivar, com
apoio dos governos
federal
e
estadual,
programa de composição
de acervo de obras
didáticas e paradidáticas
e
de
literatura,
e
programa específico de
acesso a bens culturais,
incluindo
obras
e
materiais produzidos em
Libras e em Braille,
também em formato
digital, sem prejuízo de
outros,
a
serem
disponibilizados
para
os(as) docentes da rede
pública da educação
básica, a partir da
vigência deste PME;

Não contemplada

Em Andamento

2024

estabelecer políticas de
incentivo ao profissional
da educação básica para
cursar a pós-graduação
lato ou stricto-sensu;

Não se aplica

Em andamento

2024

fortalecer a formação
dos(as) professores(as)
das escolas públicas de
educação básica, por
meio da implementação

Não se aplica

Não iniciada

16.4

16.5

16.6
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2017

16.7

Não se aplica

Realizada

2024

promover, em regime de
colaboração, a formação
inicial e continuada em
nível médio para 100%
do pessoal técnico e
administrativo, e em nível
superior para 50% desses
profissionais, na vigência
do PME.

Não se aplica

Não iniciada

2024

divulgar editais de bolsas
para cursos de pósgraduação lato ou stricto
sensu oferecidos por
órgãos de fomento como:
Fundação de Apoio ao
Desenvolvimento
do
Ensino,
Ciência
e

Não se aplica

Realizada

16.8

16.9

das ações do Plano
Nacional do Livro e
Leitura, e de participação
em programa nacional de
disponibilização de
recursos para acesso a
bens culturais pelo
magistério público;
garantir, nos concursos
para a educação indígena,
a inclusão de requisitos
referentes
às
particularidades culturais
desses
grupos
populacionais,
especialmente
as
linguísticas, a partir do
segundo ano de vigência
do PME;
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Tecnologia do Estado de
Mato Grosso do Sul
FUNDECT
MS,
Coordenação
de
Aperfeiçoamento
de
Pessoal de Nível Superior
- CAPES, Financiadora
de Estudos e Projetos FINEP entre outros;
2024

16.10

articular com órgãos de
fomento
como:
FUNDECT
MS,
CAPES, FINEP, entre
outros, a criação de
programas e editais para a
oferta de bolsas para
cursos de pós-graduação
lato ou stricto sensu,
específicos
para
profissionais da educação
básica, em exercício.

Não se aplica

Não iniciada
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Informações relevantes sobre a execução da estratégia no período

Os profissionais da rede pública e privada, em sua maioria possuem cursos de pósgraduação na área que atuam, com exceção dos profissionais da Educação Escolar Indígena da
Aldeia Te’ýikue, que estão em formação inicial de nível superior para uma educação escolar
indígena diferenciada intercultural e bilíngue. Aproximadamente foram 27 formandos do curso
de Licenciatura Teko Arandu na Universidade Federal da Grande Dourados UFGD/FAIND/TEKO/ARANDU, do município de Caarapó. E que estão atuando
profissionalmente, na rede municipal, estadual e na Universidade Federal da Grande DouradosUFGD. Em 2017 há 15 acadêmicos cursando a Licenciatura Teko Arandu.
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XVII.

Meta sobre a Valorização do Professor

Meta 17: Valorizar os(as) profissionais do magistério das redes públicas de educação
básica de forma a equiparar seu rendimento médio aos dos(as) demais profissionais com
escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PME.
Indicador
17.A
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

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.
META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL71

100%



FONTE DO INDICADOR

0,0%
Minicenso 2017

DADO
MUNICÍPAL 72

Informações relevantes sobre a execução da meta no período

Mesmo com os reajustes salariais, estando de acordo com a Lei do Piso Nacional, em
média os salários dos profissionais de 40 horas semanais, ainda não são equivalentes aos demais
profissionais com a mesma escolaridade.
Quadro 14 – Remuneração dos Professores da Educação Básica da Rede Pública e Não
Professores no Município de Caarapó-MS.
Rede

Estadual
Municipal
Não Professores

Professor – 40 horas (Vencimento inicial)
Nível Médio
2016
2017
R$ 3.151,78
R$ 3.436,50
R$ 2.406,90
R$ 2.590,78
-

Nível Superior
2016
2017
R$ 4.727,67
R$ 5.154,75
R$ 3.248,06
R$ 3.496,22
R$ 3.640,82
R$3.918,98

Fonte: Tabela Salarial anual da FETEMS e Tabela Salarial – Recursos Humanos/SMEDE

71

É o dado apresentado pelos estudos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP
72

É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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2015

implementar ações de
acompanhamento
da
atualização do valor do
piso salarial nacional dos
profissionais
do
magistério público da
educação básica, de
acordo com o custo
aluno, a partir da vigência
do PME;

Não se aplica

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO
Realizada

2024

assegurar a valorização
salarial, com ganhos
reais, para além das
reposições de perdas
remuneratórias
e
inflacionárias, e busca da
meta de equiparação da
média salarial de outros
profissionais de mesmo
nível de escolaridade e
carga horária, até o final
da vigência do PME;

Não contemplada

Não iniciada

2015

garantir a implantação e
implementação,
em
parceria com órgãos da
saúde, de programas de
saúde específicos para os
profissionais
da
educação,
sobretudo

Não se aplica

Não iniciada

PRAZO DA
ESTRATÉGIA
(se possuir)

ESTRATÉGIAS

17.1

17.2

17.3

DESCRIÇÃO DA
ESTRATÉGIA

PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS
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relacionados à voz, visão,
problemas
vasculares,
ergonômicos,
psicológicos
e
neurológicos,
entre
outros, a partir da
vigência do PME;
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XVIII.

Meta sobre o Plano de Carreira Docente

Meta 18: Assegurar, no prazo de dois anos, a existência de Planos de Carreira para os(as)
profissionais da educação básica e superior pública e, para o Plano de Carreira dos(as)
profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional
profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição
Federal.
Indicador
18.A
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Plano de Carreira implantado no Município para os profissionais da
Educação Básica
META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL73

100% PCCR

Indicador
18.B
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO



PNE em movimento 2014
Minicenso 2017

DADO
MUNICÍPAL 74

Percentual de profissionais da educação básica com planos de carreiras
implantados e que cumpram o piso salarial

META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL75

100% PCCR

100%

FONTE DO INDICADOR

100%

DADO
MUNICÍPAL 76

FONTE DO INDICADOR
PNE em movimento 2014
Minicenso 2017

Informações relevantes sobre a execução da meta no período

A construção Coletiva de um novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR),
constitui-se no maior desafio na luta dos Profissionais da Educação Básica Municipal, pois
significa um grande avanço para a vida funcional, estabelecendo e criando o Grupo Funcional,
exclusivo, da Educação Municipal, agregando todos os seus profissionais, oportunizando assim
a luta pela valorização específica desses profissionais.
73

pne.mec.gov.br. É o dado que apresenta a situação das metas dos Planos - 2014

74

É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
pne.mec.gov.br. É o dado que apresenta a situação das metas dos Planos - 2014

75

76

É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município

171

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ- MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

Aprovada em 2017 a Lei Complementar nº 067/2017 do Plano de Cargos, Carreiras e
Remuneração dos Profissionais da Educação e Integrantes das Carreiras de Apoio à Educação
Básica do Município de Caarapó – MS, que revoga a Lei Complementar Nº 040, de 28/12/2009.
Verifica-se na rede Municipal que avançamos alguns passos, muito aquém do desejado,
restando-nos, ainda, um longo caminho a percorrer, que nos desafia a persistir e insistir na nossa
mobilização pela valorização profissional.
No Ranking Salarial dos Professores do Estado do Mato Grosso do Sul, atualizado até
maio deste ano, Caarapó ocupa o 9º lugar, pagando um Piso Salarial de R$ 2.590,78 (Dois Mil,
quinhentos e noventa reais e setenta e oito centavos) por 40 horas semanais ao professor de
nível médio. Isso não significa que ganhamos bem, e sim, que o salário dos professores de um
modo geral está muito longe de ser o ideal, quando verifica-se que a Rede Estadual paga hoje
um Piso de R$ 3.151,76 (Três mil, cento e cinquenta e um e setenta e seis centavos), mas por
outro lado é bom registrar que também nos orgulha aparecer em 9º lugar num Ranking que já
ocupamos o 54º.
Vejamos a Evolução Salarial dos Professores da Rede Municipal de Caarapó:
Quadro 15 – Evolução dos Professores da Rede Municipal de Caarapó:
Ano
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Piso Nacional
R$ 950,00
R$ 1.024,00
R$ 1.187,00
R$ 1.451,00
R$ 1.567,00
R$ 1.697,37
R$ 1.917,78
R$ 2.135,64
R$ 2.280,80

Piso Municipal
R$ 1.052,24
R$ 1.105,00
R$ 1.270,00
R$ 1.461,00
R$ 1.615,00
R$ 1.942,10
R$ 2.149,07
R$ 2.406,90
R$ 2.590,78

Fonte: SIMTED

Por esta Tabela verifica-se que houve um aumento de mais de 146% no valor do Piso
do Professor da Rede Municipal nesses últimos nove anos, para uma inflação acumulada de
51,82% no mesmo período.
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criar mecanismos de
acompanhamento dos
profissionais egressos de
concurso público, a fim de
fundamentar, com base em
avaliação documentada, a
decisão pela efetivação
após o estágio probatório,
até o final do primeiro ano
de vigência do PME;
reelaborar a Lei do Plano
de Cargos e Carreiras,
garantindo as legislações
pertinentes
para
os
profissionais da educação,
a partir da vigência do
PME;

Não se aplica

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO
Realizada

Não se aplica

Realizada

2017

participar, anualmente, em
regime de colaboração com
o Governo Federal, do
censo dos(as) profissionais
da educação básica de
outros segmentos que não
os do magistério;

Não se aplica

Realizada

2017

considerar
as
especificidades
socioculturais das escolas
do
campo
e
das
comunidades indígenas, no

PRAZO DA
ESTRATÉGIA
(se possuir)

ESTRATÉGIAS
2016

18.1

2015

18.2

18.3

18.4

DESCRIÇÃO DA
ESTRATÉGIA

PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS

Realizada
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provimento de cargos
efetivos para essas escolas;
2024

realizar levantamento e
divulgação das vagas puras
existentes e das cedências
dos profissionais do
magistério e dos
profissionais não docentes
para decidir a realização de
concursos, na vigência
deste PME;
criar critérios específicos
no Plano de Cargos,
Carreiras e Remuneração,
com
política
salarial
fundamentada em titulação,
experiência, qualificação e
desempenho,
visando
valorizar o profissional de
educação, na vigência do
PME;

Não se aplica

Realizada

Não se aplica

Realizada

2015

regulamentar as cedências
de pessoal do magistério e
dos demais cargos de
provimento efetivo, a partir
do primeiro ano de vigência
do PME;

Não se aplica

Realizada

2024

garantir a implementação
de Plano de Cargos,
Carreiras e Remuneração
para os(as) profissionais do
magistério da rede pública
de
educação
básica,
observados os critérios
estabelecidos
na
Lei

12.361.006 – 2040 - 118000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
(2016-pago)

Realizada

18.5

2024

18.6

18.7

18.8

174

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ- MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES
Federal nº 11.738, de 16 de
julho de 2008, na vigência
do PME;

12.361.006 – 2041 - 119000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
(2016-pago)
12.361.006 – 2040 – 118000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
LOA-2017 - Previsão Orçamentária
12.361.006 – 2041– 119000
31.90.04
31.90.11
31.90.13
31.90.94
31.91.13
LOA-2017 - Previsão Orçamentária
12.361.006 – 2021
101000 – 33.50.43
(2016-pago)
12.361.006 – 2021
101000 – 33.50.41
101000 – 33.50.43
2017 – Previsão Orçamentária

2024
18.9

garantir, no Plano de
Cargos,
Carreiras
e
Remuneração, aos docentes
das redes públicas, que
atuam na educação básica,

Não se aplica

Realizada
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incentivo
remuneratório
por titulação.
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Informações relevantes sobre a execução da estratégia no período

“18.1 criar mecanismos de acompanhamento dos profissionais egressos de concurso
público, a fim de fundamentar, com base em avaliação documentada, a decisão pela efetivação
após o estágio probatório, até o final do primeiro ano de vigência do PME;” (PMECaarapó/MS,2015,p. 90).
Para diminuir o quadro de profissionais temporários o Poder executivo realizou
concurso público municipal em julho de 2016 para atender a demanda educacional. Os cargos
efetivos foram providos através de concurso público de provas ou de provas e títulos e serão
acessíveis a todos que preencham os requisitos estabelecidos na legislação vigente. E, assim
houve a efetivação dos concursados. O servidor nomeado em virtude de aprovação em concurso
público permanecerá em estágio probatório durante 36 (trinta e seis) meses, período em que
será avaliado quanto ao exercício da função pública e das atribuições do respectivo cargo e
função, com base em avaliação documentada, a decisão pela efetivação após o estágio
probatório.
18.6 criar critérios específicos no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, com
política salarial fundamentada em titulação, experiência, qualificação e desempenho, visando
valorizar o profissional de educação, na vigência do PME;
O Município já realizou todas etapas de estudos para a reelaboração Plano de Cargos,
Carreiras e Remuneração o mesmo foi enviado à Câmara Municipal de Caarapó e aprovado em
julho de 2017. O Plano de Cargos e Remuneração dos servidores da Prefeitura Municipal de
Caarapó, dentro do Regime Estatutário, tem por objetivo fundamental a valorização e
profissionalização do servidor, bem como a eficiência e continuidade da ação administrativa.
O município, em contrapartida, oferece estágios em suas instituições educacionais,
conforme Acordo de Cooperação com as instituições que oferecem os cursos.
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XIX.

Meta sobre a Gestão Democrática

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
da União.
Indicador
19.A
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Percentual de diretores de escolas públicas que foram escolhidos
para a ocupação do cargo por meio de critérios técnicos de mérito
e desempenho e de consulta pública à comunidade escolar.
META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL77

02 ANOS

Indicador
19.B
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Indicador
19.C
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Censo Escolar - Inep
Minicenso 2017

DADO
MUNICÍPAL 78

Percentual de escolas públicas que contaram com a participação
de profissionais da educação, pais e alunos na formulação dos
projetos político-pedagógicos e na constituição do conselho escolar.
META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL79

02 ANOS

88,88%

FONTE DO INDICADOR

100%

DADO
MUNICÍPAL 80

FONTE DO INDICADOR
Censo Escolar - Inep
Minicenso 2017

Percentual de escolas públicas que recebem recursos financeiros
dos entes federados.
META ALCANÇADA NO PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

77

É o dado apresentado pelos estudos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP
78

É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
É o dado apresentado pelos estudos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP

79

80

É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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DADO OFICIAL81

02 ANOS

Indicador
19.D
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO



FNDE 2016
Minicenso 2017

DADO
MUNICÍPAL 82

Condições em que os diretores exercem o cargo.

META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL83

02 ANOS

100%

FONTE DO INDICADOR

0,0%

DADO
MUNICÍPAL 84

Minicenso 2017

Informações relevantes sobre a execução da meta no período

A Comissão analisou que está meta foi realizada, pois cumpre a Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira LDB 9639/96, de forma a respeitar os direitos constitucionais da Educação Escolar Indígena.
O Indicador 19.A só não é cumprido na sua totalidade, em respeito às especificidades
da comunidade indígena, pois nas instituições educacionais da Aldeia Te’ykue a gestão é
democrática e compartilhada e tem normatização própria. Desse modo a escolha para diretor é
realizada pelos profissionais e lideranças da comunidade.
Obs: O Indicador 19.D, foi corrigido, por não possuir dados oficiais.

81

É o dado apresentado pelos estudos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP
82
83

84

É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
Não há dados para este indicador
É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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PRAZO DA
ESTRATÉGIA
(se possuir)

ESTRATÉGIAS

PREVISÕES
ORÇAMENTÁRIAS

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM ANDAMENTO

2024

assegurar e garantir, na
vigência deste PME, cursos de
formação continuada aos
conselheiros dos conselhos de
educação, de acompanhamento
e controle social do FUNDEB,
de alimentação escolar e dos
demais
conselhos
de
acompanhamento de políticas
públicas, com vistas ao bom
desempenho de suas funções;

Não se aplica

Realizada

2015

fortalecer
os
conselhos/colegiados escolares
e
demais
Conselhos
Municipais,
como
instrumentos de participação e
fiscalização na gestão escolar e
educacional, inclusive por
meio de programas de
formação de conselheiros,
assegurando-se condições de
funcionamento autônomo a
partir da vigência do PME;

12.361.006 – 2024
101000 – 33.90.14
101000 – 33.90.30
101000 – 33.90.36
101000 – 33.90.39
LOA-2017 – Previsão
Orçamentária

Realizada

2015

garantir a participação do
Fórum Municipal de Educação
- FME, em regime de
colaboração com o Fórum
Estadual de Educação de Mato
Grosso do Sul - FEEMS, das
conferências municipais e

Não se aplica

Realizada

19.1

19.2

19.3

DESCRIÇÃO DA
ESTRATÉGIA
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estaduais de educação e
acompanhar a execução do
PEE/MS e do PNE, a partir da
vigência deste PME;
2015

implantar e fortalecer os
grêmios
estudantis
e
associações de pais e mestres,
assegurando-lhes, inclusive,
espaços adequados e condições
de funcionamento nas escolas,
e fomentar a sua articulação
com os conselhos escolares, a
partir do primeiro ano de
vigência deste PME;

Não se aplica

Realizada

2017

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

Não se aplica

Realizada

2017

criar
e
implementar
instrumentos de avaliação de
docentes e gestores escolares
garantindo a participação dos
pais e estudantes na avaliação;

Não se aplica

Realizada

2015

promover e participar de
reuniões para discussão sobre a
organização e implantação do
Sistema Nacional de Educação

Não se aplica

Não iniciada

19.4

19.5

19.6

19.7
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em regime de colaboração
entre os entes federados, a
partir da vigência do PME;
2016

adequar, no prazo de 01 (um)
ano a contar da aprovação
deste PME, a Lei Municipal nº
859/2007, que instituiu o
Sistema Municipal de Ensino,
alinhado ao Sistema Nacional
de Educação, com ampla
participação da sociedade;

Não se aplica

Não iniciada

2015

promover, em parceria com as
IES, oferta de cursos de
formação continuada e/ou de
pós-graduação para diretores e
gestores escolares, a partir do
primeiro ano de vigência deste
PME;
implementar
e
fortalecer
processos
de
autonomia
pedagógica, administrativa e
de gestão financeira nos
estabelecimentos públicos de
ensino, a partir da vigência
deste PME;

Não se aplica

Realizada

Não iniciada

Não iniciada

19.8

19.9

2017

19.10
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2017

participar
de
programas
nacionais de formação de
diretores e gestores escolares,
bem como da prova nacional
específica, a fim de subsidiar a
definição de critérios objetivos
para o provimento das funções;

Não se aplica

Não iniciada

2017

assegurar as eleições diretas
para diretor escolar e diretor
adjunto, quando couber, e
garantir que somente docentes
efetivos, com nível superior na
área da educação possam
concorrer a estes cargos;

Não se aplica

Realizada

2017

assegurar a gestão democrática
e compartilhada da escola
indígena com normatização
própria, respeitando o Projeto
Politico Pedagógico e o

19.11

19.12

19.13

Realizada
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Regimento
Escolar
da
Instituição de Ensino e garantir
que somente docentes efetivos,
com nível superior específico
na área da educação escolar
indígena possam concorrer aos
cargos
de
direção
e
coordenação pedagógica.
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Informações relevantes sobre a execução da estratégia no período

A gestão democrática da educação está amparada na legislação educacional, sua
efetivação é ainda um desafio no país. É possível acompanhar onde estão constituídos os
conselhos municipais por meio das informações coletas via questionários da Prova Brasil.
As instituições educacionais estaduais cumprem as determinações e obrigatoriedades
estipuladas pela legislação do Governo Federal, Governo Estadual/ Secretaria de Estado de
Educação – SED.
19.2 fortalecer os conselhos/colegiados escolares e demais Conselhos
Municipais, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão
escolar e educacional, inclusive por meio de programas de formação de
conselheiros, assegurando-se condições de funcionamento autônomo a partir
da vigência do PME; (PME- Caarapó,2015, p. 92).

Além da legislação nacional, a Rede Municipal de Ensino está amparada por legislação
própria, relacionada à gestão democrática: Sistema Municipal de Ensino, Conselho Municipal
de Educação-CME, Conselho Municipal de Alimentação Escolar-CAE; Fundo Municipal de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação – FUNDEB e o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – CONFUNDEB; o Conselho Escolar das Escolas da Rede
Municipal de Ensino, Fórum Municipal de Educação – FME, Associação de Pais e Mestres –
APM.
“19.9 promover, em parceria com as IES, oferta de cursos de formação continuada e/ou
de pós-graduação para diretores e gestores escolares, a partir do primeiro ano de vigência
deste PME;” Na rede municipal houve adesão ao Programa de Formação de Gestores – direção
escolar oferecido pela UFMS de Ponta Porã;
“19.12 assegurar as eleições diretas para diretor escolar e diretor adjunto, quando
couber, e garantir que somente docentes efetivos, com nível superior na área da educação
possam concorrer a estes cargos;” O município há anos vem cumprindo essa estratégia, nas
instituições educacionais da rede municipal e estadual, ficando apenas as instituições
localizadas na comunidade indígena de Caarapó.
19.13 assegurar a gestão democrática e compartilhada da escola
indígena com normatização própria, respeitando o Projeto Político
Pedagógico e o Regimento Escolar da Instituição de Ensino e garantir que
somente docentes efetivos, com nível superior específico na área da educação
escolar indígena possam concorrer aos cargos de direção e coordenação
pedagógica. (PME- Caarapó,2015, p. 93).

Na Rede municipal a respeito da gestão democrática e compartilhada da escola indígena
isso acontece. A Gestão escolar é um processo que rege o funcionamento da escola, compreende
a tomada de decisões conjuntas no planejamento, execução, acompanhamento e avaliação das
questões administrativas, pedagógicas, envolvendo a participação da comunidade escolar e
liderança indígena. Algumas decisões administrativas são tomadas pela Equipe de coordenação
pedagógica e direção, e outras tomadas de decisões necessitam ser coletiva.
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XX.

Meta sobre o Financiamento da Educação

Meta 20: Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no
mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do País no 5º ano de vigência deste
PME e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio.
Indicador
20.A
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Razão entre investimento público total em educação e o Produto Interno
Bruto (PIB) do País
META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL85

10 ANOS

FONTE DO INDICADOR

0,0%

DADO
MUNICÍPAL 86

Minicenso 2017

Não foi realizado o cálculo desta meta, visto que haverá mudança na redação da mesma,
ao invés de PIB do País na nova redação será o PIB do município. Em virtude que o valor do
PIB do País é maior do que do município, este não conseguiria obter esses valores, pois a sua
arrecadação é menor. O município tem o dever de investir 25% da arrecadação municipal.

85

86

Não há dados para este indicador
É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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ESTRATÉGIAS

20.1

PRAZO DA
ESTRATÉGIA
(se possuir)
2024

DESCRIÇÃO DA
ESTRATÉGIA
garantir, observando as
políticas de colaboração
entre os entes federados,
fontes de financiamento
permanentes e sustentáveis
para todos os níveis, etapas e
modalidades da educação
básica, com vistas a atender
suas demandas educacionais
de acordo com o padrão de
qualidade nacional, na
vigência do PME;

PREVISÕES ORÇAMENTÁRIAS
OBS: Recursos financeiros investidos
na Educação, por Programa, na Função
12, no ano de 2016 e 2017(Previsão).
Os Recursos estão repetidos também na
Meta 20 e estratégia 20.16:

ESTRATÉGIA REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM ANDAMENTO
Realizada

• 12.361.006
- 2021
- 2023
• 12.306.043
- 2034
• 12.365.044
- 2036
• 12.306.043
- 1011
- 1012
- 2025
• 12.365.044
- 1016
- 1018
- 2029
• 12.306.006 - 2027
• 12.361.006
- 1013
- 1014
- 2028
- 2031
- 2032
• 12.364.007 - 2033
(2016-pago)
• 12.361.006
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- 1009
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2037
• 12.306.043
- 2034
• 12.365.044
2036
• 12.306.043
- 1011
- 1012
- 2025
- 2038
• 12.365.044
- 1016
- 1018
- 2029
- 2039
• 12.306.006
- 2027
• 12.361.006
- 1013
- 1014
- 1015
- 1017
- 2028
- 2030
- 2031
- 2032
- 2060
• 12.364.007
- 2033
• 12.367.006
- 2035
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
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2024

participar do regime de
colaboração entre os entes
federados e cumprir as
determinações para atingir o
percentual de 10% do PIB até
2024;

Não contemplada

Não iniciada

2024

aplicar, na íntegra, os
percentuais mínimos de
recursos vinculados para a
educação pública em todos
os
níveis,
etapas
e
modalidades, por meio da
ampliação do investimento
público em educação pública
em relação ao PIB, com
incrementos obrigatórios a
cada ano, proporcionais ao
que faltar para atingir a meta
estabelecida até o final da
vigência do PME, de forma a
alcançar, no mínimo e
progressivamente,
os
seguintes percentuais em
relação ao PIB: 6,7% até
2015; 7% até 2017; 8% até
2019; 9% até 2022; e 10% até
2024;

Não contemplada

Não iniciada

2015

assegurar as matrículas em
educação especial, ofertadas
por organizações
filantrópicas, comunitárias e
confessionais, parceiras do
poder público, e sua
contabilização para fins de
financiamento com recursos

12.361.006 – 2021
101000 – 33.50.43
(2016-pago)

Realizada

20.2

20.3

20.4

12.361.006 – 2021
101000 – 33.50.41
101000 – 33.50.43
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
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2018

20.5

Não se aplica

Em andamento

2024

assegurar financiamento, em
regime de colaboração com a
União, para políticas e
estratégias de solução de
problemas do transporte
escolar, enfrentados pelo
município, em relação ao
gerenciamento e pagamento
de despesas, na vigência
deste PME;

Não contemplada

Em andamento

2016

assegurar nas escolas
públicas incentivo financeiro
para promover a realização
de atividades artísticoculturais pelos(as)
estudantes, incentivando o
envolvimento da
comunidade;
garantir o financiamento para
a promoção de atividades de
desenvolvimento e estímulo
a habilidades esportivas nas
escolas, interligadas a um
plano de disseminação do
desporto educacional e de
desenvolvimento esportivo

Não contemplada

Não iniciada

Não contemplada

Em andamento

20.6

20.7

2015

20.8

públicos da educação básica,
a partir da vigência do PME;
ampliar e reestruturar as
unidades
escolares
e
capacitar os(as) profissionais
para atender a demanda da
educação inclusiva a partir
do 3º ano da vigência deste
PME;
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estadual e nacional, a partir
da vigência deste PME;
2018

garantir aporte de recursos,
no prazo de três anos a partir
da vigência deste PME, para
financiar programas de
acompanhamento
da
aprendizagem
com
profissionais formados na
área, para estudantes com
dificuldades
de
aprendizagem e/ou distorção
idade-série;

Não se aplica

Não iniciada

2024

garantir o cumprimento do
piso salarial profissional
nacional previsto em lei para
carga horária de 20 horas
aos(às) profissionais do
magistério público da
educação básica, até o final
da vigência do PME;

OBS: Recursos financeiros investidos
na Educação, por Programa, na Função
12, no ano de 2016:
• 12.361.006
- 2040
- 2041
• 12.365.031
- 2042

Em andamento

20.9

2043
20.10

2057
- 2058
(2016-pago)
• 12.361.006
- 2040
- 2041
• 12.365.031
- 2042
- 2043
- 2057
- 2058
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2020

aperfeiçoar e ampliar os
mecanismos
de
acompanhamento
e
fiscalização da arrecadação
da contribuição social do
salário-educação;

Não contemplada

Não iniciada

2020

aplicar 50% das verbas
transferidas pelo governo
federal do Fundo Social do
pré-sal,
royalties
e
participações
especiais,
referentes ao petróleo e à
produção
mineral,
em
manutenção
e
desenvolvimento
da
educação pública;

Não contemplada

Não iniciada

2020

aplicar 50% das verbas
transferidas do fundo social
do pré-sal, royalties e
participações
especiais,
referentes ao petróleo e à
produção
mineral,
em
salários dos profissionais da
educação pública;

Não contemplada

Não iniciada

2020

fortalecer os mecanismos e
os
instrumentos
que
assegurem, nos termos do
parágrafo único do artigo 48
da
Lei
Complementar
Federal nº 101, de 4 de maio
de 2000, a transparência e o
controle social na utilização
dos
recursos
públicos

Não se aplica

Realizada

20.11

20.12

20.13

20.14
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aplicados em educação,
especialmente mediante a
realização de audiências
publicas;
2020

criar
mecanismos
que
incentivem a população a
participar de discussões
sobre os recursos recebidos e
os gastos da educação por
meio de audiências públicas,
reuniões
ampliadas
e
conferências;

Não se aplica

Realizada

2015

prover recursos financeiros
que possibilitem a execução
das metas e estratégias
estabelecidas neste PME, na
sua vigência.

OBS: Recursos financeiros investidos
na Educação, por Programa, na Função
12, no ano de 2016:
• 12.361.006
- 2040
- 2041
• 12.365.031
- 2042

Em andamento

20.15

2043
20.16

2057
- 2058
(2016-pago)
• 12.361.006
- 2040
- 2041
• 12.365.031
- 2042
- 2043
- 2057
- 2058
LOA-2017 – Previsão Orçamentária
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Informações relevantes sobre a execução da estratégia no período

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 212, estabelece as competências e
responsabilidades das esferas de governo para o financiamento da educação pública brasileira,
determinando que a União aplique, anualmente, nunca menos de 18% e os Estados, Distrito
Federal e Municípios, 25%, no mínimo da receita proveniente de impostos compreendida a
proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.
Nos termos do PNE, ela deverá ser compatibilizada com os demais instrumentos de
planejamento: o Plano Plurianual – PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO e a Lei
Orçamentária Anual – LOA, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Em
Caarapó os mesmos foram reformulados de maneira a assegurar as dotações orçamentárias
compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias do plano, a fim de viabilizar sua execução.
O PPA com previsão de ser aprovado em agosto de 2017.
20.1 garantir, observando as políticas de colaboração entre os entes
federados, fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os
níveis, etapas e modalidades da educação básica, com vistas a atender suas
demandas educacionais de acordo com o padrão de qualidade nacional, na
vigência do PME; (PME- Caarapó,2015, p. 99).

É primordial o conhecimento a respeito do financiamento da educação. As discussões
acerca do financiamento da educação perpassam os debates sobre a democratização da
educação e da escola por meio de acesso e da qualidade social.
Na busca de um melhor atendimento ao estudante, como também vem trabalhando na
tentativa de elevar os índices de aprovação e reduzir a evasão e reprovação. Dentre as ações e
programas podemos citar:
- Financiamento da educação: Salário Educação, Fundeb, Outros Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE, órgão do Ministério da Educação - MEC;
- Indicadores Gerais: Ideb- Indicadores da Educ. Básica
- Avaliações: Prova Brasil, Avaliação Nacional da Alfabetização - ANA, Educacenso;
- Formação de professores: Piso Salarial do Magistério;
- Assistência ao aluno: PDDE, PNAE, PNAT, PNLD;
-Educação Especial: Sala Recurso Multifuncional, escola acessível e inclusão;
- Educação Básica: Plano de Metas Compromisso Todos Pela Educação, Plano
de Ações Articuladas (PAR), Pró-infância, Caminho da Escola, Pró-info, PDE Escola, Novo
Mais Educação;
-Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos: Programa Brasil alfabetizado.
PNLD-EJA
20.4 assegurar as matrículas em educação especial, ofertadas por
organizações filantrópicas, comunitárias e confessionais, parceiras do poder
público, e sua contabilização para fins de financiamento com recursos
públicos da educação básica, a partir da vigência do PME; (PMECaarapó,2015, p. 99).
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O município e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE celebram
convenio, ampliando a oferta e atendimento de qualidade a educação especial.
20.8 garantir o financiamento para a promoção de atividades de
desenvolvimento e estímulo a habilidades esportivas nas escolas, interligadas
a um plano de disseminação do desporto educacional e de desenvolvimento
esportivo estadual e nacional, a partir da vigência deste PME; (PMECaarapó,2015, p. 100).

A Secretaria Municipal de Educação e Esportes, através do Departamento de Esportes
e Lazer, desenvolve diversas atividades como:
Escolinhas de Esportes do Município com as modalidades de Futsal, Futebol, Voleibol,
Basquetebol e Handebol, no gênero masculino e feminino. Com o objetivo de incentivar a
integração e socialização através do esporte, inclusão social, realização de atividades saudáveis,
bem como ensinar aos alunos noções táticas e técnicas do esporte, melhorando os aspectos
motores atende. As atividades do projeto são desenvolvidas no período de março a dezembro
e atende em torno de 450 crianças e adolescentes, de 07 a 16 anos. As atividades são realizadas
nas quadras das escolas, no Ginásio de Esportes, Estádio Carecão, Aldeia Te’yikue e no Distrito
de Nova América.
Outras atividades relacionadas ao Departamento de Esportes Campeonato Intervilas de
Futebol, Campeonato Master de Futebol de campo, Corrida do Trabalhador, Copa Integração
de Basquetebol, Campeonato de Futebol Suíço dos funcionários públicos Municipais, Semana
dos Povos Indígenas, Passeio Ciclístico, Super Copa Zemm de Futsal.
Participa de eventos como: JOESC, nas modalidades de Basquetebol, Voleibol,
Handebol e Futsal, masculino e feminino, Tênis de mesa, Xadrez e Dama; JOERE – Jogos
Educacionais da Rede Estadual.
“20.10 garantir o cumprimento do piso salarial profissional nacional previsto em lei
para carga horária de 20 horas aos(às) profissionais do magistério público da educação
básica, até o final da vigência do PME;” A rede estadual e municipal cumprem o piso salarial.
20.14 fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos
termos do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar Federal nº 101,
de 4 de maio de 2000, a transparência e o controle social na utilização dos
recursos públicos aplicados em educação, especialmente mediante a
realização de audiências publicas; (PME- Caarapó,2015, p. 100).

No que diz respeito a esta estratégia, o munícipio vem cumprindo o estabelecido, o
cidadão pode ter acesso as receitas e despesas, através do portal da transparência. E vários
recursos destinados à educação possuem seus órgãos fiscalizadores, como CACS-FUNDEB
este faz o parecer do PNAE, PNATE, FUNDEB 60% do Magistério e 40% do Administrativo,
Conselho de Alimentação Escolar – CAE.
Os investimos do município do governo federal na educação foram:
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Quadro 15: Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE
RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO- FNDE

Programas
PNAE - Alimentação Escolar – Prog. Nacional de
Alimentação Escolar
PAC II Quadras-Prog. De Construção de Quadras
Poliesportivas
PNATE – Programa Nacional de Apoio ao
Transporte Escolar
Quota Estadual/Municipal
Brasil Carinhoso*

Valor no ano
2016
R$ 502.400,00

Valor no ano
2017
R$ 552.476,00

R$ 25.215,55

R$ 40.343,28

R$ 228.068,53

R$ 220.743,29

R$ 836.595,68
R$ 198.369,41

R$ 919.499,26
--

Fonte: www.fnde.gov.br

*No ano de 2017 o município não recebeu este recurso.
Com a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição - PEC que congela os gastos
públicos por 20(vinte) anos pelo governo federal, isso fará que o investimento em educação
fique menor, sendo ela considerada essencial para o desenvolvimento do país e diminuir a
desigualdade social.
Avaliando o panorama brasileiro com esses congelamentos, recursos sendo cortados,
fica claro que sem a garantia de aporte financeiro do governo federal será difícil executar as
metas e estratégias do Plano Municipal de Educação - PME.

197

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ- MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação – PME,
estudou, analisou todas as metas e estratégias do Plano, fez levantamento de dados para
elaboração dos cálculos. Neste sentido foi evidenciado, neste relatório, apenas os resultados
que foram possíveis de verificação. A Comissão elaborou notas técnicas do Plano, para atender
o dispositivo legal de alinhamento temporal ao Plano Nacional de Educação – PNE, e ao Plano
Estadual de Educação – PEE.
Observa-se que os resultados obtidos não são totalmente reais, pois o número total de
habitantes refere-se ao ano de 2010, visto que o Censo Demográfico é realizado de dez em dez
anos. Por esse motivo foram elaborados os quadros de atendimentos do município do período
observado, com base no Censo Escolar 2016 e Resultados Preliminares do Educacenso 2017,
estes sim estão de acordo com a realidade do município.
É possível apontar alguns pontos das análises realizadas; uma delas diz respeito a
questão orçamentaria com previsão de aumento de investimos para educação pelos 75% dos
royalties do petróleo. Além disso, 50% de todos os recursos do Fundo Social do pré-sal fossem
destinados à educação. Era realmente um ambiente favorável para se cumprirem os Planos.
Porém a realidade vivida no contexto social, político e econômico neste período é bem ao
contrário, estamos passando por crises financeiras e institucionais, tendo que rever os
investimentos, alguns recursos federais sendo cortados, alterando atividades das instituições.
Outro ponto o PME é um Plano territorial, algumas metas não são de competência da
esfera municipal são compartilhadas com outras esferas estadual, federal e privada. Isto
dificulta o cumprimento das metas do PME, pois cada um deve cumprir sua parte para o Plano
ser concretizado.
Por fim, deve haver uma articulação institucional entre as diversas esferas e um grande
esforço de todas as partes para a execução das metas e viabilizar ações que melhorem a
qualidade da educação no município.
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5. ANEXO
Anexo 1: GRÁFICOS SOBRE A SITUAÇÃO DAS METAS DOS PLANOS
PNE,PEE E PME
1. META 1. EDUCAÇÃO INFANTIL
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2. META 2. ENSINO FUNDAMENTAL

3.

META 3. ENSINO MÉDIO
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4. META 4. EDUCAÇÃO ESPECIAL
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5. META 5. ALFABETIZAÇÃO
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6. META 6. EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL

7. META 7. QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
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8. META 8. ESCOLARIDADE MÉDIA
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9. META 9. ALFABETIZAÇÃO E ANALFABETISMO FUNCIONAL DE
JOVENS E ADULTOS
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10. META 10. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS INTEGRADA À
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

11. META 11. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA EM NÍVEL MÉDIO
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12. META 12. EDUCAÇÃO SUPERIOR
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13. META 13. TITULAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE PROFESSORES DA
EDUCAÇÃO SUPERIOR

14. META 14. PÓS-GRADUAÇÃO
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15. META 15. FORMAÇÃO DE PROFESSORES

209

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ- MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

16. META 16. FORMAÇÃO CONTINUADA E PÓS GRADUAÇÃO DE
PROFESSORES

17. META 17. VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR

18. META 18. PLANO DE CARREIRA DOCENTE
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19. META 19. GESTÃO DEMOCRÁTICA

20. META 20. FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO
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Anexo 2: GRÁFICOS DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO NACIONAL DA
ALFABETIZAÇÃO - ANA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CAARAPÓ/MS LEITURA
Figura 1. EM CANDIDO LEMES DOS SANTOS

Figura 2. EM RUI BARBOSA
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A EM Professor Moacir Franco de Carvalho realizou as avaliações, porém não teve o
resultado oficial divulgado. Acredita-se que houve uma falha na logística, pois no dia da
avaliação havia o número de aluno suficiente para aplicação da mesma.
Figura 3. EE JOSÉ DE ANCHIETA

Figura 4. EE ARCENIO ROJAS
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Figura 5. EE PROFESSORA CLEUZA APARECIDA VARGAS GALHARDO

Figura 6. EE JOÃO DAMASCENO
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Figura 7. EE PROFESSOR JOAQUIM ALFREDO SOARES VIANNA

Figura 8. EE TENENTE AVIADOR ANTONIO JOÃO
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GRÁFICOS DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO NACIONAL DA
ALFABETIZAÇÃO - ANA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CAARAPÓ ESCRITA
Figura 9. EM CANDIDO LEMES DOS SANTOS

Figura 10. EM RUI BARBOSA
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Figura 11. EE PADRE JOSÉ DE ANCHIETA

Figura 12. EE ARCENIO ROJAS
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Figura 13. EE PROFESSORA CLEUZA APARECIDA VARGAS GALHARDO

Figura 14. EE JOÃO DAMASCENO
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Figura 15. EE PROFESSOR JOAQUIM ALFREDO SOARES VIANNA

Figura 16. EE TENENTE AVIADOR ANTONIO JOÃO
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GRÁFICOS DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO
- ANA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CAARAPÓ – MATEMÁTICA
Figura 17. EM CANDIDO LEMES DOS SANTOS
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Figura 18. EE PADRE JOSÉ DE ANCHIETA
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Figura 19. EE ARCENIO ROJAS
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Figura 20. EE PROFESSORA CLEUZA APARECIDA VARGAS GALHARDO
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Figura 21. EE JOÃO DAMASCENO
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Figura 22. EE PROFESSOR JOAQUIM ALFREDO SOARES VIANNA
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Figura 23. EE TENENTE AVIADOR ANTONIO JOÃO
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Anexo 3: Ficha Técnica de Indicador

SETOR
RESPONSÁVEL:
INDICADORES:

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

1.A Percentual da população de 4 e 5 anos que frequenta a escola
no município (taxa de atendimento escolar)

FÓRMULA DE
CÁLCULO:
ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:

META

SETOR
RESPONSÁVEL:

ANO: 2016/2017

população de 4 e 5 anos que frequenta a escola
população de 4 e 5 anos de idade

x100

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Censo Demográfico 2010 – IBGE, Indicadores Demográficos e
Educacionais, Censo Escolar da Educação Básica
Meta 1: Universalizar, até 2016, a educação infantil na préescola para as crianças de 04 (quatro) a 05 (cinco) anos de idade e
ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender,
no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 03 (três)
anos até o final da vigência deste PME.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

INDICADORES:

1.B - Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a
escola/creche no município (taxa de atendimento escolar)

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

população de 0 a 3 anos que frequenta a escola
população de 0 a 3 anos de idade

ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:

META

x100

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Censo Demográfico 2010 – IBGE, Indicadores Demográficos e
Educacionais, Censo Escolar da Educação Básica
Meta 1: Universalizar, até 2016, a educação infantil na préescola para as crianças de 04 (quatro) a 05 (cinco) anos de idade e
ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a
atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até
03 (três) anos até o final da vigência deste PME.

_______________________
Fonte: Referente ao Material: Plano Nacional de Educação PNE 2014-2024 : Linha de Base.
– Brasília, DF : Inep, 2015 Linha de Base, p. 367-402
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SETOR
RESPONSÁVEL:
INDICADORES:

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

2.A Percentual da população de 6 a 14 anos que frequenta a
escola no município

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

população de 6 a 14 anos que frequenta a escola x100
população de 6 a 14 anos de idade

ABRANGÊNCIA:

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Censo Demográfico 2010 – IBGE, Indicadores Demográficos e
Educacionais, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira – INEP - Censo Escolar da
Educação Básica
Meta 2 - Universalizar o ensino fundamental de 09 (nove)
anos para toda a população de 06 (seis) a 14 (quatorze) anos e
garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos
estudantes concluam essa etapa na idade recomendada, até o
último ano de vigência deste PME.

FONTES OFICIAIS:

META

SETOR
RESPONSÁVEL:
INDICADORES:

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica -PME

ANO: 2016/2017

2.B Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o
ensino fundamental no município

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

população de 16 anos de idade que concluiu o ensino fundamental x100

ABRANGÊNCIA:

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Censo Demográfico 2010 – IBGE, Indicadores Demográficos
e Educacionais, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira – INEP - Censo Escolar da
Educação Básica
Meta 2 - Universalizar o ensino fundamental de 09
(nove) anos para toda a população de 06 (seis) a 14 (quatorze)
anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento)
dos estudantes concluam essa etapa na idade recomendada, até
o último ano de vigência deste PME.

FONTES OFICIAIS:

META

população de 16 anos de idade
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SETOR
RESPONSÁVEL:
INDICADORES:

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

3.A Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a
escola no município, Indicadores Demográficos e
Educacionais

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

população de 15 a 17 anos que frequenta a escola x100
população de 15 a 17 anos de idade

ABRANGÊNCIA:

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Censo Demográfico 2010 – IBGE, Indicadores Demográficos
e Educacionais, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira – INEP - Censo Escolar da
Educação Básica
Meta 3 : Universalizar, até 2016, o atendimento escolar
para toda a população de 15 a 17 anos e elevar, até o final da
vigência deste PME, a taxa líquida de matrículas no ensino
médio para 85%.

FONTES OFICIAIS:

META

SETOR
RESPONSÁVEL:
INDICADORES:

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

3.B Taxa de escolarização líquida no ensino médio da população de
15 a 17 anos.

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

população de 15 a 17 anos que frequenta o ensino médio x100
população de 15 a 17 anos de idade

ABRANGÊNCIA:

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Censo Demográfico 2010 – IBGE, Indicadores Demográficos
e Educacionais, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira – INEP - Censo Escolar da
Educação Básica
Meta 3 : Universalizar, até 2016, o atendimento escolar
para toda a população de 15 a 17 anos e elevar, até o final da
vigência deste PME, a taxa líquida de matrículas no ensino
médio para 85%.

FONTES OFICIAIS:

META
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SETOR
RESPONSÁVEL:
INDICADORES:

FÓRMULA DE
CÁLCULO:
ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:

META

SETOR
RESPONSÁVEL:
INDICADORES:

FÓRMULA DE
CÁLCULO:
ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:

META

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

4.A Percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência
que frequenta a escola.
população de 4 a 17 anos que não consegue de modo algum ou tem grande dificuldade para
enxergar, ouvir, caminhar e/ou subir degraus ou ainda alguma deficiência mental/intelectual
permanente que limite as suas atividades habituais e que frequenta a escola x100
população de 4 a 17 anos que não consegue de modo algum ou tem grande dificuldade para
enxergar, ouvir, caminhar e/ou subir degraus ou ainda alguma deficiência mental/intelectual
permanente que limite as suas atividades habituais

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Censo Demográfico 2010 – IBGE, Indicadores Demográficos
e Educacionais, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira – INEP - Censo Escolar da
Educação Básica
Meta 4 : Universalizar, para a população de 4 a 17 anos
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao
atendimento educacional especializado, preferencialmente na
rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional
inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas
ou serviços especializados, públicos ou conveniados.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

4.B Percentual de matrículas em classes comuns do ensino
regular e/ou EJA da educação básica de alunos de 4 a 17 anos
de idade com deficiência, TGD e altas habilidades ou
superdotação.
Quantidade de matrículas em classes comuns do ensino regular ou Eja da educação
básica de alunos de 4 a 17 anos de idade com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e as altas habilidades ou superdotação x100
Total de matrículas de alunos de 4 a 17 ano de idade com deficiência transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Censo Demográfico 2010 – IBGE, Indicadores Demográficos e
Educacionais, Censo Escolar da Educação Básica
Meta 4 : Universalizar, para a população de 4 a 17 anos
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao
atendimento educacional especializado, preferencialmente na
rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional
inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas
ou serviços especializados, públicos ou conveniados.
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FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

SETOR
RESPONSÁVEL:

Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

5.A Percentual de estudantes com proficiência insuficiente em leitura
INDICADORES:

( nível 1 da escala de proficiência)

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
ABRANGÊNCIA:

FONTES OFICIAIS:

META

SETOR
RESPONSÁVEL:
INDICADORES:
FÓRMULA DE
CÁLCULO:
ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:
META

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP
Meta 5: Alfabetizar, com aprendizagem adequada, todas
as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino
fundamental.
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

5.B Percentual de estudantes com proficiência insuficiente em
Escrita

(nível 1, 2 e 3 da escala de proficiência)
Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira – INEP
Meta 5: Alfabetizar, com aprendizagem adequada,
todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano
do ensino fundamental.
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FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
SETOR
RESPONSÁVEL:
INDICADORES:
FÓRMULA DE
CÁLCULO:
ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:
META

SETOR
RESPONSÁVEL:
INDICADORES:
FÓRMULA DE
CÁLCULO:
ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:

META

Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

5.C Percentual de estudantes com proficiência insuficiente em
Matemática ( nível 1 e 2 da escala de proficiência)
Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira – INEP
Meta 5: Alfabetizar, com aprendizagem adequada,
todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano
do ensino fundamental.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

6.A Percentual de alunos da educação básica pública em
tempo integral
Número de matrículas públicas de alunos que permanecem no mínimo
de 7 horas diárias em atividades escolares x100
número total de matrículas nas escolas públicas

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Censo Demográfico 2010 – IBGE, Indicadores
Demográficos e Educacionais, Censo Escolar da Educação
Básica
Meta 6: Implantar e implementar gradativamente
educação em tempo integral em, no mínimo,50% das escolas
públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos(as)
estudantes da educação básica.
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SETOR
RESPONSÁVEL:

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

INDICADORES:

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

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

Número de escolas públicas com pelo menos um aluno que permanece
no mínimo 7 horas em atividades escolares x 100
número total de escolas públicas

ABRANGÊNCIA:

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Censo Demográfico 2010 – IBGE, Indicadores
Demográficos e Educacionais, Censo Escolar da Educação
Básica
Meta 6: Implantar e implementar gradativamente
educação em tempo integral em, no mínimo,50% das escolas
públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos(as)
estudantes da educação básica.

FONTES OFICIAIS:

META

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
SETOR
RESPONSÁVEL:
INDICADORES:
FÓRMULA DE
CÁLCULO:
ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:

META

Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

7 A - Média do Ideb nos anos iniciais do ensino fundamental

Nota padronizada na prova Brasil x taxa de rendimento
Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Censo da Educação Básica e Prova Brasil
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:
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SETOR
RESPONSÁVEL:
INDICADORES:
FÓRMULA DE
CÁLCULO:
ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:
META

SETOR
RESPONSÁVEL:
INDICADORES:
FÓRMULA DE
CÁLCULO:
ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:
META

SETOR
RESPONSÁVEL:

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

7 B - Média do Ideb nos anos finais do ensino fundamental
Nota padronizada na prova Brasil x taxa de rendimento
Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Censo da Educação Básica e Prova Brasil
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:
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

7 C - Média do Ideb do ensino médio
Nota padronizada na prova Brasil x taxa de rendimento
Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Censo da Educação Básica e Prova Brasil
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:

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

INDICADORES:

8.A Escolaridade média da população de 18 a 29 anos de
idade

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

Soma dos anos de estudo das pessoas na faixa etária de 18 a 29 anos de idade
População de 18 a 29 anos de idade

ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Pnad
Meta 8: Elevar a escolaridade média da população de
18 a 29 anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 anos de
estudo até o último ano de vigência deste PME, para as
populações do campo e dos 25% mais pobres, e igualar a
escolaridade média entre negros e não negros.

META
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SETOR
RESPONSÁVEL:

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

INDICADORES:

8.B Escolaridade média da população de 18 a 29 anos
residente na área rural

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

Soma dos anos de estudo de pessoas residentes na área rural com 18 a 29 anos de idade
População de 18 a 29 anos de idade residente na área rural

ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Pnad
Meta 8: Elevar a escolaridade média da população de
18 a 29 anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 anos de
estudo até o último ano de vigência deste PME, para as
populações do campo e dos 25% mais pobres, e igualar a
escolaridade média entre negros e não negros.

META

SETOR
RESPONSÁVEL:

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

INDICADORES:

8.C Escolaridade média da população de 18 a 29 anos
pertencente aos 25% mais pobres (renda domiciliar per capita)

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

Soma dos anos de estudo para pessoas entre os 25% mais pobres na faixa etária
de 18 a 29 anos de idade
População18 a 29 anos de idade entre os 25% mais pobres

ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Pnad
Meta 8: Elevar a escolaridade média da população de
18 a 29 anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 anos de
estudo até o último ano de vigência deste PME, para as
populações do campo e dos 25% mais pobres, e igualar a
escolaridade média entre negros e não negros.

META
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SETOR
RESPONSÁVEL:

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

INDICADORES:

8.D Razão entre a escolaridade média de negros e não negros
na faixa etária de 18 a 29 anos

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

Soma dos anos de estudo de negros na faixa etária de 18 a 29 anos de
idade
população de negros de 18 a 29 anos de idade x 100
soma de estudos de não-negro na faixa etária de 18 a 29 anos de idade
população de negros de 18 a 29 anos de idade

ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:

META

SETOR
RESPONSÁVEL:

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Pnad
Meta 8: Elevar a escolaridade média da população de
18 a 29 anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 anos de
estudo até o último ano de vigência deste PME, para as
populações do campo e dos 25% mais pobres, e igualar a
escolaridade média entre negros e não negros.
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

INDICADORES:

9.A Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais
de idade

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

População com 15 anos ou mais de idade que foi declarada alfabetizada x100
População com 15 anos ou mais de idade

ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Pnad
Meta 9: Elevar a taxa de alfabetização da população
com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e, até o final da
vigência deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto e
reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional.

META
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SETOR
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INDICADORES:
FÓRMULA DE
CÁLCULO:
ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:
META

SETOR
RESPONSÁVEL:

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

9.B Taxa de analfabetismo funcional de pessoas de 15 anos ou mais
de idade
População com 15 anos ou mais de idade que não concluiu os anos iniciais do
ensino fundamental x 100
População com 15 anos ou mais de idade

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Pnad
Meta 9: Elevar a taxa de alfabetização da população
com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e, até o final da
vigência deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto e
reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional.
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

INDICADORES:

10.A Percentual de matrículas de educação de jovens e
adultos na forma integrada à educação profissional

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

Número de matrículas da educação de jovens e adultos integrada à educação
profissional de nível fundamental e médio x 100
Número total de matrículas da educação de jovens e adultos de nível fundamental
e médio

ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:
META

SETOR
RESPONSÁVEL:
INDICADORES:

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Censo da Educação Básica
Meta 10 : Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de
educação de jovens e adultos na forma integrada à educação
profissional, nos ensinos fundamental e médio.

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

11.A Matrículas em EPT de nível médio: número absoluto

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

Número absoluto de matrículas de educação profissional técnica
de nível médio

ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Censo da Educação Básica
Meta 11: Triplicar as matrículas da educação
profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade
da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento
público.

META
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SETOR
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ABRANGÊNCIA:
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META

SETOR
RESPONSÁVEL:
INDICADORES:
FÓRMULA DE
CÁLCULO:
ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:
META

SETOR
RESPONSÁVEL:

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

11.B Número absoluto de matrículas em EPT de nível médio
na rede pública
Número absoluto de matrículas de educação profissional técnica
de nível médio na rede pública

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Pnad
Meta 11: Triplicar as matrículas da educação
profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade
da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento
público.
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

12. A Taxa bruta de matrículas na educação superior.
População que frequenta cursos de graduação x 100
População de 18 a 24 anos

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Pnad

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

INDICADORES:

12.B Taxa líquida de escolarização ajustada na educação
superior.

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

População de 18 a 24 anos que frequenta ou já concluiu cursos de graduação x
100

ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Pnad
Meta 12: Elevar a taxa bruta de matrícula na
educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da
população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta
e expansão para, pelo menos, 40% das novas matrículas, no
segmento público.

META

População de 18 a 24 anos
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SETOR
RESPONSÁVEL:

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

INDICADORES:

12 C Percentual da expansão de matrículas no segmento
público.

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

Variação das matrículas públicas em cursos de graduação no
período “t” x 100
Variação total das matrículas de graduação no período “t”

ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Censo da Educação Superior
Meta 12: Elevar a taxa bruta de matrícula na
educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da
população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta
e expansão para, pelo menos, 40% das novas matrículas, no
segmento público.

META

SETOR
RESPONSÁVEL:

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

INDICADORES:

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

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

Número de docentes com mestrados ou doutorado na educação
superior
x 100
Número total de docentes na educação superior

ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Censo da Educação Superior
Meta 13: Garantir que as IES que atuam ou vierem
atuar no município possuam 75% (setenta e cinco por cento)
de mestres e doutores no corpo docente, em efetivo exercício
no conjunto do sistema de educação superior, sendo, do
total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores.

META
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SETOR
RESPONSÁVEL:
INDICADORES:
FÓRMULA DE
CÁLCULO:
ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:

META

SETOR
RESPONSÁVEL:
INDICADORES:
FÓRMULA DE
CÁLCULO:
ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:

META

SETOR
RESPONSÁVEL:
INDICADORES:
FÓRMULA DE
CÁLCULO:
ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:
META

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

13. B Percentual de docentes com doutorado na educação
superior
Número de docentes com doutorado na educação superior
Número total de docentes na educação superior

x 100

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Censo da Educação Superior
Meta 13: Garantir que as IES que atuam ou vierem
atuar no município possuam 75% (setenta e cinco por cento)
de mestres e doutores no corpo docente, em efetivo exercício
no conjunto do sistema de educação superior, sendo, do
total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores.
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

14.A Número de Títulos de mestrado concedidos por ano
Número total de titulados em nível de mestrado

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
GeoCapes e projeções populacionais do IBGE
Meta 14: Elevar gradualmente o número de
matrículas na pós-graduação stricto sensu, contribuindo
dessa forma para atingir a titulação anual de 60.000
(sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores,
no território nacional.
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

14.B Número de títulos de doutorado concedidos por ano
Número total de titulados em nível de doutorado

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
GeoCapes e projeções populacionais do IBGE
Meta 14: Elevar gradualmente o número de
matrículas na pós-graduação stricto sensu, contribuindo
dessa forma para atingir a titulação anual de 60.000
(sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores,
no território nacional.
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SETOR
RESPONSÁVEL:

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

INDICADORES:

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

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

Quantidade de docências com professores com professores que
possuem formação superior compatível com área de
conhecimento que lecionam x 100
Quantidade total de docências de disciplinas

ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:

META

SETOR
RESPONSÁVEL:
INDICADORES:
FÓRMULA DE
CÁLCULO:
ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:

META

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Censo da Educação Básica
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 deste PME, política nacional de
formação dos profissionais da educação de que tratam os
incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei Federal nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos(as) os(as)
professores(as) da educação básica possuam formação
específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura
na área de conhecimento em que atuam.
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

16.A Percentual de professores da educação básica com pósgraduação lato sensu ou stricto sensu
Quantidade de professores com pós-graduação x 100
Quantidade total de professores

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Censo da Educação Básica
Meta 16: Formar, em nível de pós-graduação, 50%
dos(as) professores(as) da educação básica, até o último ano
de vigência deste PME, e garantir a todos(as) os(as)
profissionais da educação básica formação continuada em
sua área de atuação, considerando as necessidades,
demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.
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SETOR
RESPONSÁVEL:

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

INDICADORES:

16. B Percentual de professores que realizaram cursos de
formação continuada

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

Quantidade de professores com formação continuada x 100
Quantidade total de professores

ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Censo da Educação Básica
Meta 16: Formar, em nível de pós-graduação, 50%
dos(as) professores(as) da educação básica, até o último ano
de vigência deste PME, e garantir a todos(as) os(as)
profissionais da educação básica formação continuada em
sua área de atuação, considerando as necessidades,
demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.

META

SETOR
RESPONSÁVEL:

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

INDICADORES:

17.A 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.

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

Salário médio dos professores da educação básica, na rede pública (não
federal), com ao menos 12 anos de escolaridade x 100
Salário médio dos não professores com ao menos 12 anos de
escolaridade

ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:

META

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Meta 17: Valorizar os(as) profissionais do
magistério das redes públicas de educação básica de forma
a equiparar seu rendimento médio aos dos(as) demais
profissionais com escolaridade equivalente, até o final do
sexto ano de vigência deste PME.
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SETOR
RESPONSÁVEL:
INDICADORES:
FÓRMULA DE
CÁLCULO:
ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:

META

SETOR
RESPONSÁVEL:
INDICADORES:
FÓRMULA DE
CÁLCULO:
ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:

META

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

18.A Plano de Carreira implantado no Município para os
profissionais da Educação Básica
sim/não
Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Meta 18: Assegurar, no prazo de dois anos, a
existência de Planos de Carreira para os(as) profissionais da
educação básica e superior pública e, para o Plano de
Carreira dos(as) profissionais da educação básica pública,
tomar como referência o piso salarial nacional profissional,
definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206
da Constituição Federal.
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

18.B Percentual de profissionais da educação básica com
planos de carreiras implantados e que cumpram o piso
salarial
Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Meta 18: Assegurar, no prazo de dois anos, a
existência de Planos de Carreira para os(as) profissionais da
educação básica e superior pública e, para o Plano de
Carreira dos(as) profissionais da educação básica pública,
tomar como referência o piso salarial nacional profissional,
definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206
da Constituição Federal.
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SETOR
RESPONSÁVEL:
INDICADORES:

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

19.A Percentual de diretores de escolas públicas que foram
escolhidos para a ocupação do cargo por meio de critérios
técnicos de mérito e desempenho e de consulta pública à
comunidade escolar.

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

Número de diretores de escolas públicas que responderam a opção
processo seletivo e eleição x 100
Número total de diretores de escolas públicas que responderam o
Questionário do Diretor

ABRANGÊNCIA:

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Questão 14 do Questionário do Diretor – Sistema de
Avaliação da Educação Básica - Saeb
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 da
União.

FONTES OFICIAIS:

META

SETOR
RESPONSÁVEL:
INDICADORES:

FÓRMULA DE
CÁLCULO:
ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

19. B Percentual de escolas públicas que contaram com a
participação de profissionais da educação, pais e alunos na
formulação dos projetos político-pedagógicos e na
constituição do conselho escolar.
Número de escolas públicas que contou com participação de pais,
alunos, professores na elaboração do projeto pedagógico e do conselho
escolar x 100
Número total de escolas públicas cujos diretores responderam o
Questionário do Diretor

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Questões 29,30 e 32 do Questionário Contextual do Diretor
– Sistema de Avaliação da Educação Básica - Saeb

META
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SETOR
RESPONSÁVEL:

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

INDICADORES:

19.C Percentual de escolas públicas que recebem recursos
financeiros dos entes federados.

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

Número de escolas públicas que recebem recursos financeiros por meio
de transferências governamentais ou privadas x 100
Número total de escolas cujos diretores responderam o Questionário do
Diretor

ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:

META

SETOR
RESPONSÁVEL:
INDICADORES:
FÓRMULA DE
CÁLCULO:
ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:

META

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Questões 81,84 do Questionário Contextual do Diretor –
Sistema de Avaliação da Educação Básica - Saeb
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 da
União.
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

9.D Condições em que os diretores exercem o cargo.
Número de escolas públicas por tipo de apoio ou
interferência na gestão
Número total de escolas públicas cujos diretores
responderam o Questionário do Diretor
Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Questões 77 a 80 do Questionário Contextual do Diretor –
Sistema de Avaliação da Educação Básica - Saeb
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 da
União.
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FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME
ANO: 2016/2017
SETOR RESPONSÁVEL:
20.A Razão entre investimento público total em educação
INDICADORES:
e o Produto Interno Bruto (PIB) do País
PInvTPIB,t = ∑ k(InvFedTtk + InvEstTtk + InvMunTtk) x 100

FÓRMULA DE CÁLCULO:

PIB

ABRANGÊNCIA:

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Sistema Integrado de Administração Financeira do
Governo Federal (Siafi); Sistema de informações sobre
Orçamentos Públicos em Educação (Siope); Produto
Interno Bruto (PIB) a preços de mercado – valores
correntes (IBGE).
Meta 20: Ampliar o investimento público em
educação pública de forma a atingir, no mínimo, o
patamar de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do País no
5º ano de vigência deste PME e, no mínimo, o equivalente
a 10% do PIB ao final do decênio.

FONTES OFICIAIS:

META
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Anexo 4: Indicadores Demográficos e Educacionais
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Anexo 5: Ficha de Monitoramento do PME

FICHA DE MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PARTE A

Município

UF

Plano Municipal de
Educação
Períodos de
Avaliação previstos
Comissão
Coordenadora
Equipe Técnica

PARTE B

Metas

(número da lei e data)
(anos da avaliação)
(nome)

(Ato legal –
nº e ano)

(nome)

(Ato legal)

Prazo

Prazo

Estratégias

Previsões Orçamentárias

(descrição da
estratégia)
(descrição da
estratégia)
(descrição da
estratégia)

(descrição
da meta)

Meta 1: (descrição da meta)

PARTE C

INDICADOR
1A

(descrição do indicador)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2021

2022

2023

2024

2025

Meta
prevista
Meta
executada
no período
INDICADOR
1B

(descrição do indicador)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Meta
prevista
Meta
executada
no período
Fonte: Caderno de Orientação para Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de
Educação, PNE em Movimento, 2016, p.15
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Anexo 7: Fotos de Algumas Ações realizadas em 2017
LANÇAMENTO DO PROGRAMA “BUSCA ATIVA ESCOLAR” NA CÂMARA DE VEREADORES 22/11/2017- APRESENTAÇÃO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO IEDA MARIA
MARRAN

Foto 1- Fonte: Jairo Pinheiro-Arquivo/SMEDE
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIÇÃO DO PME – DECRETO MUNICIPAL Nº 30/2017
DE 20/03/2017

Foto 2- Fonte: Arquivo SMEDE
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Formação Continuada de Professores Alfabetizadores e Coordenadores Pedagógicos da
Rede Municipal de Ensino – PNAIC-2017

Foto 3- Fonte: Edlene Ricci/SMEDE

Foto 4- Fonte: Edlene Ricci/SMEDE
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Formação de Professores na área de Linguagem –EMI Ñandejara Pólo – Fev./2017.

Foto 5 – Fonte: Anari F. Nantes/SMEDE

Exposição do Projeto Sabor da Terra, Pratos Típicos G/K- Extensão Loide Bonfim
Andrade – Aldeia Te’yikue -2017

Foto 6 – Fonte: Anari F. Nantes/SMEDE
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