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APRESENTAÇÃO 

 

                 O Plano Municipal de Educação de Soledade (PME) foi pensado, discutido e 

elaborado a várias mãos, por meio do diálogo com diversos sujeitos da comunidade escolar, 

sociedade civil organizada, responsáveis e estudiosos em educação de diversos setores, além 

do público em geral. Estruturado em consonância com o Plano Nacional de Educação (PNE) e 

com Plano Estadual de Educação (PEE) é um documento que define metas e estratégias 

educacionais para o município por um período de 10 (dez) anos, sendo uma exigência prevista 

na Lei Federal nº 13.005 de 25 de junho de 2014, que instituiu o PNE.  

No decorrer de 10 (dez) meses de trabalho árduo e sério, a elaboração do PME foi 

dividida em 11 (onze) etapas. A primeira iniciou com a reunião do Fórum Municipal de 

Educação (FME) composto por 17 (dezessete) representantes dos diversos segmentos e 

setores relacionados à educação; a segunda etapa foi a coleta de dados para organização de 

um documento base, com diagnósticos, índices e indicadores educacionais do município. 

Ambas ocorreram ainda em 2014. A terceira, a quarta e a quinta etapas, que ocorreram no 

início de 2015, consistiram em fazer a redação, a revisão e a divulgação do documento base 

para ser entregue à comunidade escolar e à sociedade em geral. Os debates e a análise do 

documento base pelas comunidades escolares e sociedade em geral, sexta etapa, antecederam 

a realização das plenárias de validação, que foi a sétima etapa e encerrou mais uma 

importante fase da construção do PME, na qual diferentes grupos puderam discutir, analisar e 

validar as metas e as estratégias propostas. A oitava e a nona etapas diziam respeito à redação 

final e à revisão do PME. A décima e a décima primeira etapas findaram o trabalho, com a 

elaboração do projeto de Lei, feito pelo departamento jurídico da Prefeitura Municipal, e o 

consequente envio à Câmara de Vereadores para a apreciação e aprovação do legislativo, 

retornado posteriormente para o executivo. 

Mais de 700 (setecentas) pessoas contribuíram com sugestões, complementações e 

percepções. O PME visa à melhoria de todos os sistemas de Soledade, seja estadual, 

municipal, filantrópico ou particular, além de abranger todas as modalidades de ensino 

existentes no município. É um plano construído a partir de um processo transparente, 

democrático, singular, organizado e conduzido por várias pessoas e entidades. 

Como participante ativa desse processo, destaco o imenso aprendizado e o sentimento 

de dever cumprido (ao menos, até o momento), pois o trabalho não se encerra com a 

aprovação do Plano Municipal de Educação, ele continua de forma permanente, por meio do 

acompanhamento da execução das 20 (vinte) metas e das 249 (duzentos e quarenta e nove) 
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estratégias propostas de forma coletiva e democrática para a educação básica, educação 

superior, valorização, formação e remuneração de profissionais e de investimentos em 

educação. 

 

 

 

 

______________________________ 

Ádria Brum de Azambuja 

Presidente do Fórum Municipal de Educação  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O Plano Municipal de Educação (PME) de Soledade-RS para o decênio 2015-2025 é 

um instrumento de caráter democrático e foi organizado pelo Fórum Municipal de Educação 

(FME) de Soledade-RS a partir de um diagnóstico dos sistemas de ensino de nosso município 

e tendo como base o Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado na Lei n° 13.0051, de 25 

de junho de 2014. O FME é constituído por 17 representantes de segmentos e setores ligados 

à educação no município e foi instituído pelo DECRETO nº 11.291/2013. Neste contexto, o 

PNE imputou aos municípios a obrigatoriedade da elaboração de seus planos de educação até 

o prazo máximo de um ano, devendo estar em consonância com os planos nacional e 

estadual2, compondo um conjunto articulado de objetivos, prioridades, diretrizes e metas para 

as esferas Municipal, Estadual, e Federal. 

Destaca-se que a trajetória de elaboração deste PME faz parte do processo de 

consolidação da democratização da educação no Brasil, desencadeado pelo não 

contentamento com a hierarquização social, cultural e principalmente educacional, que por 

muito tempo podou as oportunidades dos educandos à uma formação integral, capaz de 

garantir os direitos de cidadania e participação dos mesmos. 

 O PME foi construído por meio de debates públicos, plenárias, fóruns, com 

participação ampla dos diversos setores da sociedade civil e política. Neste sentido, 

assumindo como centralidade uma educação de qualidade, de combate à exclusão, de 

valorização do ser enquanto construtor de conhecimento mediado por diferentes simbologias, 

se faz necessário o planejamento de estratégias que visem à melhoria nos sistemas de ensino 

de Soledade (estadual, municipal, filantrópico e particular).  

Então, legalmente constituído, o PME é o documento capaz de garantir a continuidade 

das políticas públicas em defesa da identidade destes sistemas de ensino, pois é um 

documento de responsabilidade constitucional, público, um mecanismo de planejamento 

conjunto governo-sociedade, de continuidade política e com força de lei; uma lei que deve 

responder às necessidades sociais, garantindo a identidade e autonomia municipal. 

Portanto, o PME, com a participação ampla e cidadã em todas as suas etapas, traz 

estratégias voltadas para a universalização, democratização, oferta, financiamento e 

atualização do currículo; além de primar pela valorização dos profissionais da educação 

                                                           
1 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm 

2 Até o presente momento (março/2015) o Plano Estadual de Educação (PEE) do Rio Grande do Sul ainda não foi 

aprovado, estando em tramitação para a Assembléia Legislativa. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm
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básica e superior baseadas em princípios de qualidade, igualdade, diversidade e promoção da 

justiça social. 

 Em síntese, o PME, estabelece um conjunto de 20 metas (vide quadro 1) voltadas para 

a educação básica, educação superior, valorização, formação e remuneração de profissionais 

de educação e de investimento em educação como proporção do PIB.  

 

Quadro 1 – As metas do PME 

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

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

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

Meta 4: Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à Educação 
Básica e ao Atendimento Educacional Especializado (AEE), 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. 

Meta 5: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do Ensino 
Fundamental. 

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

Meta 7: Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria 
do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB): 6,0 nos anos iniciais do ensino fundamental; 5,5 nos 
anos finais do ensino fundamental; 5,2 no ensino médio. 

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

Meta 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% 
(noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste Plano 
Municipal de Educação (PME), erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por 
cento) a taxa de analfabetismo funcional. 

Meta 10: Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e 
adultos (EJA), nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional. 

Meta 11: Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a 
qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento público. 

Meta 12: Apoiar a ampliação da taxa bruta de matrícula na educação superior da população de 18 
(dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão das novas 
matrículas, no segmento público e privado. 

Meta 13: Mobilizar a sociedade civil e organizada e as entidades municipalistas para que monitorem a 
qualidade da educação superior ofertada no município de forma a garantir a ampliação da proporção 
de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação 
superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por 
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cento) doutores. 

Meta 14: Elevar a qualidade da educação superior no município.  

Meta 15: Garantir, em regime de colaboração entre a União, o Estado, e o Município, no prazo de 1 
(um) ano de vigência do Plano Nacional de Educação (PNE), política nacional de formação dos (as) 
profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, assegurado que todos (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. 

Meta 16: Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da 
educação básica, até o último ano de vigência deste Plano Municipal de Educação (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 17: Valorizar os (as) profissionais do magistério do sistema e das redes públicas de educação 
básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com escolaridade 
equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PME. 

Meta 18: Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de Carreira para os (as) 
profissionais da educação básica de todos os sistemas de ensino e, para o plano de Carreira dos (as) 
profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, 
definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal. 

Meta 19: Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão democrática da 
educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade 
escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. 

Meta 20: Mobilizar a sociedade civil, organizada e as entidades municipalistas para garantir a 
aplicação do investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 
7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto (PIB) do País no 5o (quinto) ano de vigência da Lei 
Federal nº 13.005, de Junho de 2014,e no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao 
final do decênio. 

 

 Por fim, a estas 20 (vinte) metas do PME, estão associadas 249 (duzentos e quarenta e 

nove) estratégias que buscam a efetivação de uma educação pública e de qualidade.  

 

1.1 Breve Histórico dos Planos Nacionais de Educação no Brasil 

 

 Em 1932, intelectuais e educadores da época, visando a valorização e o 

desenvolvimento da educação no país, lançaram o Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova3. No ano de 1934, na redação original da Constituição da República dos Estados Unidos 

do Brasil4, em seu capítulo II, Art. 150 constava que:  

Compete á União: a) fixar o plano nacional de educação, comprehensivo do ensino 

de todos os graus e ramos, communs e especializados; e coordenar e fiscalizar a 

sua execução, em todo o território do paiz 

                                                           
3 http://download.inep.gov.br/download/70Anos/Manifesto_dos_Pioneiros_Educacao_Nova.pdf  

4 http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1930-1939/constituicao-1934-16-julho-1934-365196-publicacaooriginal-1-

pl.html 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art61.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art61.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art206viii
http://download.inep.gov.br/download/70Anos/Manifesto_dos_Pioneiros_Educacao
http://download.inep.gov.br/download/70Anos/Manifesto_dos_Pioneiros_Educacao
http://download.inep.gov.br/download/70Anos/Manifesto_dos_Pioneiros_Educacao_Nova.pdf
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1930-1939/constituicao-1934-16-julho-1934-365196-publicacaooriginal-1-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1930-1939/constituicao-1934-16-julho-1934-365196-publicacaooriginal-1-pl.html
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A Constituição de 19375 excluiu esse tópico de sua redação. Porém, as Constituições 

de 19466, 19677 e a Emenda Constitucional de 19698 sustentaram a necessidade de o Brasil 

apresentar um Plano de Educação.  

Em 1962 sob o vigor da Lei nº 4.024 de 19619, que instituiu a primeira Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Ministério da Educação e Cultura, elaborou o 

primeiro Plano Nacional de Educação (PNE), com validade de oito anos. No ano de 1965, o 

Plano Complementar de Educação fixou algumas normas que visavam a redação de planos 

estaduais e em 1966 o PNE sofreu alterações significativas na distribuição de recursos 

federais, voltados ao atendimento dos analfabetos com mais de dez anos de idade e para a 

implantação de ginásios voltados para à preparação para o mercado de trabalho. 

Em 1967, o Ministério da Educação e Cultura propôs em quatro encontros nacionais 

de Planejamento, discutir a ideia de transformar o PNE em um documento com força de lei, 

sem que essa iniciativa chegasse a termos reais. 

Somente com a Constituição de 198810 é retomada a ideia de um PNE a longo prazo e 

com força de lei. Em seu Capítulo III, Seção I, Art. 214 estabelece: 

“...o plano nacional de educação, de duração plurianual, visando à articulação e ao 

desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à integração das ações do Poder 

Público que conduzam à: I - erradicação do analfabetismo; II - universalização do 

atendimento escolar; III - melhoria da qualidade do ensino; IV - formação para o 

trabalho; V - promoção humanística, científica e tecnológica do País”. 

A década de 90 ficou marcada por profundas mudanças no cenário educacional. Em 

março, foi realizada a Conferência Mundial de Educação para Todos (UNESCO, 1990)11, em 

Jontien, na Tailândia, com o objetivo de universalizar a educação e erradicar o analfabetismo, 

compromissos estes reafirmados na Declaração de Nova Delhi (UNESCO, 1993)12, que 

salientou a ordem financeira realizada sob ajustes estruturais dos países signatários destes 

documentos. 

No Brasil, em 1993 e 1994, coordenados pelo Ministério da Educação juntamente com 

a Unicef e a Unesco, foi elaborado um documento denominado Plano Decenal de Educação 

para Todos (1993-2003) que, apesar de ter sido um plano de “gabinete” dirigido aos 

                                                           
5 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm 

6 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm 

7 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm 

8 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm 

9 http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/108164/lei-de-diretrizes-e-base-de-1961-lei-4024-61 

10 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm 

11 http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf 

12 http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direito-a-Educa%C3%A7%C3%A3o/declaracao-de-nova-delhi-sobre-

educacao-para-todos.html 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao37.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm
http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/108164/lei-de-diretrizes-e-base-de-1961-lei-4024-61
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000862/086291por.pdf
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direito-a-Educação/declaracao-de-nova-delhi-sobre-educacao-para-todos.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direito-a-Educação/declaracao-de-nova-delhi-sobre-educacao-para-todos.html
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professores e gestores escolares, assumiu um caráter orientador das políticas públicas para 

educação. 

Após um longo período de discussões acerca das diretrizes e bases da educação 

nacional, foi instituída a nova Lei nº 9.394/96 (LDB)13, que determina no Título IV, Art. 9° 

“A União incumbir-se-á de: I - elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios” e em seu Título IX, Art. 87 institui: 

“§ 1º A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta Lei, encaminhará, ao 

Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e metas para os 

dez anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos”. 

 Em 09 de janeiro de 2001 é aprovado pela Lei n° 10.172, o Plano Nacional de 

Educação-PNE14, para o decênio (2001-2010), tinha como objetivo: 

... a elevação global do nível de escolaridade da população; a melhoria da qualidade do 

ensino em todos os níveis; a redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao 

acesso e à permanência, com sucesso, na educação pública e a democratização da gestão 

do ensino público, nos estabelecimentos oficiais, obedecendo aos princípios da 

participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da 

escola e a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes. (BRASIL, 2001). 

Por fim, este novo PNE, igualmente com duração de dez anos, foi fruto de 

conferências municipais, intermunicipais, estaduais e do Distrito Federal, que culminaram 

com a realização da Conferência Nacional de Educação (CONAE).  

 

1.2 Organização deste PME 

 

 O presente documento base está organizado em duas partes. Na primeira, do capítulo 2 

ao 4, apresenta-se a origem histórica do município de Soledade-RS (capítulo 2), sua 

caracterização, indicadores e dados de produção (capítulo 3) e concepções educacionais e 

sujeitos do processo educativo (capítulo 4). Na parte dois, dos capítulos 5 ao 15, apresentam-

se as metas, estratégias e indicadores, agrupados conforme as etapas e modalidades de ensino 

e demandas eminentes da educação: Educação Infantil (capítulo 5), Ensino Fundamental 

(capítulo 6), Ensino Médio e Educação profissional (capítulo 7), Educação Especial (capítulo 

8), Educação de Jovens e Adultos (capítulo 9), Ensino Superior (capítulo 10), Qualidade da 

Educação (capítulo 11), Educação em tempo integral e elevação da escolaridade (capítulo 12), 

                                                           
13 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm 

14 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm
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Formação e Valorização dos profissionais da educação (capítulo 13), Gestão democrática 

(capítulo 14) e Financiamento da Educação (capítulo 15). 

 

1.3 Etapas da Elaboração do Plano Municipal de Educação 

A elaboração do Plano Municipal de Educação envolveu diversos atores e etapas. Na 

figura 1, apresenta-se uma síntese das principais etapas. 

 

Figura 1: Etapas do PME de Soledade-RS 
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2. ORIGEM HISTÓRICA E CARACTERIZAÇÃO DE SOLEDADE15  
 

No ano 1809, quando foram criados os quatro municípios iniciais do Rio Grande do Sul - 

Porto Alegre, Rio Grande, Rio Pardo e Santo Antônio da Patrulha, a região de Cima da Serra do 

Botucaraí, onde se localiza Soledade, fazia parte da extensa área de Rio Pardo. A situação do então 

Distrito de Cima da Serra do Botucaraí assim permaneceu até meados da década de 1830. Era uma 

vasta região, basicamente compreendida entre os rios Jacuí, a oeste, e Taquari, a leste, espaço esse que 

atualmente corresponde a vinte municípios. O nome de Botucaraí, “provém do arroio que nascendo na 

Serra Geral, vai abaixo desta, lançar-se no Jacuí Grande 12 quilômetros abaixo da cidade de 

Cachoeira”.16  

 Em 1833, criou-se o antigo município de Cruz Alta, medindo cerca de sessenta mil km², o que 

representava em torno de vinte por cento do território sulino.17 Essa grande área foi logo dividida em 

seis distritos, sendo o terceiro o de Botucaraí, que se formara confrontando-se “pelo Norte com o Mato 

Castelhano, pelo Sul a Serra Geral, pelo Leste a mesma Serra, e pelo Oeste com os matos além do 

Jacuí”.18 Ao desligar-se de Rio Pardo, Cruz Alta levou consigo a gente e as riquezas da área que 

formariam Soledade quatro décadas mais tarde. 

 Ao longo dos anos, a necessidade política, econômica e administrativa de novos 

desmembramentos tornou-se evidente. O vasto território de Cruz Alta impedia que sua municipalidade 

pudesse atender, administrativa e judicialmente, de forma satisfatória, todos os lugares que a 

compunham. Assim, em 1854, a própria Câmara cruz-altense propôs ao governo provincial a criação 

do município de Passo Fundo, compondo-se este também da área de Soledade. 19  

 Em janeiro de 1857, as leis números 335 e 340 elevaram Soledade à freguesia e Passo Fundo 

à vila, respectivamente. A freguesia de Soledade desligava-se de Cruz Alta, tornando-se parte do 

município de Passo Fundo. Em 1858, o novo município foi dividido em sete distritos, sendo três deles 

– o 5º, o 6º e o 7º - do antigo Distrito de Cima da Serra do Botucaraí.20 

 O 5º distrito de Passo Fundo foi denominado Restinga, tendo por limites: ao norte, o 4º 

distrito da Vila e o arroio Jacuizinho; ao sul, “um boqueirão que forma na estrada geral que conduz a 

Rio Pardo”. 21 O 6º distrito era o da Soledade, confrontando-se ao norte com as mesmas divisas do 5º 

distrito; ao sul com “o lageado cabeceiras do Rio Pardo, que nasce no Curuçu e corre a Serra Geral. 

Pelo Oeste, por um arroio que nascendo além do já citado Curuçu corre e deságua no arroio 

denominado Butiá e seguindo por ele até a Serra do Jacuí.”. Ao leste, a divisa era a Serra Geral. O 7º 

                                                           
15 Texto adaptado da obra, O banquete dos ausentes: A Lei de terras e a formação do latifúndio no norte do Rio Grande do 

Sul (Soledade- 1850-1889), da historiadora Helen Scorsatto Ortiz, conforme autorização em anexo.  
16 SILVEIRA, Hemetério Velloso da. As missões orientais e seus antigos domínios. Porto Alegre:Companhia União de 

Seguros Gerais, 1979. p. 312. 
17 Cf. ZARTH, História agrária do planalto gaúcho 1850-1920, p.25 
18 Franco, Sérgio da Costa. Soledade na história. Porto Alegre: Corag, 1975.p. 37 
19  Ibidem, p.55.  
20 FRANCO, Soledade na história, p.56. 
21 Ofício de 31/08/1858 da Câmara de Passo Fundo, no AHRS. Apud FRANCO, Sérgio da Costa. Soledade na História, p.58. 
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era o distrito do Lagoão. Ao norte dividia-se com o 6º distrito; ao sul e a leste com a Serra Geral; a 

oeste pelo arroio Jacuizinho, na divisa com Cruz Alta. 22 

 É importante precisarmos as divisas desses três distritos porque foi exatamente com elas que 

posteriormente definiu-se a área do município de Soledade. Após dezoito anos sob a administração 

passo-fundense, Soledade tornou-se vila e conquistou sua independência, em 29 de março de 1875, 

por lei provincial de no. 96223. Na tabela 1 apresenta-se a evolução de Soledade, com os municípios de 

origem e de desmembramento, com as referidas leis. 

Tabela 1: Evolução do município de Soledade  

Ano Município de origem Município desmembrado Lei 

1809 Rio Pardo Soledade pertencia a Rio Pardo Provisão 

s/n° 7-10-1809 

1833 Rio Pardo Cruz Alta (Soledade passou a 

pertencer Cruz Alta) 

Resolução 

s/n° 11-03-1833 

1857 Cruz Alta Passo Fundo (Soledade passou a 

pertencer a Passo Fundo) 

n° 340 

1875 Passo Fundo Soledade n° 962 
Fonte: ORTIZ, 2004, p. 52 

 Além disso, na figura 1 é possível observar visualmente a evolução política de Soledade e sua 

área territorial. 

 
1809 - Rio Pardo 

 
1833 - Cruz Alta 

 
1857-Passo Fundo 

 
1875-Soledade 

Fonte: ORTIZ, 2004, p. 51 

Figura 1 – Evolução política de Soledade 
 

                                                           
22 Loc. Cit. 
23 FRANCO, Soledade na história, p.69. 
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Atualmente, Soledade, possui quatro distritos, sendo que o primeiro corresponde a sua sede; o 

segundo denomina-se Pinhal; o terceiro de Santa Terezinha e o quarto é o Rincão do Bugre. Os limites 

municipais são formados ao norte por Ibirapuitã, Tio Hugo, Camargo, Victor Graeff e parte de 

Mormaço; ao sul, por Barros Cassal, Tunas e Lagoão; a leste, por Fontoura Xavier, Itapuca, Nova 

Alvorada e Arvorezinha; a oeste, por Espumoso e parte de Mormaço. 24
 

 

 

2.1 A ocupação no município de Soledade 

 

A presença humana na região de Soledade é muito antiga. Excluindo-se a ocupação nativa 

original, dentre os registros de que se tem notícia, sabe-se que no início do século 17 foi aí 

estabelecida a redução de São Joaquim, parte das reduções jesuíticas fundadas às margens orientais do 

rio Uruguai, a partir de 1626. Em estudo histórico denominado Passo Fundo das missões, Jorge 

Cafruni esclarece que a redução de São Joaquim foi fundada “por Pedro [sic] Romero, em 1633, em 

terras do cacique Camaí ou Caruaí, na serra do Botucaraí, à margem esquerda do Alto-Rio Pardo, [...] 

mais provável no [município] de Soledade [...].” 25. A figura 2 apresenta as reduções do Tape (São 

Joaquim). 

 

 
Fonte: ORTIZ, 2004, p. 34. 

 

Figura 2 – Reduções do Tape – São Joaquim (1626-1638) 
 

                                                           
24  Disponível em: www.soledaders.com.br. Acesso em: 19 de jan. 2011. 
25 CAFRUNI, Jorge E. Passo Fundo das missões. Passo Fundo: Prefeitura Municipal, 1966. p. 94. 

http://www.soledaders.com.br/
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Informações constantes na História das missões orientais do Uruguai, do historiador Aurélio 

Porto, e na Enciclopédia dos municípios brasileiros ratificam a data de fundação e a localização da 

redução de São Joaquim.26 Ela foi erigida no território do atual município de Barros Cassal, 

emancipado de Soledade em 1963. Em palavras de Aurélio Porto, a redução de São Joaquim ficava 

“situada na serra de Botucaraí (Ibiti- Caraí), nas pontas do Rio Pardo [...]. Determinou a sua fundação 

não só uma aldeia populosa de índios que havia no local, como, principalmente, a facilidade de 

exploração de ervais nativos que ali se estendiam.” 27 

Aurélio Porto ainda considera que, segundo o padre “Romero, era [a de São Joaquim] uma das 

reduções mais trabalhosas da serra, porque a gente de lá está metida pelos matos e ásperas serranias. 

Foram os jesuítas, padre Juan Suarez e padre Cristóvão (Cristobal) de Arenas que conheceram aquelas 

serranias e nelas adentraram. Eram matos e serras quase inacessíveis. A redução de São Joaquim, na 

serra do Botucaraí prosperou grandemente, congregando mais de 1.000 famílias catequizadas”. 28 

Ainda que o número citado possa ser exagerado, é lamentável que não tenham sobrado restos 

materiais dessa experiência na região soledadense. Para o historiador Sérgio da Costa Franco, essa 

desintegração material deveu-se à pobreza e rusticidade das construções jesuíticas ali erigidas, feitas 

de palha e pau-a-pique, ao modo das moradias nativas, periodicamente transferidas de local. Dessa 

forma, as referências à sua existência limitam-se à documentação produzida pelos padres. 29 

 

2.2 Assalto às reduções 

 

A redução localizada na serra do Botucaraí – como era chamada a região de Soledade – teve 

vida curta. Em 1636, a bandeira de Raposo Tavares adentrava o atual Rio Grande do Sul em busca de 

mão-de-obra nativa para escravizar. Várias reduções foram atacadas e destruídas, enquanto as que 

restaram transferiram-se da região. Erigida próxima a Soledade, em 1632, a redução de Jesus-Maria 

pouco depois foi destruída pelos bandeirantes. Serviu como exemplo do terror que poderia ser 

praticado e coagiu os habitantes da redução de São Joaquim a migrarem para a margem ocidental do 

rio Uruguai, em 1637. 

Jorge Cafruni relata que os paulistas “dirigidos por Antonio Raposo Tavares [...] atacaram e 

destruíram, na Província de Guairá, as missões de São Miguel, Santo Antônio, Jesus-Maria, São Paulo, 

São Xavier, São Pedro e Conceição dos Gualachos... Reunindo, então, em Loreto e Santo Inácio Mini 

os índios fugitivos das outras missões, resolveram os jesuítas abandonar a Província de Guairá e 

estabelecer esses índios no território compreendido entre o Paraná e o Uruguai.” 30 

                                                           
26 Enciclopédia dos municípios brasileiros. V. XXXIV, (RS-P-Z). Rio de Janeiro: IBGE, 1959. P. 322; PORTO, Aurélio. 

História das missões orientais do Uruguai, v. 1, p. 106. 
27 PORTO, Aurélio. História das missões [...]. Ob. cit. p. 106. Apud FRANCO, Sérgio da Costa. Soledade na história. Ob. 

cit. p. 10. 
28 Loc. cit. 
29 Cf. FRANCO, Sérgio da Costa. Soledade na história. Ob. cit. p. 11. 
30CAFRUNI, Passo Fundo das missões, p. 83. 
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Por longo tempo, a região de Soledade seria novamente habitada apenas pelos nativos, até que 

no século 18 despertou o interesse econômico das missões dos Sete Povos. A partir de então, os 

guaranis missioneiros passaram a freqüentar a Serra do Botucaraí para extrair-lhe uma velha e verde 

riqueza: a erva-mate. Acerca disso, Sérgio da Costa Franco destaca, em Soledade na história: 

“Certamente, da experiência anterior da redução de São Joaquim, teria ficado a memória e o registro 

dos ricos ervais existentes na Serra que divide as águas do Jacuí e do Taquari. E a erva, como se sabe, 

era o sustentáculo econômico dos Sete Povos, o principal produto de que dispunham os padres para 

comercializar em Buenos Aires [...].” 31 

 

 

2.3 Ricos ervais 

 

Cada um dos Sete Povos tinha seus ervais e suas estâncias. Durante décadas, os vastos ervais 

soledadenses foram explorados pelo povo de São João, ao qual pertenciam. Os nativos vinham em 

carretas, demoravam-se meses e retornavam às missões somente depois de colher e preparar grandes 

carregamentos. Citada por Jorge Cafruni, é de Aurélio Porto a observação de que “a zona ervateira por 

excelência, explorada quase um século pelos Povos de Missões, foi a que se estende do Jacuí às 

nascentes do Uruguai, isto é, hoje compreendida pelos municípios de Nonoai, Passo Fundo e 

Soledade; desde a serra do Botucaraí até o atual município de Erechim”. 32 

Expedições portuguesas também averiguaram in locus a riqueza ervateira de Soledade. 

Segundo Aurélio Porto, em 1714, ao saber da possível existência de metais preciosos nesse local, 

Francisco de Brito Peixoto teria organizado uma frota que, após percorrer a região, tornou-se ciente de 

que a dita riqueza aí presente era a própria erva mate. 33 Pelos diários do geógrafo José Saldanha , 

sabe-se que em 1788 e 1798 Saldanha fez parte de comissões que percorreram a serra do Botucaraí – 

objetivando demarcar limites e explorar campos. Em suas anotações, relatou a existência dos ervais 

dos Povos e o trabalho indígena do fabrico da erva.34 

Em 1801, os luso-rio-grandenses conquistaram definitivamente o território das Missões. À 

conquista, seguiu-se a desintegração das Missões, cessando as longas viagens feitas pelos missioneiros 

aos seus ervais, possivelmente já em grande decadência, após a derrota de meados do século anterior. 

Durante o século 19, a exploração e comercialização da ilex paraguayensis na região de Soledade 

serviria de sustento a nativos, caboclos e brancos pobres, alijados da propriedade privada da terra. 

Com certa rapidez, foram eles que ajudaram a povoar o local. 

 

 

                                                           
31 FRANCO, Soledade na história, p.12. 
32 PORTO, Aurélio. História das missões ..., p. 33. apud CAFRUNI, Jorge. Passo Fundo Fundo das missões,. p. 521-522. 
33 Id. Antecedentes históricos do povoamento do Sul. In: Terra farroupilha, vol. comemorativo ao 2º centenário da fundação 
do RS, p. 136. Apud FRANCO, Sérgio da Costa. Soledade na história. Ob cit. p. 
12-13. 
34 Cf. FRANCO, Sérgio da Costa. Soledade na história. Ob. cit. p. 12-14. 
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2.4 A Picada de Botucaraí 

 

Para além da atração que exerciam os ervais nativos, a ocupação de Soledade foi facilitada 

pela abertura da picada do Botucaraí, concluída em 1811, que reativou a antiga estrada das carretas 

usada pelos missioneiros, importante ligação entre o planalto rio-grandense e a cidade de Rio Pardo. 

Em 1810, o capitão João Machado da Silveira dirigiu ao governador dom Diogo de Souza a solicitação 

para efetivar os trabalhos em dita estrada. Como comandante do distrito de Rincão Del Rei e morador 

de Rio Pardo alertava a autoridade maior sobre a importância e necessidade desse percurso. 35 

A picada do Botucaraí serviria a três objetivos: afastar os bugres para o norte da serra; reduzir 

significativamente o caminho dos tropeiros em direção a São Paulo; tornar possível uma comunicação 

direta entre Rio Pardo e as Missões. Sobretudo esse último intento teria chamado a atenção de dom 

Diogo de Souza.36 Um caminho de defesa e socorro às Missões tornava-se fundamental, diante dos 

iminentes conflitos e intervenções na Banda Oriental do Uruguai. No entender de dom Diogo, o 

Campo Novo – ou Campo Novo do Erval -, parte da atual Soledade, serviria ainda como paradeiro de 

tropas militares.37 

No final de 1811 e início do ano seguinte, duas expedições confirmaram a abertura e 

finalização do caminho, juntamente com a expulsão dos bugres. Referindo-se ao ‘Campo Novo’, o 

tenente de milícias de Minas Gerais, José Carvalho Bernardes, afirmou em 1812: “Observei naqueles 

campos bons arroios para tocar toda a qualidade de engenhos, boas terras, muito arbusto de erva de 

mate, muito pinheiro para tabuado, bonitos rincões de campos.” 38 

 

2.5 Terras por sesmarias 

A ocupação oficial das terras de Soledade teve início na primeira metade do século 19, com a 

doação de sesmarias. É ainda incerto o número exato das concessões feitas em tal região. Em Soledade 

na história, Sérgio da Costa Franco enumera sete sesmeiros.39 Para além destes, encontramos notícias 

de concessões feitas, em 1814, de um quarto de légua quadrada na Serra do Botucaraí para o sargento-

mór Francisco Pinto Porto e para Manoel Silveira de Souza.40 Mandado organizar em observância ao 

Decreto-Lei nacional nº. 311 de 2 março de 1938, um mapa do município de Soledade traz referências 

a dez sesmarias (vide figura 2): da Boa União, da Cruz de Pedra, dos Curcins, do Curuçu, do Depósito, 

da Estrela, dos Fernandes, da Santa Cruz, dos Toledos, e uma outra que não nomeamos por estar 

ilegível. 41 

                                                           
35 Cf. FRANCO, Soledade na história, p.19. 
36 Loc. Cit. 
37 FRANCO, Soledade na história, p. 20. 
38 FRANCO, Soledade na história p.21-22. 
39 Idem, p.23-25. 
40 A referência a Francisco Pinto Porto está em catálogo do APERS onde diz que recebeu essas terras por dom Diogo de 

Souza em 1814 - fl 130. Não encontramos o título de sua possessão. No AHRS há um requerimento em seu nome, tratando de 

terras pretendidas. Esse documento está em fundo militares, maço 14, requerimento 71. A obtenção de terras por Manoel 

Silveira de Souza está no maço 11, requerimento 21, também no AHRS. 
41 Este mapa encontra-se no GRAC-Divisão de Terras Públicas do Estado, em Porto Alegre. 
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Fonte: GRAC- Divisão de Terras Públicas do Estado - Porto Alegre (adaptado). 

Figura 2: Sesmarias em Soledade (1938) 

Em 1816, o tenente André Ferreira de Andrade e seu filho, o furriel de milícias Vicente 

Ferreira de Andrade, receberam as sesmarias requeridas um ano antes ao marquês de Alegrete. As 

terras de André tinham ao sul um arroio que servia de divisa com os campos do já citado sargento 

Francisco Pinto Porto.42 Mais especificamente, os campos dos Ferreira de Andrade localizavam-se no 

“Novo Erval, confrontando pela parte do oeste com o Rio Jacuí, leste com os Matos Altos, que sai da 

Serra Geral a investir-se nos galhos do mesmo Jacuí, norte com os mesmos matos e Rio, sul com a 

mesma Serra Geral, onde dá passo da Província de Missões para os mesmos campos do Erval [...].”43 

Ambos afirmaram estar de posse desses campos desde 1803, neles criando grande número de 

animais. O tenente André já conhecia o terreno ao menos desde 1798, quando serviu de vaqueano da 

região na expedição de José Saldanha, que anteriormente comentamos. Em 1810, o chefe da 

construção da picada do Botucaraí registrava: “Adiante da referida estrada que vai para Missões no 

lugar onde lhe chamam a Cruz se acham coisa de 40 éguas que dizem ser do Alferes de Milícias André 

Ferreira de Andrade, as quais estão todas gordas.”44 

 

 

                                                           
42 AHRS – FS: caixa 25 nº. 1062/1816 
43 AHRS-FS: caixa 25 n° 1062/1816 (André) e caixa 31 n° 1258/1816 (Vicente). 
44 Cf. FRANCO, Soledade na História, p. 21. 



 22 

2.6 Campo dos Bugres 

 

Em 1818, uma sesmaria foi concedida a Ana Angélica Ricarda no lugar denominado Campo 

dos Bugres – como também era chamada a região de Soledade. A concessão tinha uma légua de frente 

e três de fundos “dividindo-se pelo leste com uma vertente que corre ao rio Taquari e Serra Geral, pelo 

oeste com outra vertente do rio Jacuí, pelo norte com outras vertentes que têm a sua origem no Erval 

de São Tomé [...].” 45 Em 1823, mais quatro sesmarias foram igualmente concedidas no Campo dos 

Bugres. Três concessionários declararam já possuir animais vacuns e cavalares para povoar as áreas 

que lhes dessem. 

Os campos de Antônio Francisco de Moraes ficavam entre “São Tomé e Curuçu, confrontando 

a leste pela Estrada das Tropas e pelo oeste com o Arroio denominado Jacuizinho, pelo norte e sul 

com as vertentes que se acham mais fortes e próximas ao preenchimento da sesmaria [...].” 46José da 

Silva Barboza solicitou um rincão que “em seu cumprimento terá pouco mais ou menos três léguas, e 

de largo uma, dividindo-se este pelo norte e sul com dois arroios galhos do Rio Jacuí, que a oeste em 

certa altura vem-se juntar um a outro donde faz fundos o mencionado rincão, e a leste com uma 

vertente do rio Taquari [...].”47 

Para receber a mercê, Miguel Joaquim Borges alegou “que servira na última guerra (contra 

Artigas), donde se recolhera ‘aleijado’. [...] Também alegava ter prestado serviços na abertura da 

picada do Botucaraí.” Ganhou uma légua de frente por três de fundos nuns “campos devolutos 

denominados dos Bugres, sitos entre São Tomé e Curuçu”[...].” 48 O sargento-mór Domingos da Silva 

Barboza ganhou um rincão no “lugar intitulado dos Bugres, limitando-se ao norte e sul com duas 

vertentes cabeceiras do rio Jacuí; a oeste com as mesmas vertentes donde em linhas curvas vem ligar-

se uma a outra em certa altura onde faz fundos o mencionado rincão, e ao leste com um arroio galho 

do rio Taquari.” 49 

 

2.7 Presença militar 

 

Como se observa, as propriedades adquiridas por sesmarias no Novo Erval e Campo dos 

Bugres situavam-se nos antigos ervais dos povos ou em suas proximidades, antes explorados pelos 

guaranis missioneiros. A região tornou-se conhecida pelas expedições de José Saldanha e por outras 

que aí se realizaram quando da abertura da picada de Botucaraí. Sérgio da Costa Franco lembra 

que, tão logo “uma região se tornava conhecida, aqueles que aspiravam a tornar-se nela 

                                                           
45 AHRS - FS: caixa 34 nº. 1330/1818. 
46 AHRS - FS: caixa 50 nº. 1770/1823. 
47 AHRS - FS: caixa 49 nº. 1727/1822. 
48 Cf. FRANCO, Soledade na história. p. 25. 
49 FRANCO, Soledade na história, p. 25-26 
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proprietários rurais e que dispunham dos meios necessários para custear o oneroso 

procedimento preliminar, tratavam de requerer as generosas concessões do governo.” 50 

Mais tarde, na década de 1820, segundo Hemetério Velloso da Silveira, um acampamento 

militar teria contribuído para que o Rincão de Botucaraí ficasse ainda mais conhecido. Em seu clássico 

trabalho As missões orientais e seus antigos domínios, o autor conta que foi para aquele rincão que se 

dirigiram o coronel José Palmeiro e mais seiscentos homens, quando Frutuoso Rivera atacou a região 

das Missões. E destaca: “Enquanto não concorreu esse acampamento para tornar vantajosamente 

conhecidos o Rincão de Botucaraí e suas dependências? Quantos desses soldados, quando escusos do 

serviço não procuraram aí estabelecer-se?” 51 

Fato que chama atenção é o caráter militarista da apropriação da terra. Dentre as nove 

propriedades concedidas que relatamos, cinco foram concedidas a militares, realidade que persiste na 

região em estudo com relação às posses legitimadas pela Lei de Terras, como veremos. Certamente 

isso não constitui novidade, ao contrário, só vem confirmar uma situação que parece ter ocorrido em 

todo o Rio Grande do Sul. 

Em História agrária do planalto gaúcho, Paulo Zarth refere que a “apropriação das terras e a 

formação das estâncias pastoris do sul do Brasil teve no seu bojo uma forte presença militar. O militar, 

desde a ocupação do território sulino pela coroa portuguesa no século XVII, recebia como prêmio 

áreas de campo como incentivo para defender ou conquistar novas áreas [...].” E completa: “na 

formação das estâncias do planalto [...] seguiu-se o mesmo modelo.” 52 

É ainda Paulo Zarth a esclarecer que a “bibliografia a respeito do militarismo dos estancieiros 

gaúchos é abundante na historiografia rio-grandense embora faça apologia de um suposto heroísmo 

dos estancieiros, o que justificaria a posse dos latifúndios pastoris do ponto de vista moral”.53 À época, 

também os próprios pretendentes ressaltavam suas qualidades no intuito de obter as terras. Veja-se 

como exemplo o requerimento do tenente André Ferreira de Andrade, que dizia ser merecedor da 

concessão “em atenção ao suplicante não ter obtido mercê alguma de terras, e ter sido vassalo útil e 

benemérito [...]”.54 

 

2.8 Pra cego ver 

 

A obtenção dos títulos de sesmarias seguia certos trâmites legais. Parte deles era a declaração 

prestada pelos pretendentes, afirmando residir na Capitania, ter suficientes posses para promover a 

cultura do lugar e não ter sido agraciado com nenhuma outra mercê desta natureza antes. Fato que não 

impediu o acúmulo de benefícios e a constituição de imensas propriedades rurais em mãos de uma só 

pessoa. 

                                                           
50 Ibidem, p.23 
51 SILVEIRA, As missões orientais..., p. 311. 
52 ZARTH, História agrária do planalto gaúcho 1850-1920, p.51-52. 
53 Ibidem, p.52  
54 AHRS-FS: caixa 21 nº 1062/1816 
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Para a região em estudo, ressaltam-se dois exemplos dessa arbitrariedade: “Do Tenente André, 

sabe-se que também foi beneficiário de outra sesmaria, bem mais próxima de Rio Pardo, ou seja, na 

costa ocidental do arroio Botucaraí.” 55De José da Silva Barboza encontramos carta de concessão de 

meia légua quadrada no distrito de Camaquã, em 1818 - cinco anos antes de obter outra sesmaria em 

Soledade. 56 

Interessante notar que em nenhum momento durante o processo fazia-se necessário comprovar 

que os campos pretendidos não estavam ocupados por outros indivíduos ou grupos. Se fosse o caso, 

cabia aos mesmos apresentar alguma oposição depois de afixados os editais. Porém, normalmente, os 

interessados não tinham possibilidade de ler, conhecer e se pronunciar sobre os editais. Assim, a 

formação das primeiras estâncias e a constituição dos latifúndios na região tiveram como suas 

primeiras e principais vítimas os caboclos e nativos locais. Acossados, sua ocupação restringiu-se às 

zonas de matas, que dividiriam com outros extrativistas ao longo do tempo. 

Em História agrária do planalto gaúcho, Paulo Zarth esclarece que entre “as primeiras 

vítimas da privatização das terras na região [do planalto] estão em primeiro lugar os indígenas 

remanescentes das antigas reduções jesuíticas e imigrantes caingangues de outras áreas do sul do 

Brasil”. 57 Em estudo sobre a trajetória do status da terra no centro-norte do Rio Grande do Sul, 

Aldomar Rückert afirma que a “apropriação inicial, entendida como ocupação, corresponde à 

destruição do território indígena e caboclo e à construção de novas e diferentes formas fundiárias”. 58 

 

2.9 Estranha realidade 

 

Efetivada a partir da concessão de sesmarias, a apropriação privada da terra delineou uma 

nova realidade econômica e social também na região de Soledade. Formadas sobre as áreas de campo 

nativo, as estâncias tinham sua atividade principal ligadas à pecuária. Em grande medida, as 

transformações sociais caracterizaram-se pela submissão ou expulsão para as áreas de matas de 

nativos, caboclos e posseiros. 

Conforme Sérgio da Costa Franco, “a distribuição de sesmarias não atendeu a critérios de 

justiça, tendo relegado ao desamparo e à incerteza numerosos moradores pobres, que se iam 

estabelecendo como podiam, ora como agregados dos sesmeiros, ora como lavradores independentes 

nas sobras de campos e de matos. Essa era a situação em toda a província, e os rincões de Cima da 

Serra do Botucaraí não discrepavam da regra”. 59 

Caboclos e moradores expulsos transformaram-se numa massa despossuída, sujeita a 

constantes abusos e deslocamentos. Sem a propriedade legal da terra, ou qualquer outro meio que lhes 

conferisse direitos, submeteram-se aos desmandos dos estancieiros, migraram ou mais raramente 

                                                           
55 Cf. FRANCO, Sérgio da Costa. Soledade na história. p. 24. 
56 AHRS - FS: caixa 36 nº. 1377/1818. Sérgio da Costa Franco confirma informação em Soledade na história. p. 25. 
57 Cf. ZARTH, História agrária do planalto gaúcho 1850-1920, p.40.  
58 RÜCKERT, Aldomar. A trajetória da terra: a ocupação e colonização do centro-norte do Rio Grande do Sul – 1827-1931. 

Passo Fundo: EdiUPF, 1997. p. 27. 
59 FRANCO, Soledade na história, p. 26. 
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ensaiaram formas de resistência. Esses trabalhadores despossuídos sustentavam-se, sobretudo, da 

agricultura de subsistência e da extração e comercialização da erva-mate. O produto era abundante na 

região e teve significativa importância econômica durante todo o século 19. Podia ser colhido nos 

ervais públicos, das matas que eram inicialmente desprezadas pelos estancieiros. Praticamente não 

havia necessidade de investimentos para sua exploração. 

Ao longo dos anos, as câmaras municipais preocuparam-se em elaborar regras que 

disciplinassem a extração da erva. Contudo, parece não ter sido dispensada muita atenção a elas: “[...] 

as fraudes na qualidade do produto e o desrespeito ao intervalo de quatro anos entre uma poda e outra, 

eram comuns. A falsificação do produto, que desprestigiava a erva brasileira no mercado externo, bem 

como sua péssima qualidade, por má elaboração e descuidos, eram uma preocupação bastante antiga 

no Rio Grande do Sul.” 60 

 

2.10 Olhar de viajante 

 

Viajantes europeus como o francês Arsène Isabelle e o alemão Maximiliano Beschoren e a já 

referida obra do rio-grandense Hemetério Velloso da Silveira referiram-se às condições geográficas, 

sociais, políticas e econômicas do território de Soledade no século 19.61  Eles atentaram para a 

importância da erva-mate naquela economia, destacando-a como principal produto de exportação. Os 

mercados da fronteira, de Itaqui e Santana do Livramento, eram para onde embarcava a maior parte da 

erva colhida nos rincões de Botucaraí. 

A economia da região, entretanto, ia além da extração/produção/exportação daquele produto. 

As matas de Soledade eram ricas não só em ervateira, como em pinheiros araucária, apesar de conter 

outras espécies vegetais. No final do século 19, referindo-se a essas florestas de araucária em 

Impressões de viagem na Província do Rio Grande do Sul, Maximiliano Beschoren diria que 

lembravam “os gramados da Pátria”.62 Perceberia ainda que na “região baixa, encontram-se pinhais 

isolados, que mesmo em número reduzido, dão grande rendimento, tornando-se lucrativo instalar uma 

serraria a vapor [...]”.63 

Beshoren ainda destacaria uma serraria soledadense fundada por Bartholomay e Emilio 

Textor, junto ao rio Jacuizinho, como um dos grandes empreendimentos industriais da Província do 

Rio Grande do Sul. Segundo ele, os “empreiteiros abriram, por conta própria em terreno difícil, a 

estrada para o porto do Jacuí. Construíram 18 grandes carros, cada um puxado por cinco parelhas de 

bois. Foi mister comprar e adestrar cerca de 400 bois, pois o empreendimento exporta, semanalmente, 

125 dúzias de tábuas”.64  Em As missões orientais e seus antigos domínios, referindo-se ainda ao 

                                                           
60 ZARTH, História agrária do planalto gaúcho 1850-1920, p.119. 
61 ISABELLE, Arsène. Viagem ao Rio Grande do Sul (1833-1834). Trad. e notas de Dante de 

Laytano. 2. ed. Porto Alegre: Martins Livreiro, 1983; BESCHOREN, Maximiliano. Impressões de viagem ...; SILVEIRA, 

Hemetério Velloso da.  As missões orientais ....  
62 BESCHOREN, Maximiliano. Impressões de viagem .p. 30. 
63 Idem , p. 27  
64 BESCHOREN, Impressões de viagem ..,.p. 192. 
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século 19, Hemetério Velloso relatou que os pinheiros não eram destaque apenas pela qualidade de sua 

madeira, mas forneciam alimento para os pobres através de seus abundantes frutos. 65 De abril a junho, 

o pinhão servia de sustento a muitas pessoas. Elas também caçavam e comiam papagaios que se 

aproximavam dos pinheiros para bicar seus frutos. 66 

Se nas matas havia predomínio da ervateira e dos pinheiros, nos campos soledadenses a 

criação de gado destacava-se como principal fonte de renda. Havia ainda criação de cavalares, muares, 

suínos e ovinos, embora em menor proporção. Com poucas exceções, a agricultura parece ter atendido 

basicamente à subsistência. Maximiliano Beschoren e Hemetério Velloso destacaram o atraso em que 

se encontrava a prática agrícola na região de Soledade, e ambos apontaram a melhoria dos meios de 

transportes como uma possível solução ao caso. 67 

A dificuldade de transportes foi problema bastante grave na região por muitas décadas. Como 

expressou Sérgio da Costa Franco: “Tendo de um lado o Jacuí e sua mataria fechada, ao Sul os 

alcantis da Serra do Botucaraí, a Leste as quebradas e boqueirões bordados de florestas da Serra Geral 

do Taquari, o planalto de Soledade era uma região de acesso difícil. Essa ilha de campos, recortada de 

pontões de matos e de ervais, foi marcada, social, econômica e politicamente, pela circunstância do 

insulamento geográfico. Por causa desse insulamento, sofreu uma ocupação lenta. Por ele viveu 

sempre de braços dados com as dificuldades de transporte e comunicação. Por ele sofreu um 

desenvolvimento econômico moroso: não havia produto, por mais valorizado, que suportasse o alto 

custo dos fretes.” 68 Para Beschoren, o desenvolvimento dos meios de comunicação e transportes 

locais não só ativaria o setor agrícola, como poderia mudar a “idéia generalizada de que a região de 

‘Cima da Serra’ se localiza no fim do mundo, coberta de campos e pinheiros, habitada por alguns 

maus elementos”. 69 

Não se pode deixar de mencionar a presença das pedras preciosas no território de Soledade. O 

relato de Arsène Isabelle dá conta da existência delas e de ouro na Serra do Botucaraí e aponta o 

desgosto e repreensão dos bugres com as investidas dos mineiros àquele território.70 Referindo-se ao 

distrito do Lagoão, Maximiliano Beschoren alertara que, juntamente com a erva-mate, importante “é o 

comércio de ágatas que, anualmente, são exportadas em grande quantidade. É a única fonte que faz 

circular o dinheiro.”71 De acordo com o autor, as incontáveis tropas que passavam pelo distrito, iam e 

vinham carregando diversas mercadorias como peles, couros, erva-mate, sal e pedras preciosas.72 Para 

Hemetério Velloso, o subsolo da região soledadense era riquíssimo não só em ágatas, como metais - 

ferro, chumbo e cobre – conforme lhe haviam dado mostras.73 

Em dissertação sobre os “Educadores Capuchinhos em Soledade”, Elizette Ortiz refere-se ao 

inventário de Guilherme Bohrer, um morador do distrito do Lagoão, que em 1879 deixou a ser 

                                                           
65 SILVEIRA,. As missões orientais ..., p. 317. 
66 Loc. cit. 
67 SILVEIRA. As missões orientais .... p. 318; BESCHOREN, Impressões de viagem ..., p. 28-29. 
68 FRANCO, Soledade na história, p. 47. 
69 BESCHOREN, Impressões de viagem ..., p. 29. 
70 ISABELLE, Viagem ao Rio Grande do Sul ..., p. 48. 
71 BESCHOREN, Impressões de viagem..., p. 28. 
72 Loc. Cit. 
73 SILVEIRA., As missões orientais ...., p. 318. 



 27 

partilhado entre seus herdeiros uma casa e uma fábrica de lapidar ágatas, existente em Fischbach, 

Império da Alemanha. Para a autora, esse “documento permite afirmar que o comerciante Guilherme 

Bohrer foi pioneiro na exportação de ágatas de Soledade para a Alemanha e que lá possuía uma 

lapidaria”.74 

 

                                                           
74 ORTIZ, Elizette Scorsatto. Educadores Capuchinhos em Soledade: criação e organização do Ginásio São José e da Escola 

Técnica de Comércio Frei Clemente (1936-1978). Dissertação (Mestrado em História) UPF, Passo Fundo, 2004, p. 39. 
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3. CARACTERIZAÇÃO E INDICADORES DE SOLEDADE 

 

Este capítulo apresenta a caracterização e localização física de Soledade, bem como 

indicadores diversos atuais deste município. 

 

 

3.1 Caracterização e localização física75 

 

O município de Soledade, segundo o IBGE, está localizado na microrregião geográfica de 

Soledade/RS (microrregião 13), entre as coordenadas geográficas latitude 28°49’’06’S e longitude 

52°30’’37’W e altitude média 726m acima do nível do mar, com uma área de 1.213,410 km². Na 

figura 1 é possível observar a localização do município de Soledade no Rio Grande do Sul. 

 

 

Figura 1: Localização do município de Soledade no Rio Grande do Sul (ORTIZ, 2004, p. 33) 

A Figura 2 apresenta em escala municipal a divisão em bacias hidrográficas de Soledade/RS. 

Estas se dividem em nove bacias, as quais possuem dois mananciais hídricos. Em uma escala regional, 

uma delas pertence à Bacia do Rio Jacuí a outra deságua no Rio Fão que posteriormente vai formar a 

Bacia do Taquari.  

 

                                                           
75 Texto adaptado do trabalho intitulado Perfil Socioeconômico e Infra-estrutura do Bairro Ipiranga em Soledade-RS,.de 

Everaldo Silveira da Silva, Professor/Geógrafo, Pós- Graduado em Educação Ambiental 
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Fonte: Base Assessoria e Planejamento LTDA 

Figura 2: Bacias Hidrográficas do Município de Soledade/RS 

O município de Soledade/RS tem sua geologia estruturada pela Formação Serra Geral de 

sequência Vulcânica, Formação Serra Geral sequência Vulcânica Básica e Formação Tupanciretã de 

sequência Sedimentar. Isto pode ser observado na figura 3. 

SOLEDADE

ESPRAIADO

FORMAÇÃO SERRA GERAL - 

SEQÜÊNCIA VULCÂNICA ÁCIDA

FORMAÇÃO SERRA GERAL - 

SEQÜÊNCIA VULCÂNICA 

BÁSICA

FORMAÇÃO TUPANCIRETÃ - 

SEQÜÊNCIA SEDIMENTAR

 
Fonte: Base Assessoria e Planejamento LTDA.  

Figura 3: Mapa geológico do município de Soledade/RS 
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O mapa de solos (vide figura 4) mostra a extensão da formação dos solos no município de 

Soledade/RS, onde se encontram os tipos: Latossolo Vermelho Distroférico, o Argiloso Vermelho-

Amarelo Alumínico associado com Neossolo Lítólico Distrófico, o Argissolo Vermelho-Amarelo 

Alumínico e o Chernossolo Argilúvico Férrico associado com Neossolo Litólico Eutrófico. No bairro 

Ipiranga se encontra na sua totalidade o solo Argiloso Vermelho-Amarelo Alumínico. 

ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO ALUMÍNICO ASSOCIADO 

COM  NEOSSOLO LITÓLOCO DISTRÓFICO

SOLEDADE

ESPRAIADO

ARROIO

LATOSSOLO VERMELHO DISTROFÉRRICO

ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO ALUMÍNICO

CHERNOSSOLO ARGILÚVICO FÉRRICO ASSOCIADO COM 

NEOSSOLO LITÓLICO EUTRÓFICO

 
Fonte: Base Assessoria e Planejamento LTDA. 

Figura 4: Mapa de solos do município de Soledade. 

Com base nos dados da figura 5, podem ser constatadas as características da vegetação do 

município de Soledade/RS, que possui em suas variedades a de Floresta Ombrófila Mista com culturas 

cíclicas, áreas de Savana que se classifica como Gramíneo/Lenhosa com Florestas de Galerias, possui 

também Floresta Ombrófila Mista com vegetação secundária sem a presença de palmeiras e Florestas 

Ombrófila Densa com agricultura e culturas cíclicas.  

SOLEDADE

ESPRAIADO

FLORESTA OMBROFILA MISTA - 

AGRICULTURA CULTURAS CICLICAS

SAVANA - GRAMINEO/LENHOSA COM 

FLORESTA DE GALERIA

FLORESTA OMBROFILA MISTA - VEGETAÇÃO 

SECUNDÁRIA SEM PALMEIRAS

FLORESTA OMBROFILA DENSA - 

AGRICULTURA, CULTURAS CICLICAS

 
Fonte: Base Assessoria e Planejamento LTDA. 

Figura 5: Mapa de vegetação do município de Soledade-RS. 
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O município de Soledade, conforme figura 6, foi dividido em 5 macrozonas: a Macrozona de 

Proteção dos Mananciais, a Macrozona de Proteção das Encostas, a Macrozona de Produção Rural 

Um, a Macrozona de Produção Rural Dois e a menor delas, a Macrozona Urbana. 

 
Fonte: Base Assessoria e Planejamento LTDA. 

Figura 6: Macrozoneamento municipal. 

 

Em relação às principais vias de acesso podemos dizer que o município de Soledade possui a 

Rodovia BR-386, em direção a Porto Alegre e à região do Planalto; Rodovia BR-153 e a RS-471 de 

Soledade ao Porto de Rio Grande,  ao Sul do Estado; a Rodovia 332 Soledade à região das Missões e 

ao Vale do Taquari. 

 

 

3.2 Indicadores diversos e financeiros76 

 

O Município de Soledade, conforme dados colhidos junto ao Corede/Botucaraí, que por sua 

vez, utiliza informações fornecidas pelo IBGE e pelos Bancos de Dados das Secretarias Municipais e 

Estaduais, apresentava no final de 2014, os seguintes números, apresentados na tabela 1: 

                                                           
76 Fonte: IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
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Tabela 1: O município de Soledade - final de 2014 

 

 

População estimada 2014 (1)   

População Censo        2010       

Área da unidade territorial (km²)          

Densidade demográfica (hab/km²)     Código do 

Município                     

Gentílico             

Prefeito                 

Vice Prefeito         

Vereadores    

 

 

 

 

 

 

Área da unidade territorial  

Estabelecimentos de Saúde SUS   

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal-

2010 (IDHM 2010) 

Matrícula – Ensino Fundamental – 2012         

Matrícula – Ensino médio – 2012                     

Pessoal ocupado total                                         

PIB per capita a preços correntes – 2011       

População residente                                          

População residente – Homens                        

População residente – Mulheres                     

População residente alfabetizada                    

População Residente: 

Que frequentava a creche ou escola                

Da religião católica apostólica romana          

Da religião espírita                                                 

Da religião evangélica                                        

Valor do rendimento nominal mediano mensal 

per capita dos domicílios particulares 

permanentes – Rural                                              

Valor do rendimento nominal mensal per capita 

dos domicílios particulares permanentes – 

Urbana                                                                      

Valor do rendimento nominal médio mensal dos 

domicílios particulares permanentes com 

rendimento domiciliar, por situação domicílio - 

Rural   

Valor do rendimento nominal médio mensal dos 

domicílios particulares permanentes com 

rendimento domiciliar, por situação do domicílio 

– Urbana                                                        

31.207 

30.044 

1.213,410 

24,76 

4320800 

Soledadense 

Paulo Ricardo Cattaneo 

Roberto Coletti 

Juarez Knoph, João Francisco dos Santos, 

Cassiano Sant Ana de Oliveira, José Elton de 

Moraes, Ilanio Casagrande Guerra,  Amália 

Aparecida de Souza, Jussara Mello Batista, Junior 

Koch Berté, João Vilmar de Miranda, José Dionei 

Quevedo Portela, Noé Corrêa de Chaves, Miguel 

Adones Campos e Sérgio   Rodrigues da Silva. 

1.213,410 km² 

17 

 

0,731 

228 matrículas 

1.140 matrículas 

5.681 pessoas 

15.286,85 reais 

30.044 pessoas 

14.729 pessoas 

15.315 pessoas 

25.417 pessoas 

 

8.117 pessoas 

24.939 pessoas 

687 pessoas 

3.649 pessoas 

 

 

396,67 reais 

 

 

533,33 reais 

1.434,08 reais 

 

 

2.412,65 reais             
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3.2.1 Agricultura77 

O surgimento da agricultura mecanizada na região de Soledade e do Alto da Serra do 

Botucaraí é bastante recente, sendo que as primeiras propriedades a arar os campos nativos o fizeram 

no final da década de 60. Um trator rasgando a terra era como uma agressão sem qualificativos, o que 

criou muitas discussões e cismas que acabaram ganhando os tribunais. Mas se foi difícil no começo, a 

coragem, a persistência e a disposição dos primeiros produtores, foi o adubo necessário para que a 

ideia crescesse e se transformasse num fator fundamental para o progresso e o desenvolvimento local.  

Os campos e as colinas de Soledade hoje se mostram como uma grande colcha de retalhos 

onde a soja, o trigo, o feijão e o milho se misturam aos ainda virgens campos bem balanceados de 

pasto e essências nativas, que segundo especialistas, acabam produzindo a carne necessária para os 

mais saborosos churrascos da culinária gaúcha.  

Assim, a produção da lavoura soledadense na última safra é apresentada na tabela 2. 

Tabela 2: produção da lavoura soledadense em 2014 77 

Feijão 

Área colhida                             

Área plantada                          

Quantidade produzida         

 

320 Hectares 

320 Hectares 

288 Toneladas 

Milho 

Área colhida                      

Área plantada                      

Quantidade produzida         

 

2.200 Hectares 

2.200 Hectares 

212.500 sacas 

Soja 

Área colhida                       

Área plantada                    

Quantidade produzida      

 

34.000 Hectares 

34.000 Hectares 

1.700.000 Sacas 

Trigo 

Área colhida                        

Área plantada                    

Quantidade produzida       

 

3.000 Hectares 

3.000 Hectares 

150.000 sacas 

Erva Mate 

Área colhida                           

Área plantada                        

Quantidade produzida    

 

400 Hectares 

400 Hectares 

200.000 Arrobas 

 

 

3.2.2 Pecuária78 

 

Depois de muitos anos, quando diversos pecuaristas soledadenses investiram pesado no 

melhoramento do rebanho, através da seleção de matrizes, aplicação da inseminação artificial com 

padrão genético definido, Soledade alcançou grandes prêmios nas principais exposições do estado. As 

raças Charolesas, Normanda, Aberdeen e Polled Angus e as Zebuínas, assim como as leiteiras 

                                                           
77 Fonte: IBGE, Secretarias Estaduais e Banco de Dados COREDE/Botucaraí 
78 Fonte: Escritório Municipal da EMATER. 
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Holandesas, Jersey, Suíça Parda, Gir e Girolanda, ganharam destaque. O avanço da agricultura 

mecanizada e o aumento da área de plantio, que oferecia melhor lucratividade e menor risco, 

diminuíram consideravelmente o número de cabeças e consequentemente o investimento no setor. 

As pastagens de inverno, o confinamento e a melhoria no pasto nativo recompuseram o 

rebanho que hoje voltou a ser como era anos atrás, tornando a ser um dos sustentáculos da economia 

soledadense. Na tabela 3 é possível observar o número do rebanho em 2014. 

 

Tabela 3: rebanho em 2014 78 

Gado de Corte                   

Produção Anual          

 

Gado de Leite                          

Produção Anual       

 

Ovinos de Corte                  

Produção Anual               

55.000 cabeças 

5.000/Ton./Kg/vivo 

 

2.200 cabeças 

6.600.000 litros de leite 

 

5.000 cabeças 

50/Ton./Kg/vivo 

 

 

3.2.3 Indústria 

O setor industrial soledadense sempre foi pequeno até a exigência legal que as pedras 

tivessem, pelo menos, marcas para diferenciar matéria prima de produto semi-industrializado. Antes 

disso, Soledade teve vários ciclos que envolveram a indústria, que começou com os engenhos, os 

barbaquás e os soques, que transformavam as folhas de erva in natura em erva mate de ótima 

qualidade. Depois veio o ciclo da madeira que trouxe dezenas de engenhos e beneficiadoras. A 

industrialização urbana trouxe as fábricas de cerveja e refrigerantes, sendo que Soledade chegou a ter 

três (3) empresas em funcionamento. Depois vieram as selarias, sapatarias e fábricas de calçados que 

atingiram o auge na década de 70 com a Harla, a Scarpe, as Botas Soledadens, a Continental e várias 

outras. O grande momento da indústria em Soledade aconteceu com a exportação das pedras, cujo 

setor domina há décadas, depois da Alemanha ter lotado seus galpões e estoques com pedras preciosas 

de Soledade. O renascimento aconteceu com as pequenas fabriquetas de fundo de quintal que 

produziam peças, comercializadas com as exportadoras. Quando da instalação da Escola de 

Gemologia do SENAI, um estudo realizado pela prefeitura identificou cerca de quinhentas (500) 

dessas empresas, produzindo a todo vapor. As mudanças mundiais na economia, a questão cambial e a 

dependência do dólar, o arrocho da legislação ambiental e os altos e baixos da economia brasileira 

deixaram por terra o setor. Resistiram pouco mais de cinqüenta (50), apenas. O Centro Tecnológico de 

Pedras, Gemas e Jóias do Rio Grande do Sul – Soledade, trouxe o advento das Joias e do Artesanato 

que abriram uma nova perspectiva industrial podendo se transformar em geração de emprego e renda. 
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Apesar das várias tentativas em trazer indústrias de outros locais, essas iniciativas acabaram se 

transformando em prejuízos financeiros e sociais. Este fenômeno ainda continua produzindo seus 

efeitos nos dias atuais.  

Por fim, tinham cadastradas em Soledade, em 2014, na categoria de empresas industriais, 

duzentos e noventa e um (291) estabelecimentos. 

 

3.2.4 Comércio 

 

Primeira referência de civilização e marco inicial da criação da cidade, o comércio sempre 

teve importância capital na geração de riqueza e renda para os munícipes. 

Os primeiros registros sobre Soledade mostram duas casas comerciais, uma em frente a outra, 

a Igreja, a Praça e um enorme vazio. Em cada comunidade do interior, a bodega sempre foi a 

referência para a segurança e o conforto. Nenhum lugar no mundo sobreviveria sem a presença forte 

do comércio. E assim aconteceu também aqui. Inicialmente, quando do surgimento da povoação, o 

comércio se organizava normalmente por quem tinha posses e capital. O comércio nessas condições, 

muitas vezes, se resumia na troca de mercadorias por bens ou serviços. O crescimento propiciou a 

organização de pequenas empresas comerciais já com características diferentes, mas baseadas nas 

estruturas familiares. Até poucos anos atrás, Soledade conservava este modelo. Na década de 70, 

começaram a surgir as grandes empresas e as redes que terminaram sufocando os pequenos e 

ocupando, quase que à força, o seu espaço. Hoje o setor do comércio continua sendo importantíssimo 

para a economia municipal, gerando riqueza, emprego, renda e tributo, além de conforto, segurança e 

atualização para os consumidores. 

Por fim, Soledade dispunha em final de 2014, de 1.017 estabelecimentos comerciais em 

operação. 

 

3.2.5 Serviços 

O segmento dos serviços é o que mais cresce no município de Soledade, seguindo uma 

tendência mundial. As razões são as mais diversas e devem ser interpretadas com certo cuidado. 

Primeiro é óbvio que a pequena oferta de emprego nas empresas organizadas do setor privado e 

também no setor público é fundamental para que a prestação de serviço seja buscada como forma de 

compensação pela ausência de salário. Outro fator que deve ser considerado é a melhora considerável 

do empreendedorismo e da capacidade associativa, que tem se desenvolvido muito nos últimos anos, 

assim como a formação acadêmica que abre um leque de novas opções. A maciça mídia de divulgação 

do cooperativismo e das redes de cooperação, também tem colaborado para o ingresso no setor de 

serviços. Outro fator que deve ser analisado e considerado é que um percentual bastante alto de 

pequenos produtores que produzem peças para as indústrias e até para o artesanato de pedras, acabam 

engordando o cadastro de serviços. De qualquer forma, o setor tem se constituído num dos mais 
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sólidos alicerces da economia soledadense e contribuído sobremaneira para geração de renda e 

tributos. Em final de 2014, o cadastro da Prefeitura registrava 1.130 prestadores de serviço. 

Por fim, para sintetizar estes indicadores, apresenta-se na tabela 3 o Produto Interno Bruto, no 

seu valor adicionado, que mostra os números e demonstra a importância de cada segmento. 

Tabela 3: Produto Interno Bruto - valor adicionado (valor em reais) 

 

 

 
 

Fonte: Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional, PM de Soledade e COREDE/Botucaraí. 

Complementando as informações da tabela 3, apresentam-se os gráficos 1 e 2, que ilustram o 

percentual de homens e mulheres por setor de atividade, no município de Soledade. 

Homens 

 

Mulheres 

 

Variável Soledade Rio Grande do Sul Brasil 

Agropecuária   

Indústria 

Serviços     

60.484          

 56.972          

305.638                               

8.764.507   

37.475.448                           

77.628.594                                      

105.163.000 

539.315.998 

1.197.774.001 
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Estes gráficos apresentam a divisão sexual por setor de atividade, no âmbito de Soledade: na 

agricultura 22,9% dos trabalhadores são homens, 16,4% mulheres; na indústria 30,3% são homens e 

apenas 9,1% mulheres; nos serviços predominam as mulheres com 74,4% e 46,8% são homens.  

 Portanto, em uma análise mais detalhada destes gráficos, é imperativo fazer um destaque para 

as Mulheres em Soledade, pois quase todas as sociedades históricas impuseram o poder masculino 

sobre as mulheres, subjugando-as e aprisionando-as em lares ou gineceus, alguns dos quais 

prescreviam a poligamia. Este modelo patriarcal gerou outras diferenças sociais até hoje e a hierarquia 

de gênero interage com outras, de cor e de classe. 

Dados do censo do IBGE 2010 mostram que dentre a população feminina economicamente 

ativa, 83% são brancas, 16,3% pretas e 0,7% de outras cores. 

O preconceito e subalternidade ainda inibem a autonomia e a presença feminina nas decisões 

decisivas à vida da comunidade, estando na origem das diferenças de acesso das mulheres ao poder, a 

qual as mulheres seriam naturalmente mais capazes a desempenhar funções ligadas à esfera doméstica, 

enquanto aos homens caberia o campo da esfera pública. (BRASIL, 2009) 

Em síntese, é possível destacar alguns apontamentos em relação às mulheres em Soledade: 

ganham menos; abandonam a escola em níveis mais elevados que os homens entre 18 e 24 anos 

(39,4% de abandono); são maioria em número de analfabetismo (9,9%) para a faixa de 15 anos ou 

mais; são “invisíveis” na sociedade; Têm poucas opções de divertimento. 
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4. CONCEPÇÕES EDUCACIONAIS 

 

Neste capítulo apresentam-se algumas concepções educacionais relacionadas ao contexto 

educacional, tais como: educação, escola, política educacional, sistema de ensino, conselho e sujeitos 

do processo educativo.  

 

4.1 De educação 

 

A LDB em seu artigo 1° discorre que a educação “... abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”.  

Em seu artigo 2° assegura como “... dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade 

e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.  Esta Lei contempla a 

educação em seu sentido amplo, de existência humana em todos os seus aspectos e duração, mas só 

pode regulamentá-la no âmbito escolar. 

Pensar sobre educação é pensar sobre o ser humano, sobre a sociedade e suas relações. O 

homem é um ser complexo que se diferencia por sua capacidade de transformar a natureza, através de 

seu trabalho e de sua necessidade desde o nascimento à educação para tornar-se humano. Este 

aprendizado é um desafio constante, parte da consciência da inconclusão, da necessidade de vir a ser 

mais, de relacionar-se, interagir e dialogar com os seus, de constituir-se como pessoa, como ser 

subjetivo, social, ético, histórico, político e cultural. Enfim, para compreender o sentido do ato 

educativo é necessário compreender o ser humano em sua totalidade constituinte, que aprende através 

das relações mediatizadas, do diálogo reflexivo no qual há interação entre os participantes, que se 

estabelecem a comunicação. 

A Educação, na concepção de Freire, parte de uma compreensão de como o ser humano está 

ou vem sendo no mundo, isto é, sobre como se constitui o gênero humano no percurso da existência 

social e histórica dos sujeitos. Logo, a educação parte de uma antropologia filosófica, enquanto 

reflexão sistemática e rigorosa sobre a condição de "ser homem/mulher", buscando encontrar aquelas 

qualidades ou características que os diferenciam do restante dos animais e, em última análise, de todos 

os demais seres vivos. Isto porque é extremamente necessário investigar o que é o homem/mulher para 

derivar disso tanto a possibilidade da educação, enquanto fenômeno social humano, bem como para 

pensar um determinado tipo de educação que se busca intencionalmente concretizar.   

 Nesta ótica, o ser humano é um ser inconcluso e ciente de sua inconclusão. Isto quer dizer que 

todos nós, homens e mulheres, não estamos prontos ao nascermos; somos tão somente um projeto, um 

vir-a-ser que se fará na medida em que nos relacionarmos com a realidade natural e com os outros 

seres humanos, construindo, assim, a realidade humana que é o mundo da cultura e da história. Aqui 



 39 

temos outra característica antropológica do ser humano: existimos enquanto seres de relações, visto 

que nos construímos coletivamente - com nossos pares, no diálogo, na ação-reflexão coletiva sobre a 

realidade - no e com o mundo.  

Assim, somos seres da práxis, ou seja, nossa presença coletiva no mundo é eminentemente 

prática, e esta é a transformação da realidade. Desta forma, o ser humano, possui uma vocação 

ontológica e histórica por "ser mais" que significa estar em um constante processo de busca por 

transgredir a si mesmo e as suas possibilidades, humanizando-se. 

Neste sentido, e embasados em Paulo Freire, entende-se por educação um conjunto de 

processos que intervêm no desenvolvimento humano, na sua relação ativa com o meio natural e social, 

em um determinado contexto histórico-cultural de interação com seus pares. A educação é o processo 

pelo qual homens/mulheres assimilam conjuntamente os saberes, as técnicas, as atitudes e os valores 

presentes na cultura humana historicamente organizada, tendo em vista a formação dos sujeitos, 

conforme uma determinada visão de homem/mulher necessária a uma dada sociedade. 

Além disso, Paulo Freire destaca que a finalidade maior a ser alcançada na educação é a 

libertação humana. Este não é um estágio absoluto a ser alcançado, mas sim um processo permanente 

de busca crítica e esperançosa na qual homens e mulheres, ao inserirem-se em comunhão na 

transformação e desvelamento da realidade natural e social, humanizam-se constantemente e 

constroem-se enquanto sujeitos sociais. Humanizar é, justamente, o processo pelo qual os homens e 

mulheres, ao transformarem a realidade natural pela práxis dialógica, acabam por criar um mundo 

propriamente "humano", das instituições, das obras de artes, da ciência, da filosofia, dos valores éticos 

e morais, da tecnologia, enfim, das produções culturais que, ao serem apropriadas e (re)criadas pelos 

próprios seres humanos, acabam por modificá-los. 

Logo, e partindo da análise de que, se a educação não transforma o mundo diretamente, pode 

auxiliar na formação crítica e na conscientização dos sujeitos que praticamente podem transformar 

este contexto, uma educação que vise à libertação deve contribuir para a inserção dos sujeitos em 

processos de ensino-aprendizagem que permitam uma compreensão de como a realidade social está 

sendo, e de como ela pode ser transformada. Essa conscientização implica na edificação de saberes 

que permitam aos sujeitos interpretarem a realidade de forma crítica. 

Por fim, temos a ciência de que a educação em si, não possui a força e a autonomia necessárias 

para efetivar a transformação social indispensável à libertação humana, sendo fundamental a 

articulação entre diversas frentes. Isso exige condições concretas, participação ativa e ação política dos 

sujeitos na realidade social.  

 

4.2 De escola 

 

Ao analisarmos as diferentes concepções de escola ao longo da história podemos constatar que 

esta instituição assume uma abordagem inicialmente normativa, passando pelo enfoque técnico, até a 
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possibilidade contemporânea que tem a centralidade no sujeito construído historicamente e inserido no 

contexto social.  

Neste sentido, diante da conjuntura atual, a escola se apresenta como um espaço democrático, 

de deliberações que favorece o desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo dos alunos, de forma 

a contemplar os diferentes saberes socialmente referenciados, superando preconceitos e rompendo 

com práticas discriminatórias, responsabilizando-se também pela disseminação dos saberes formais, 

no desenvolvimento das  potencialidades  físicas,  cognitivas  e  afetivas  dos  alunos. Oportuniza 

trocas culturais significativas de socialização, valores éticos e morais, através de relações mediatizadas 

pela inversão dos papéis entre aprendentes e ensinantes na (re)construção coletiva do conhecimento, 

do compartilhamento de ideias, no gerenciamento de informações que atendam as necessidades 

individuais e coletivas dos educandos, possibilitando a formação integral do aluno. Concebe-se o 

homem em sua totalidade, como ser múltiplo, sujeito do processo educativo. Neste sentido, a educação 

escolar guarda profunda ligação com os quatro pilares da educação, presentes no Relatório Jacques 

Delors: aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser, consolidando assim a função da escola em 

uma perspectiva inovadora onde o fazer e a prática estejam voltados para a transformação por meio 

das relações estabelecidas no processo de humanização de sujeitos históricos. 

 

4.3 De política educacional 

Por definição, o termo política deriva do adjetivo politikós, originado de polis, termo grego 

que se refere à cidade, formada pelos cidadãos, que faz referência a tudo que se relaciona com a 

cidade, portanto ao urbano, público, civil. 

Esta definição de política passou, com o tempo, a indicar “um campo dedicado ao estudo da 

esfera de atividades humanas articulada às coisas do Estado”. Neste sentido, principalmente ao 

conjunto de atividades que, de alguma maneira, são atribuídas ao Estado moderno, ou que dele 

emanam (SHIROMA, MORAES e EVANGELISTA, 2002, p. 7). 

A concepção de política educacional, de caráter essencialmente público e social, está em 

constante processo de (re)construção, ligada ao momento histórico no qual se insere, fruto das 

correlações e das articulações, que emergem dos embates da sociedade civil, a fim de redimensionar a 

realidade sócio-educacional. 

 Assim, uma política educacional de caráter municipalizante, democrática e participativa 

garante a efetivação, a continuidade, o comprometimento e o controle ao empregar os recursos 

públicos no âmbito educacional, por meio de definição de processo pedagógico, autônomo e flexível, 

que atenda aos anseios da comunidade local, criando uma identidade própria para cada unidade 

escolar.  
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4.4 De sistema de ensino 

Por definição, Sistema de Ensino refere-se ao conjunto de unidades escolares ou a uma rede de 

instituições de ensino. No Brasil, o Sistema de Ensino foi estruturado ao longo da história, tendo início 

com a chegada dos jesuítas, no século XVI, com as escolas de ler e escrever, passando pelas reformas 

do século XVIII, do iluminismo, de característica pública estatal.  

Com a independência política surgem as escolas de primeiras letras, o que tiveram como 

consequência do ato adicional à Constituição a responsabilização das províncias em oferecer escolas 

públicas de 1°e 2° graus. 

Em 1889 com a proclamação da República e a separação entre Estado e Igreja, a instrução 

popular, ensino de 1° grau, fica sob responsabilidade das antigas províncias, estados federados. 

Na década de 20 emergem dos movimentos sociais organizados, tendo a educação popular 

qualitativa como foco e apontam para a necessidade de construção de um Sistema Nacional de 

Educação. 

Desde a primeira Constituição em 1934, expõem-se a necessidade de se estabelecer as 

Diretrizes da Educação e a elaboração do Plano Nacional de Educação, em 1946 a Constituição 

definiu a educação como direito de todos e o ensino primário como obrigatório, oportunizando, entre 

outras coisas, a democratização do ensino e a instalação do Sistema Nacional de Educação. 

Em 1947, teve início a redação da lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional que foi 

aprovada somente em dezembro de 1961. Dez anos mais tarde, em 1971, foram fixadas as Diretrizes e 

Bases para a educação de 1° e 2° graus. 

Em 1988 a Constituição Federal, capítulo IV, artigo 30, ressalta como competência dos 

Municípios, inciso I “legislar sobre assuntos de interesse local”, II “suplementar a legislação federal e 

a estadual no que couber” e VI “manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 

programas de educação infantil e de ensino fundamental” e no artigo 211 diz, “A União, os Estados e 

os Municípios organizarão em regime de colaboração os seus sistemas de ensino”. 

Por fim, em dezembro de 1996 é aprovada a Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional que estabelece no artigo 11, inciso III “baixar normas complementares para o seu sistema de 

ensino”, amparando-se na Constituição Federal. 

 

4.5 De Conselho Municipal de Educação (CME)                                                                                                    

 

Criado para dar suporte e assessoramento ao Executivo Municipal no âmbito das questões 

relativas à educação e sugerir medidas no que tange à organização e ao funcionamento do Sistema 

Municipal de Ensino, incluindo as instalações e funcionamento de novas unidades escolares. 

Objetiva promover e realizar estudos que abranjam as questões de Educação,  aprofundando e 

tomando conhecimento de leis, normas e pareceres. Pode propor medidas que visem a expressão e 

aperfeiçoamento da educação. 
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É um órgão colegiado composto por representantes do Poder Público Municipal, trabalhadores 

em educação, representantes de pais e alunos, representantes da sociedade organizada. 

Além de exercer a efetiva fiscalização sobre o que se refere ao Sistema Municipal de Ensino é 

órgão que emite pareceres, resoluções, evitando o descumprimento da legislação e ajustando os fatos 

que encontram-se em discordância com a mesma.   

O Conselho deve ser: consultivo; propositivo; mobilizador; deliberativo; normativo e 

fiscalizador, aplicando moções a pessoas físicas e jurídicas que não cumpram as leis e normas . 

             

4.6 Sujeitos do processo educativo 

 

A escola não está dissociada da comunidade escolar, pois a educação acontece em diferentes 

âmbitos, com e através de diversas pessoas e instituições. Os trabalhadores da educação, os educandos, 

a comunidade local e a família fazem parte da comunidade escolar e são os sujeitos no processo 

educativo. Nesse sentido, todos devem sentir-se pertencentes ao meio educacional, igualmente 

comprometidos, competentes e valorizados em suas subjetividades. O trabalho conjunto, o 

estabelecimento de vínculos entre esses segmentos é primordial para uma educação liberadora e de 

qualidade. 

 

4.6.1 Trabalhadores da Educação 

 

Os trabalhadores da educação são todos os servidores que de forma direta ou indireta 

influenciam nas ações educativas promovidas nas e pelas escolas. Fazem parte do quadro de 

trabalhadores da educação o diretor, o docente, o apoio pedagógico, o apoio administrativo, a 

merendeira, a auxiliar de serviços gerais, os oficineiros, os monitor/estagiário, enfim todas as pessoas 

presentes no âmbito escolar que mantêm uma relação com o desenvolvimento integral dos educandos. 

Os trabalhadores da educação exercem diferentes funções dentro da instituição escolar, 

independente destes, é importante que estejam conscientes de seu compromisso com os reais interesses  

dos educandos, com a edificação de uma escola em que os conhecimentos historicamente produzidos 

contribuam para desvelamento e reflexão sobre a realidade em que estão inseridos e sobre a sociedade, 

possibilitando a tomada de consciência que conduz a mudanças.  

Nesta concepção, a escola e seus trabalhadores assumem seu papel político de articulação, 

possibilitando e exercendo ações críticas e emancipatórias, estabelecendo meios e fins, abandonando 

práticas tradicionais, contribuindo para a formação de cidadãos comprometidos. 

Tendo em vista que a educação acontece em todos os ambientes da escola e em seu entorno 

partilha-se do pensamento de Freire (2013) de que a prática educativa exercida pelos trabalhadores da 

educação exige consciência do inacabamento, autonomia, criticidade, corporeificação das palavras 
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pelo exemplo, aceitação do novo, rejeição a qualquer forma de discriminação, competência 

profissional e comprometimento.  

Por fim, compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo, sendo necessária 

a tomada consciente de decisões, o reconhecimento de que a educação é ideológica, a disponibilidade 

para o diálogo e a convicção de que a mudança é possível.  

 

4.6.2 Educandos 

 

Os educandos, como protagonistas do processo educacional, não são pessoas idealizadas, 

conforme padrões pré-estabelecidos pela sociedade. Pelo contrário, são sujeitos históricos, sociais, 

ativos, dotados de subjetividade, com características próprias da sua idade e do contexto no qual estão 

inseridos. Logo, são seres em desenvolvimento, singulares, de relações e mediações e produtores da 

vida social. 

A condição de educando implica em compreender que a (re)significação dos saberes e, 

portanto a construção da aprendizagem resulta dos processos de interação entre os sujeitos, mediados 

através das relações sociais e de informações propostas a partir dos conhecimentos prévios, interesses 

e habilidades de cada indivíduo do processo educativo, realizada para e no agir através da práxis 

dialógica.  

Para tanto, os sujeitos do processo educativo devem contribuir despertando a curiosidade e o 

desejo de aprender, promovendo uma educação emancipatória que contribua para a autocompreensão 

do contexto em que estão inseridos oportunizando espaços democráticos de convivência, de diálogo, 

nos quais possam haver questionamentos, manifestações, escolhas conscientes, que propiciem o 

exercício pleno da cidadania para a construção de alunos autônomos. 

Neste sentido, este educando deverá ter a possibilidade de gerir o seu tempo, tendo iniciativa 

com sua aprendizagem, comprometido com seu saber, capaz de (re)elaborar-se constantemente como 

ser singular, único, mas que se constitua coletivamente com o contexto e com o outro.  

Enfim, o educando precisa assumir-se como um agente de transformação social, atuante, 

responsável, participativo, dinâmico e reflexivo, que contribui para a criação e recriação e para o 

desenvolvimento da sociedade. 

 

4.6.3 A família e a comunidade local 

 

A família e a comunidade local têm papel relevante no contexto educacional.  A família é peça 

chave para que a criança se desenvolva. Ela é seu primeiro contato com o mundo externo, com a 

linguagem, com a aprendizagem, com valores, hábitos, atitudes, limites. A comunidade local é um 

referencial cultural, seus costumes e modos de vida influenciam o desenvolvimento de toda 

comunidade escolar. 
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A participação da família e da comunidade integram a gestão escolar e contribuem para o seu 

fortalecimento, na medida em que as ações são planejadas e executadas conjuntamente favorecendo a 

criação do sentimento de pertencimento e de corresponsabilidade. Assim, a escola deve ser constituída 

por sujeitos coletivos, responsáveis e mobilizados, sendo compreendida como ambiente público 

educativo, no qual as ações sistematizadas de aprendizagem e de ensino tem centralidade pela natureza 

de seus objetivos. 

Aproximar o contato entre família, comunidade e escola é primordial. Nesse sentido, as portas 

da escola devem estar sempre abertas e receptivas para que todos se sintam à vontade para manifestar 

suas opiniões, atuar como voluntários, participar das atividades culturais e esportivas, entre outras que 

a escola vir a realizar.  

A participação ativa no Conselho Escolar, no Conselho de Classe, no Círculo de Pais e 

Mestres, na elaboração ou reelaboração do PPP, enfim nas atividades realizadas na e pela escola é uma 

das estratégias de aproximação entre estes segmentos.  
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5. EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/96, a educação infantil primeira 

etapa da educação básica, tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança de até cinco anos 

de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, completando a ação da família e da 

comunidade. É oferecida em creches, para crianças de 0 a 3 anos de idade; e em pré-escolas, para 

crianças de 4 e 5 anos de idade, em estabelecimentos educacionais públicos ou privados, regulados e 

supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos ao controle social. 

Na Educação Infantil, a jornada de trabalho é de quatro horas para turno parcial e sete horas ou 

mais para turno integral, com uma carga horária anual de no mínimo de 800 horas, distribuídos em 

duzentos dias de trabalho educacional (LDB, DCNEI). As legislações que embasam a Educação 

Infantil são: Regimento Escolar da Educação Infantil, Constituição Federal, LDB 9394/06, Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, ECA, entre outras. Estas devem ser cumpridas, além 

de serem respeitadas as etapas do desenvolvimento infantil, bem como o Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil. 

As experiências vivenciadas nos primeiros anos de vida tendem a marcar profundamente a 

história pessoal de todas as pessoas e, se as mesmas forem positivas, costumam reforçar, ao longo da 

vida, atitudes de autoconfiança, de cooperação, de solidariedade e de responsabilidade.  A educação 

infantil é algo único e essencial na vida de todo ser humano, é nesta fase que o imaginário cria vida, as 

brincadeiras são essenciais, as histórias transformam e as descobertas despertam a curiosidade e o 

saber. Mas o mais importante é o afeto, o cuidar, o educar e o estar sempre presente, seja nos 

momentos bons ou ruins, passando valores e ensinamentos. Para desenvolver-se plenamente a criança 

precisa ter garantido o seu direito à uma educação de qualidade e devidamente adequada ao 

desenvolvimento cognitivo, motor, social e emocional. 

 O Art. 11 da LDB estabelece a obrigação dos municípios nos seguintes termos:  

 

Art.11. Os municípios incumbir-se-ão de . V – oferecer a educação infantil em 

creches e pré-escolas,e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação 

em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as 

necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais 

mínimos vinculados pela constituição federal à manutenção e desenvolvimento do 

ensino. 

 

A LDB prioriza o atendimento da educação infantil pelos municípios integrando creches e pré-

escolas aos seus sistemas de ensino, com o apoio da União, Estados e dos empregadores. 
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5.1 Gráficos demonstrativos da Educação Infantil79 

Podemos observar no gráfico 1, aumento gradual da oferta da educação infantil no SME de 

Soledade, com consequente diminuição dos estabelecimentos de ensino estaduais.  

 

Gráfico 1 - Número de Estabelecimentos de Ensino 

 
ANO  TOTAL PARTICULAR ESTADUAL MUNICIPAL 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

24 

24 

31 

27 

27 

04 

02 

08 

04 

05 

05 

05 

03 

03 

02 

15 

17 

20 

20 

20 

 

A gráfico 2 mostra a queda significativa do número de alunos matriculados nos sistemas 

estadual e particular de ensino entre os anos de 2009 a 2013 e o aumento de estudantes o sistema 

municipal neste mesmo período.  

 

                                                           
79 Fonte: http://www.fee.tche.br  

http://www.fee.tche.br/
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Gráfico 2 – Número de matrículas iniciais 

 
ANO  TOTAL PARTICULAR ESTADUAL MUNICIPAL 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

854 

837 

1039 

945 

991 

199 

51 

100 

64 

87 

120 

91 

44 

48 

28 

535 

695 

895 

833 

876 

 

Gráfico 3 – Número de professores 

 
ANO  TOTAL PARTICULAR ESTADUAL MUNICIPAL 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

66 

67 

87 

94 

106 

12 

08 

07 

04 

07 

05 

05 

03 

03 

02 

49 

54 

77 

87 

97 

 

Para somar nesta análise, o gráfico 3 apresenta a diminuição de professores nos sistemas 

estadual e particular ao longo destes cinco anos e o aumento no SME. 
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5.2 Metas e estratégias para a Educação Infantil 

 Para a Educação Infantil, no PME, tem-se associada a meta 1, conforme transcrita a seguir, 

juntamente com suas estratégias. 

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

ESTRATÉGICAS DA META 1 

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

1.2) 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 3 (três) anos oriundas do quinto 
de renda familiar per capita mais elevado e as do quinto de renda familiar per capita mais baixo. 

1.3) Elaborar critérios para matrícula na Educação Infantil das crianças de até 03 (três) anos de 
idade, de acordo com a estrutura do município, através de edital e em parceria com o Conselho 
Municipal de Educação (CME), para o cumprimento da meta 1.2. 

1.4) Realizar, anualmente, em regime de colaboração, levantamento da demanda por creche para a 
população de até 3 (três) anos, como forma de planejar a oferta e contemplar o atendimento da 
demanda manifesta. 

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

1.6) Manter e ampliar, em regime de colaboração e respeitadas as normas de acessibilidade, 
programa nacional de construção e reestruturação de escolas, bem como de aquisição de 
equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas que ofereçam 
educação infantil. 

1.7) Implantar, até o segundo ano de vigência deste PME, avaliação da educação infantil, a ser 
realizada anualmente, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de contemplar a 
infraestrutura física, o quadro de pessoal, com formação que atenda as diversidades, as condições 
de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros indicadores 

relevantes. 

1.8) Articular a oferta de matrículas gratuitas em creches certificadas como entidades beneficentes 
de assistência social na área de educação com a expansão da oferta na rede escolar pública. 

1.9) Incentivar a formação inicial e promover a continuada dos (as) profissionais da educação 
infantil, garantindo progressivamente o atendimento por profissionais com formação superior 
específica. 

1.10) Estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de formação para 
profissionais da educação, de modo a garantir a elaboração de currículos e propostas pedagógicas 
que incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao processo de ensino-aprendizagem e às teorias 
educacionais no atendimento da população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, incluindo a formação para 
Educação Especial. 

1.11) Garantir na equipe diretiva das instituições de Educação infantil, ao menos 01 (um/a) 
profissional  habilitado (a) em Pedagogia e/ou especialização na área de gestão escolar.  

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

1.13) Priorizar o acesso à educação infantil e garantir 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 
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crianças surdas e a transversalidade da educação especial nessa etapa da educação básica. 

1.14) Implementar, em caráter complementar, programas de orientação e apoio às famílias, por meio 
da participação efetiva das áreas da saúde e assistência social, junto à área da educação com foco 
no desenvolvimento integral das crianças de até 5 (cinco) anos de idade, ampliando o atendimento 
do programa Primeira Infância Melhor (PIM) para as comunidades do interior. 

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

1.16) 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, 
responsabilizando as famílias com a articulação dos órgãos públicos de assistência social, em saúde 
e proteção à infância. 

1.17) Promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à educação infantil, em parceria 
com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, preservando o direito de 
opção da família em relação às crianças de até 3 (três) anos, conscientizando as famílias sobre a 
importância da matricula na educação infantil das crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos. 

1.18) O Município, com a colaboração da União e do Estado, realizará e publicará, a cada ano, 
levantamento da demanda manifesta por educação infantil em creches e pré-escolas, como forma 
de planejar e verificar o atendimento. 

1.19) Estimular o acesso à educação infantil em tempo integral, de 0 (zero) a 3( três) anos 
respeitando a opção e necessidade da família e de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos, conforme 
estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 

1.20) Garantir a construção, ampliação e adequação de espaços de atendimento da Educação 
Infantil, através de recursos oriundos de Programas de atendimento à educação infantil. 

1.21) Implantar em sistema de apoio a função de assistente de educação infantil exigindo como 
formação mínima o curso de magistério. 

1.22) Assegurar o serviço de monitoria nas turmas de educação infantil para acompanhamento do 
aluno com necessidades educacionais especiais, conforme legislação vigente. 

 

 

5.3 Indicadores associados à Educação Infantil80 

Destaca-se que os indicadores para esta meta (assim como para as demais metas) referentes as 

categorias Brasil, Região (Sul) e Estado (RS) são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD), IBGE, tendo por ano base de 2013. Os indicadores para a Mesorregião (Noroeste) e o 

município (Soledade) são do Censo Populacional, IBGE, ano base 2010. Reforça que estes parâmetros 

se aplicam também as demais metas. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 Fonte: http://pne.mec.gov.br  

http://pne.mec.gov.br/
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Gráfico 4 - Percentual da população de 4 e 5 anos que frequenta a escola. 

 

Gráfico 5 - Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a escola. 

 

 

5.4 Para saber mais sobre a meta da Educação Infantil81 

 
1. Com relação à Meta 1, registra-se que, anualmente, o Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) publica o Censo da Educação Básica, que 
engloba os dados da educação infantil (http://portal.inep.gov.br/basica-censo).  
 
2. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) oferece orientações sobre 
como ter acesso aos programas e projetos para a educação infantil (www.fnde.gov.br). 
 
3. Resoluções da Câmara de Educação Básica e do Pleno do Conselho Nacional de 
Educação (CNE) sobre educação infantil estão disponíveis no endereço: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12812&Itemid=866.  
 

                                                           
81 Este tópico foi transcrito do documento “Planejando a Próxima Década: Conhecendo as 20 Metas do Plano Nacional de 

Educação” do Ministério da Educação / Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino (MEC/SASE), 2014. Esta 

informação é válida para todas as demais seções “Para saber mais sobre a meta”. 

http://portal.inep.gov.br/basica-censo
http://www.fnde.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12812&Itemid=866
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4. O Ministério da Educação (MEC) disponibiliza em seu portal várias publicações sobre 
educação infantil, entre elas, Indicadores da Qualidade na Educação Infantil 
(http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/indic_qualit_educ_infantil.pdf).  
 
Mais informações podem ser encontradas no endereço eletrônico: 
http://pne.mec.gov.br/programas-metas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/indic_qualit_educ_infantil.pdf
http://pne.mec.gov.br/programas-metas


 52 

6. ENSINO FUNDAMENTAL 

 

O ensino fundamental, segunda etapa da educação básica, tem duração de nove anos, ou seja, 

do 1° ao 9° ano. Está dividido em anos iniciais (1° ao 5° ano) e anos finais (6° ao 9° ano). Segundo a 

LDB, o Ensino Fundamental tem por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 

I- O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II- A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, 

das artes e dos valores em que fundamenta a sociedade; 

III- O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição 

de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

IV- O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e 

de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. (BRASIL, 1996). 

 

Para que tais finalidades se concretizem é importante que seja garantido o acesso aos 

conhecimentos historicamente produzidos e acumulados pela humanidade que colaborarão para a 

constituição de sujeitos capazes de desenvolver aprendizagens e habilidades cognitivas e de reflexão, 

de forma significativa e sistematizada, construindo conceitos básicos e fundamentais em cada 

disciplina e articulados nas diferentes áreas; tendo ciência das diferentes culturas que compõem a 

sociedade, valorizando-as através da práxis, da interação com o mundo, possibilitando assim a 

ampliação dos conhecimentos e do desenvolvimento integral dos educandos. 

O processo instaurado, nos anos 90, com a universalização do acesso ao ensino fundamental 

representa um grande avanço com relação a garantia do ensino público no país. 

Em Soledade os gráficos a seguir demonstram que apesar do número de instituições de ensino 

do SME ser maior, o número inicial de matrículas do estado foi 47,79 % maior em relação ao do 

município no ano de 2013. Em 2012, essa taxa foi de 48,31%; em decorrência disso, os números de 

concluintes, taxa de abandono, de reprovação, distorção idade/série e o número de professores também 

é maior no estado. Outro dado significativo é a comparação que pode ser feita entre número de 

estabelecimentos de ensino e alunos matriculados inicialmente. Nota-se que, apesar de o município 

possuir mais estabelecimentos de ensino, a matrícula inicial é maior no estado em todos os anos 

verificados, o que pode ser explicado, em parte, pelo fato de que, dos quatorze estabelecimentos 

municipais, oito são localizados na zona rural para atender diretamente as comunidades do interior 

sendo, assim, de porte reduzido e possuindo menor número de alunos.   

Ainda em relação às matrículas iniciais, no gráfico 2 pode-se observar que estas cresceram no 

sistema particular de ensino entre 2009 e 2013 e diminuíram gradativamente nos sistemas estadual e 

municipal ao longo do mesmo período. Sendo o número de matrículas iniciais maior no estado, a taxa 

de reprovação também segue esta lógica, porém a taxa de aprovação é a menor entre os três sistemas 

de ensino e a taxa de abandono é a maior. 
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6.1 Gráficos demonstrativos do Ensino Fundamental82 

 

Gráfico 1 – número de estabelecimentos de Ensino 

 
ANO  TOTAL PARTICULAR ESTADUAL MUNICIPAL 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

28 

27 

27 

27 

27 

01 

01 

01 

01 

01 

12 

12 

12 

12 

12 

15 

14 

14 

14 

14 

 

Gráfico 2 – número de matrículas iniciais 

 
ANO  TOTAL PARTICULAR ESTADUAL MUNICIPAL 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

4612 

4467 

4316 

4228 

4109 

132 

135 

128 

146 

156 

2934 

2869 

2787 

2691 

2597 

1546 

1463 

1401 

1391 

1356 

                                                           
82  Fonte: http://www.fee.tche.br 
 

http://www.fee.tche.br/
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Gráfico 3 - Número de Concluintes 

 
 

ANO  TOTAL PARTICULAR ESTADUAL MUNICIPAL 

2009 

2010 

2011 

2012 

431 

360 

364 

369 

19 

12 

17 

16 

257 

258 

229 

256 

155 

90 

118 

97 

 

Gráfico 4 - Taxa de Abandono 

 
 

ANO  TOTAL 

(%) 

PARTICULAR 

(%) 

ESTADUAL 

(%) 

MUNICIPAL 

(%) 

2009 

2010 

2011 

2012 

2,0 

2,2 

1,8 

2,1 

0,0 

0,8 

0,0 

0,0 

3,0 

3,5 

2,5 

3,1 

0,2 

0,0 

0,4 

0,3 
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Gráfico 5 - Taxa de Aprovação 

 
 

ANO  TOTAL 

(%) 

PARTICULAR 

(%) 

ESTADUAL 

(%) 

MUNICIPAL 

(%) 

2009 

2010 

2011 

2012 

84,5 

84,8 

85,7 

88,4 

98,4 

96,9 

98,4 

96,5 

80,4 

82 

82 

86 

91,2 

89,1 

91,8 

92,1 

 

Gráfico 6 - Distorção Idade/Série 

 
 

ANO  TOTAL 

(%) 

PARTICULAR 

(%) 

ESTADUAL 

(%) 

MUNICIPAL 

(%) 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

20,6 

20,8 

21,9 

21,2 

20,7 

1,5 

3,7 

4,7 

4,8 

1,9 

22,1 

22,3 

23,7 

23,5 

21,6 

19,2 

19,5 

2 

18,5 

21,1 
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Gráfico 7 - Taxa de Reprovação 

 
ANO  TOTAL 

(%) 

PARTICULAR 

(%) 

ESTADUAL 

(%) 

MUNICIPAL 

(%) 

2009 

2010 

2011 

2012 

 

13,5 

13 

12,5 

9,5 

1,6 

2,3 

1,6 

3,5 

16,6 

14,5 

15,5 

10,9 

8,6 

10,9 

7,8 

7,6 

 

Gráfico 8 - Função Docente 

 
ANO  TOTAL PARTICULAR ESTADUAL MUNICIPAL 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

342 

275 

386 

413 

418 

17 

21 

15 

18 

21 

202 

174 

222 

238 

236 

123 

80 

149 

157 

161 
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6.2 Metas e estratégias para o Ensino Fundamental 

 

 Para o Ensino Fundamental, no PME, podem-se associar as metas 2 e 5, conforme transcritas a 

seguir, juntamente com suas estratégias. 

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

ESTRATÉGIAS DA META 2 

2.1) Colaborar com a consulta pública solicitada pelo  Ministério da Educação, até o final do 
2o (segundo) ano de vigência do Plano Nacional de Educação (PNE), com a proposta de direitos e 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos (as) do ensino fundamental. 

2.2) Garantir a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que 
configurarão a base nacional comum curricular do ensino fundamental. 

2.3) Criar uma equipe multidisciplinar com a articulação das áreas da educação, assistência social, 
saúde e proteção à infância que atue de forma efetiva no acompanhamento individualizado dos (as) 
alunos (as) do ensino fundamental.  

2.4) Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do 
aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de renda, bem como das 
situações de discriminação, preconceitos e violências na escola, visando ao estabelecimento de 
condições adequadas para o sucesso escolar dos (as) educandos (as), com o comprometimento das 
famílias e com a fiscalização dos órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, 
adolescência e juventude. 

2.5) Promover a busca ativa pela assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e 
juventude de crianças e adolescentes não matriculados, em idade escolar. 

2.6) Promover o desenvolvimento de tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira 
articulada, a organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente 
comunitário, considerando as especificidades da educação especial, das escolas do campo e das 
comunidades indígenas e quilombolas, com estruturas adequadas e profissionais capacitados. 

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

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

2.9) Incentivar a participação e responsabilizar os pais ou tutores legais no acompanhamento das 
atividades escolares dos (as) filhos (as) por meio do estreitamento das relações entre as escolas e 

as famílias.  

2.10) Garantir a oferta do ensino fundamental, para as populações do campo, indígenas e 
quilombolas, nas próprias comunidades.. 

2.11) 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. 

2.12) Oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos (às) estudantes e de estímulo a 
habilidades, inclusive mediante certames e concursos nacionais. 

2.13) Promover atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades esportivas nas escolas, 
interligadas a um plano de disseminação do desporto educacional e de desenvolvimento esportivo 
nacional, garantindo a participação de profissionais capacitados nessa área. 

2.14) Implantar salas de reforço escolar no turno inverso com profissionais capacitados na área. 

2.15) Instituir instrumentos de avaliação do Sistema Municipal de Ensino considerando as 
especificidades para aferir o nível da aprendizagem em todos os anos do ensino fundamental 
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anualmente, implementando medidas pedagógicas para qualificar a aprendizagem de todos (as) os 
(as) alunos (as)  do ensino fundamental. 

2.16) Assegurar o serviço de monitoria nas salas de ensino regular para acompanhamento do (a) 
aluno (a) com necessidades educacionais especiais conforme legislação vigente. 

 

Meta 5 - Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do Ensino 
Fundamental. 

ESTRATÉGIAS DA META 5 

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

5.2) Instituir instrumentos de avaliação do Sistema Municipal de Ensino considerando as 
especificidades para aferir a alfabetização das crianças, aplicados anualmente nos três primeiros 
anos, implementando medidas pedagógicas para alfabetizar todos (as) os (as) alunos (as) até o final 
do terceiro ano do ensino fundamental. 

5.3) Apropriar-se das tecnologias educacionais para a alfabetização de crianças, assegurada a 
diversidade de métodos e propostas pedagógicas, bem como o acompanhamento dos resultados nos 
sistemas de ensino em que forem aplicadas, devendo ser disponibilizadas, preferencialmente, como 
recursos educacionais abertos. 

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

5.5) Apoiar a alfabetização de crianças do campo, indígenas, quilombolas e de populações 
itinerantes, com o uso de materiais didáticos específicos, e desenvolver instrumentos de 
acompanhamento que considerem o uso da língua materna pelas comunidades indígenas e a 
identidade cultural das comunidades quilombolas. 

5.6) Estimular a formação inicial e  promover a continuada de professores (as) para a alfabetização 
de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas 
inovadoras, estimulando a articulação entre programas de pós-graduação stricto sensu e ações de 
formação continuada de professores (as) para a alfabetização. 

5.7) Apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas especificidades, 
inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas, sem estabelecimento de terminalidade 
temporal. 
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6.3 Indicadores associados ao Ensino Fundamental83  

 

Gráfico 9 - Percentual da população de 6 a 14 anos que frequenta a escola. 

 

Gráfico 10 - Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o ensino fundamental concluído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
83 Fonte: http://pne.mec.gov.br/ 

http://pne.mec.gov.br/
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Gráfico 11 - Taxa de alfabetização de crianças que concluíram o 3º ano do ensino fundamental 

 

6.4 Para saber mais sobre as metas do Ensino Fundamental 

 

Para saber mais sobre a meta 284 

1. Sobre a Meta 2, importa destacar que, anualmente, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) publica o Censo da Educação Básica, que engloba os dados do 
ensino fundamental (http://portal.inep.gov.br/basica-censo). 
 
2. Na página do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), é possível encontrar 
orientações sobre como ter acesso aos programas e projetos para o ensino fundamental 
(www.fnde.gov.br). 
 
3. Resoluções da Câmara de Educação Básica e do Pleno do Conselho Nacional de Educação (CNE) 
sobre ensino fundamental estão disponíveis no endereço: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12812&Itemid=866. 
 
4. Como subsídio aos gestores estaduais e municipais na implantação do ensino fundamental de 9 
anos, o Ministério da Educação (MEC) publicou em seu portal uma séria de documentos, entre eles, 
Ensino fundamental de nove anos: passo a passo do processo de implantação 
(http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/passo_a_passo_versao_atual_16_setembro.pdf).  
 

Para saber mais sobre a meta 5 

1. Todos os anos, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 
publica o Censo da Educação Básica, que engloba os dados do ensino fundamental e suas séries 
iniciais (http://portal.inep.gov.br/basica-censo). 
 
2. Na página do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), é possível encontrar 
orientações sobre como ter acesso aos programas e projetos para o ensino fundamental 
(www.fnde.gov.br). 
 

                                                           
84 As legislações pertinentes ao tema são: Lei nº 11.274/2006; PL nº 144/2005; Lei nº 11.114/2005; Parecer 

CNE/CEB nº 6/2005; Resolução CNE/CEB nº 3/2005; e Parecer CNE/CEB nº 18/2005. O Conselho Nacional de 

Educação – Câmara de Educação Básica, por meio da Resolução nº 3, de 3 de agosto de 2005, defi ne normas 

nacionais para a ampliação  do ensino fundamental para 9 anos. 

 

http://portal.inep.gov.br/basica-censo
http://www.fnde.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12812&Itemid=866
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/passo_a_passo_versao_atual_16_setembro.pdf
http://portal.inep.gov.br/basica-censo
http://www.fnde.gov.br/
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3. Resoluções da Câmara de Educação Básica e do Pleno do Conselho Nacional de Educação (CNE) 
sobre educação infantil estão disponíveis no endereço: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12812&Itemid=866. 
 
4. Sobre o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, acesse: http://pacto.mec.gov.br. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12812&Itemid=866
http://pacto.mec.gov.br/
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7 ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

O Ensino Médio, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

9.396/1996, é entendido como última etapa que compõe a educação básica. Em suas disposições 

gerais, a Educação Básica “tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação 

comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e 

em estudos posteriores” (Art. 22).  

Reforçando a compreensão unificadora que a LDB confere a esse nível do ensino, a mesma 

lei, no artigo 35, estabelece as seguintes finalidades para o Ensino Médio:  

 

I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino 

Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;  

II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições 

de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;  

III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;  

IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

 

Carlos Roberto Jamil Cury (2002, p. 16) destaca que “a qualidade básica não é privativa de 

nenhuma etapa e/ou modalidade” e, portanto, “o caráter indispensável, articulado à cidadania e ao 

trabalho, é próprio de toda a Educação Básica”. 

Historicamente no Brasil, esta etapa da educação básica, antes de tudo, se resume a definição 

de sua função, propedêutica para aqueles que pretendem cursar o Ensino Superior ou terminal, com 

fins a profissionalização do indivíduo.   

A Constituição Federal de 1988, reiterada pela Emenda Constitucional N° 14/1996, inciso II, 

artigo 4°, estabelece “Progressiva universalização do Ensino Médio”. 

Segundo a Constituição do estado do Rio Grande do Sul amparada na redação da Constituição 

da República Federativa do Brasil no que diz respeito ao dever do Poder Público de garantir o Ensino 

Médio, reafirmadas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei nº 8.069/90 e na Lei nº 

9.394/96 (LDB). Assim sendo segundo estas leis, é dever do Estado garantir a “progressiva extensão 

da obrigatoriedade e gratuidade ao Ensino Médio”, determinação essa feita pela Emenda 

Constitucional nº 14/96 para “progressiva universalização do Ensino Médio gratuito”. 

 Podemos, portanto abreviar como deveres do Poder Público para efetivação do direito ao 

Ensino Médio, a fixação ou o entendimento, em algum momento, da obrigatoriedade do Ensino Médio 

para dada faixa etária de até 18 anos de idade ou para todos os que independente da faixa etária não 

puderam cumpri-la em idade própria, visando a atender a toda a demanda e, chegar à universalização 

dessa etapa da escolaridade; exigindo-se para tanto a garantia de gratuidade de ensino, seja ela 

proporcionada pelo acesso a escolas públicas, seja por oferta de bolsas de estudo em instituições 

particulares, nesse caso em caráter transitório, ou seja, até que as vagas públicas sejam suficientes para 

atender a todos os que buscam ensino gratuito. 
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Assim, o desafio que se vislumbra é garantir, pelo sistema público estadual, a todos os 

estudantes, em qualquer nível ou turno de escolarização um Ensino Médio, para além da oferta de 

vagas, provendo a construção de saberes, pela democratização do conhecimento. 

No ano de 2012, no município de Soledade, 95,79% dos alunos matriculados inicialmente no 

ensino médio eram atendidos pelo sistema estadual de ensino e apenas 4,21% pelo sistema particular, 

o que justifica o maior número de docentes no sistema estadual do que no particular (gráfico 8), sendo 

apenas 1 estabelecimento particular e 5 estaduais em 2013 (gráfico 1). Porém, no sistema estadual 

17,9% dos alunos abandonaram a escola e no sistema particular não houve abandono (gráfico 4). Uma 

análise importante a ser feita é a maior taxa de aprovação de alunos do sistema particular em relação 

ao sistema estadual (gráfico 5) e, da mesma forma, a maior taxa de reprovação no sistema estadual se 

comparado com o particular (gráfico 7). 

 

7.1 Gráficos demonstrativos do Ensino Médio85 

 

Gráfico 1 – número de estabelecimentos de Ensino 
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85 Fonte: http://www.fee.tche.br/ 

http://www.fee.tche.br/
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Gráfico 2 – número de matrículas iniciais 

 
 

ANO  TOTAL PARTICULAR ESTADUAL MUNICIPAL 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

1430 

1200 

1168 

1140 

1160 

55 

50 

44 

48 

48 
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0 

0 

0 

0 

 

Gráfico 3 - número de Concluintes 
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Gráfico 4 - Taxa de Abandono 
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Gráfico 5 - Taxa de Aprovação 
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Gráfico 6 - Distorção Idade/Série 
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Gráfico 7 - Taxa de Reprovação 
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Gráfico 8 - Função Docente 

 
 

 

 

 

 

 

7.2 Metas e estratégias associadas ao Ensino Médio e Educação Profissional 

 

 Para o Ensino Médio e Educação Profissional, no PME, podem-se associar as metas 3 e 11, 

conforme transcritas a seguir, juntamente com suas estratégias. 

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

ESTRATÉGIAS DA META 3 

3.1) Acompanhar a institucionalização do programa nacional de renovação do ensino médio, a fim 
de incentivar práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares estruturadas pela relação 
entre teoria e prática fomentando a atitude de pesquisa, por meio de currículos escolares que 
organizem, de maneira flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em 
dimensões como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e esporte, garantindo-se a 
aquisição de equipamentos e laboratórios, a produção de material didático específico, a formação 
continuada de professores e a articulação com instituições acadêmicas, esportivas e culturais. 

3.2) Implantar e executar os direitos e objetivos de aprendizagem com vistas a garantir a base 
nacional comum. 

3.3) Garantir a fruição de bens e espaços culturais e de pesquisa, de forma regular, bem como a 
ampliação da prática desportiva, integrada ao currículo escolar e desenvolvimento de projetos. 

3.4) Criar, manter e ampliar programas e ações de correção de fluxo do ensino fundamental, por 
meio do acompanhamento individualizado do (a) aluno (a) com rendimento escolar defasado e pela 

ANO  TOTAL PARTICULAR ESTADUAL MUNICIPAL 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

150 

122 

125 

137 

138 

16 

17 

16 

18 

17 

134 

105 

109 

119 

121 

0 

0 

0 

0 

0 
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adoção de práticas como aulas de reforço no turno complementar, estudos de recuperação e 
progressão parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar de maneira compatível com sua idade. 

3.5) Fomentar a utilização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e do Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Básica (SAEB) como instrumento de avaliação sistêmica, para subsidiar 
políticas públicas para a educação básica, de avaliação certificadora, possibilitando aferição de 
conhecimentos e habilidades adquiridos dentro e fora da escola, e de avaliação classificatória, como 
critério de acesso à educação superior. 

3.6) Fomentar a expansão das matrículas gratuitas de ensino médio integrado à educação 
profissional, observando-se as peculiaridades das populações do campo, das comunidades 
indígenas e quilombolas e das pessoas com deficiência. 

3.7) Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência dos e das 
jovens beneficiários (as) de programas de transferência de renda, no ensino médio, quanto à 
frequência, fazendo cumprir os critérios do 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, em saúde, em segurança, no âmbito judiciário e proteção à 
adolescência e juventude. 

3.8) Intensificar e acompanhar a 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. 

3.9) Fomentar programas de educação e de cultura para a população urbana e do campo de jovens, 
na faixa etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, e de adultos, com qualificação social e 
profissional para aqueles que estejam fora da escola e com defasagem no fluxo escolar. 

3.10) 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) alunos (as). 

3.11) Desenvolver e acompanhar formas alternativas de oferta do ensino médio, garantida a 
qualidade, para atender aos (às) filhos (as) de profissionais que se dedicam a atividades de caráter 
itinerante. 

3.12) Colaborar com políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito ou quaisquer formas 
de discriminação e violência, criando rede de proteção contra formas associadas de exclusão. 

3.13) Estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas, científicas e 
demais áreas. 

3.14) Apoiar a oferta de Ensino Médio Curso Normal através de programas e convênios, como 
transporte escolar, práticas pedagógicas paralelas ao Curso Normal e Estágio Profissional nas 
Escolas do Município, desde o primeiro ano de vigência deste PME, dando suporte para fortalecer 
esta modalidade de ensino no município. 

3.15) Realizar diagnóstico dos jovens (de 15 a 17 anos) afastados do ensino médio para identificar e 
propor ações que garantam o acesso, permanência e sucesso na escola. 

 

 

Meta 11 - Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando 
a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento 
público. 

ESTRATÉGIAS DA META 11 

11.1) Buscar a implementação de educação profissional técnica de nível médio na Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, levando em consideração a responsabilidade dos 
Institutos na ordenação territorial, sua vinculação com arranjos produtivos, sociais e culturais locais e 
regionais, bem como a interiorização da educação profissional. 

11.2) Colaborar para a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio nas redes 
públicas estaduais de ensino. 

11.3) Estimular a oferta de educação profissional técnica de nível médio na modalidade de educação 
a distância, com a finalidade de ampliar a oferta e democratizar o acesso à educação profissional 
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pública e gratuita, assegurado padrão de qualidade. 

11.4) Estimular a expansão do estágio na educação profissional técnica de nível médio e do ensino 
médio regular, preservando-se seu caráter pedagógico integrado ao itinerário formativo do (a) aluno 
(a), visando à formação de qualificações próprias da atividade profissional, à contextualização 
curricular e ao desenvolvimento da juventude. 

11.5) Apoiar e divulgar a oferta de programas de reconhecimento de saberes para fins de certificação 
profissional em nível técnico. 

11.6) Colaborar para a ampliação da oferta de matrículas gratuitas de educação profissional técnica 
de nível médio pelas entidades privadas de formação profissional vinculadas ao sistema sindical e 
entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na 
modalidade. 

11.7) Apoiar a expansão da oferta de financiamento estudantil à educação profissional técnica de 
nível médio oferecida em instituições privadas de educação superior. 

11.8) Acompanhar o sistema de avaliação da qualidade da educação profissional técnica de nível 
médio das redes escolares públicas e privadas. 

11.9) Favorecer a expansão do atendimento do ensino médio gratuito integrado à formação 
profissional para as populações do campo e para as comunidades indígenas e quilombolas, de 
acordo com os seus interesses e necessidades. 

11.10) Favorecer a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio para as 
pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação. 

11.11) Acompanhar a taxa de conclusão média dos cursos técnicos de nível médio na Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica para 90% (noventa por cento) e elevar, nos 
cursos presenciais, a relação de alunos (as) por professor (a) para 20 (vinte). 

11.12) Colaborar com programas de assistência estudantil e mecanismos de mobilidade acadêmica, 
que visem a garantir as condições necessárias à permanência dos (as) estudantes e à conclusão dos 
cursos técnicos de nível médio. 

11.13) Reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e permanência na educação 
profissional técnica de nível médio, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas, na forma da 
lei. 

11.14) Estruturar sistema municipal de informação profissional, articulando a oferta de formação das 
instituições especializadas em educação profissional aos dados do mercado de trabalho e a 
consultas promovidas em entidades empresariais e de trabalhadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 70 

7.3 Indicadores das metas associadas ao Ensino Médio86 

 

Gráfico 9 - Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola. 

 
 

Gráfico 10 - Taxa líquida de matrícula no ensino médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
86 Fonte: http://pne.mec.gov.br/ 
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Gráfico 11 - Matrículas em educação profissional técnica de nível médio. 

 

* Não foi calculada a situação das mesorregiões e municípios nesta meta nacional. 

Gráfico 12 - Matrículas em educação profissional técnica de nível médio na rede pública. 

 

* Não foi calculada a situação das mesorregiões e municípios nesta meta nacional. 

 

7.4 Para saber mais sobre as metas do Ensino Médio e Educação Profissional 

 
Meta 3 

1. Para auxiliar no acompanhamento da Meta 3, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) publica, anualmente, o Censo da Educação Básica, que engloba 
os dados sobre o ensino médio (http://portal.inep.gov.br/basica-censo). 
 
2. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) oferece orientações sobre como ter 
acesso aos programas e projetos para o ensino médio no endereço: www.fnde.gov.br. 
 
3. Resoluções da Câmara de Educação Básica e do Pleno do Conselho Nacional de Educação (CNE) 
sobre educação infantil estão disponíveis no endereço: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12812&Itemid=866. 
 

4. As publicações do Ministério da Educação (MEC) sobre ensino médio estão disponíveis em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12583%3Aensino-
medio&Itemid=1152. 

http://portal.inep.gov.br/basica-censo
http://www.fnde.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12812&Itemid=866
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12583%3Aensino-medio&Itemid=1152
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12583%3Aensino-medio&Itemid=1152
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Meta 11 

1. Com relação à Meta 11, registra-se que, anualmente, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) publica o Censo da Educação Básica, que engloba os dados da 
educação de jovens e adultos e educação profi ssional (http://portal.inep.gov.br/basica-censo). 
 
2. Resoluções da Câmara de Educação Básica e do Pleno do Conselho Nacional de Educação (CNE) 
sobre educação de jovens e adultos integrada à educação profissional estão disponíveis no 
endereço: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12812&Itemid=866. 
 
3. Estão disponíveis os documentos Educação profi ssional técnica de nível médio integrada ao 
ensino médio (http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/documento_base.pdf) e o Censo da 
Educação Básica: 2011 – resumo técnico 
(http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/resumos_tecnicos/resumo_tecnico_cen
so_educacao_basica_2011.pdf). 

http://portal.inep.gov.br/basica-censo
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12812&Itemid=866
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/resumos_tecnicos/resumo_tecnico_censo_educacao_basica_2011.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/resumos_tecnicos/resumo_tecnico_censo_educacao_basica_2011.pdf
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8 EDUCAÇÃO ESPECIAL87 

 

Com o processo de redemocratização instaurado no Brasil, depois de vinte e um anos de 

regime militar, muitas iniciativas surgiram na perspectiva da educação inclusiva (BRASIL, 2008) e a 

educação especial, enquanto modalidade de ensino, vem se configurando amparada em dispositivos 

legais e referenciais teóricos que a reafirmam como compromisso inadiável. 

Nossa Carta Magna, a Constituição Federal de 1988, garante acesso e permanência na escola 

com igualdade de condições a todos, preferencialmente no ensino regular. 

Outros marcos legais somam-se ao anterior, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional n° 9.394 de dezembro de 1996 em seu capítulo V, trata exclusivamente da Educação 

Especial e define entre outras coisas quem são os alunos atendidos nesta modalidade de ensino: 

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

superdotação. Determina ainda serviços de apoio em escolas com professores capacitados para atender 

as especificidades dos alunos, através de diferentes recursos metodológicos, técnicas e adequações 

curriculares. 

A educação especial deve ter como foco principal o aluno, considerando suas habilidades, 

conhecimentos prévios, anseios, necessidades e a sua identidade sociocultural, proporcionando a 

construção de uma modalidade de cunho transversal que perpassa todos os níveis e etapas da educação 

(MEC/SEESP, 2008). 

Neste contexto, a educação especial tem o objetivo de favorecer a participação dos alunos no 

processo, na construção e aprimoramento de competências e habilidades sensoriais, e cognitivas, da 

motricidade, da percepção, da memória, da linguagem, da aritmética, da conceitualização, da leitura e 

da escrita, através de um ambiente rico de estímulos, por meio de jogos e atividades lúdicas, fazendo 

uso das diferentes linguagens possíveis. Através de uma proposta que aponte os caminhos a serem 

seguidos, ancorados em procedimentos e estratégias envolvidos em uma teia discursiva e dialógica 

para que tenham condições de desenvolver e ampliar as possibilidades de uma vida cada vez mais 

autônoma, produtiva e feliz, na família e na sociedade. 

Em Soledade, a educação especial conta com um estabelecimento de ensino: a Escola de 

Educação Especial “Luz e Liberdade”, em funcionamento na Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais – APAE, que oferece os recursos necessários para atender os educandos em suas 

especificidades. 

No SME de Soledade o atendimento educacional especializado acontece de duas formas: 

através de convênio firmado entre a Prefeitura e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - 

APAE de Soledade, com a interveniência da Escola de Educação Especial “Luz e Liberdade” e nas 

Escolas Municipais de Ensino, nas Salas de Recursos Multifuncionais, que são disponibilizadas 

através de um programa do governo federal que visa garantir o direito dos alunos com necessidades 

                                                           
87 Os gráficos desta modalidade de ensino se referem à classe especial do Sistema Estadual e a Escola de Educação Especial 

Luz e Liberdade do Sistema Particular de Ensino, cadastradas. Disponível em: www.feedados.fee.tche.br. 
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educativas especiais a frequentarem as escolas públicas de ensino regular, sendo o espaço físico da 

escola onde será ofertado o Atendimento Educacional Especializado. 

 Segundo o Decreto nº 6.571, de 17 de setembro de 2008, que define a Sala de Recursos 

Multifuncionais no Artigo 3º, Parágrafo 1º: “As salas de recursos multifuncionais são ambientes 

dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para a oferta do 

atendimento educacional especializado”.  

Como podemos observar nos gráficos 1,2 e 3, no ano de 2011 ainda existia uma turma de 

classe especial no Sistema Estadual de Ensino, com 9 alunos e uma professora. No ano de 2013, 

conforme o gráfico 2, houve um aumento 3,26% de alunos matriculados inicialmente em relação a 

2012. Por outro lado, conforme o gráfico 3, constatou-se uma diminuição de 25% no total de 

professores neste mesmo período. 

 

8.1 Gráficos demonstrativos da Educação Especial88 

 

Gráfico 1 – número de estabelecimentos de Ensino 
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88 Fonte: http://www.fee.tche.br  

http://www.fee.tche.br/
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Gráfico 2 – número de matrículas iniciais 
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Gráfico 3 - Função Docente 
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8.2 Meta e estratégias associadas à Educação Especial 

 Para a Educação Especial, no PME, tem-se associada a meta 4, conforme transcrita a seguir, 

juntamente com suas estratégias. 

Meta 4 - Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à Educação Básica e ao 
Atendimento Educacional Especializado (AEE), 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. 

ESTRATÉGIAS DA META 4 

4.1) Contabilizar, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), as matrículas dos (as) 
estudantes da educação regular da rede pública que recebam atendimento educacional 
especializado complementar e suplementar, sem prejuízo do cômputo dessas matrículas na 
educação básica regular, e as matrículas efetivadas, conforme o censo escolar mais atualizado, na 
educação especial oferecida em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 
lucrativos, conveniadas com o poder público e com atuação exclusiva na modalidade, nos termos 
da Lei no11.494, de 20 de junho de 2007. 

4.2) Promover, no prazo de vigência deste PME, a universalização do atendimento escolar à 
demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, observado o que dispõe a Lei 

no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

4.3) Implantar, ao longo deste PME, salas de recursos multifuncionais e garantir a formação 
continuada de professores e professoras para o atendimento educacional especializado nas escolas 
urbanas, do campo, indígenas e de comunidades quilombolas. 

4.4) Garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, classes, 
escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, nas formas complementar e 
suplementar, a todos (as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de educação básica, conforme 
necessidade identificada por meio de avaliação, ouvidos a família e o (a) aluno (a). 

4.5) Criar centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, articulados com instituições 
acadêmicas e integrados por profissionais das áreas de saúde, assistência social, pedagogia e 
psicologia, para apoiar o trabalho dos (as) professores (as) da educação básica com os (as) alunos 
(as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

4.6) Manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas instituições 
públicas, para garantir o acesso e a permanência dos (as) alunos (as) com deficiência por meio da 
adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível e da disponibilização de material didático 
próprio e de recursos de tecnologia assistiva, assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas as 
etapas, níveis e modalidades de ensino, a identificação dos (as) alunos (as) com altas habilidades ou 
superdotação. 

4.7) Garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS como primeira 
língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda língua, aos (às) alunos (as) 
surdos (as) e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e classes 
bilíngues e em escolas inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto no 5.626, de 22 de dezembro de 
2005, e dos arts. 24 e 30 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como a 
adoção do Sistema Braille de leitura para cegos e surdos-cegos. 

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

4.9) Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao atendimento 
educacional especializado, bem como da permanência e do desenvolvimento escolar dos (as) alunos 
(as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11494.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm#art22
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beneficiários (as) de programas de transferência de renda, juntamente com o combate às situações 
de discriminação, preconceito e violência, com vistas ao estabelecimento de condições adequadas 
para o sucesso educacional, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de 
assistência social, saúde e proteção à infância, à adolescência e à juventude. 

4.10) Fomentar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodologias, materiais didáticos, 
equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com vistas à promoção do ensino e da 
aprendizagem, bem como das condições de acessibilidade dos (as) estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

4.11) Promover o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares para subsidiar a formulação de 
políticas públicas intersetoriais que atendam as especificidades educacionais de estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação que 
requeiram medidas de atendimento especializado. 

4.12) Promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde, assistência 
social e direitos humanos, em parceria com as famílias, com o fim de desenvolver modelos de 
atendimento voltados à continuidade do atendimento escolar, na educação de jovens e adultos, das 
pessoas com deficiência 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. 

4.13) Ampliar as equipes de profissionais da educação para atender à demanda do processo de 
escolarização dos (das) estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, garantindo a oferta de professores (as) do atendimento educacional 
especializado (AEE), profissionais de apoio ou auxiliares, tradutores (as) e intérpretes de Libras, 
guias-intérpretes para surdos-cegos, professores (as) de Libras, prioritariamente surdos (as), e 
professores (as) bilíngües. 

4.14) Definir, no segundo ano de vigência deste PME, indicadores de qualidade e política de 
avaliação e supervisão para o funcionamento de instituições públicas e privadas que prestam 
atendimento a alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação. 

4.15) Manter atualizada junto aos órgãos de pesquisa, demografia e estatística competentes, a 
obtenção de informações detalhadas sobre o perfil das pessoas com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos. 

4.16) Incentivar a inclusão nos cursos de licenciatura e nos demais cursos de formação para 
profissionais da educação, inclusive em nível de pós-graduação, observado o disposto no caput do 
art. 207 da Constituição Federal, dos referenciais teóricos, das teorias de aprendizagem e dos 
processos de ensino-aprendizagem relacionados ao atendimento educacional de alunos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

4.17) Manter e ampliar parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem 
fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando o aumento das condições de apoio ao 
atendimento escolar integral das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação matriculadas nas redes públicas de ensino. 

4.18) Manter e ampliar parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem 
fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando  o aumento da oferta de formação 
continuada e a produção de material didático acessível, assim como os serviços de acessibilidade 
necessários ao pleno acesso, participação e aprendizagem dos (as) estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculados na rede 
pública de ensino. 

4.19) Manter e ampliar parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem 
fins lucrativos, conveniadas com o poder público, a fim de favorecer a participação das famílias e da 
sociedade na construção do sistema educacional inclusivo. 
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8.3 Indicadores associados à Educação Especial89 

 

Gráfico 4 - Percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência que frequenta a escola. 

 
 

8.4 Para saber mais sobre a meta da Educação Especial 

 

Meta 4 
 
1. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC, 2008) está 
disponível em: http://peei.mec.gov.br/arquivos/politica_nacional_educacao_especial.pdf. 
 
2. Resoluções da Câmara de Educação Básica e do Pleno do Conselho Nacional de Educação (CNE) 
sobre educação especial estão disponíveis no endereço: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12812&Itemid=866. 
 
3. As publicações do Ministério da Educação (MEC) sobre educação especial na perspectiva da 
educação inclusiva estão disponíveis em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=17009&Itemid=913. 

 

                                                           
89 Fonte: http://pne.mec.gov.br/  

http://peei.mec.gov.br/arquivos/politica_nacional_educacao_especial.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12812&Itemid=866
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=17009&Itemid=913
http://pne.mec.gov.br/
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9 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

A educação brasileira apresentou avanços significativos ao longo dos anos. Na atualidade é 

obrigatório o ingresso ao ensino fundamental, o que contribuiu significativamente para a diminuição 

dos índices de analfabetismo e a universalização do ensino. Mas, como é de conhecimento geral, nem 

sempre foi assim. 

O saber passou a ser valorizado, de certa forma, com o advento da sociedade capitalista e a 

exigência de mão de obra qualificada. 

A sociedade globalizada exige, a cada dia, maior qualificação profissional, tendo em vista que 

grande parte da população não se enquadra no perfil exigido pelo mercado, devido a falta de 

conhecimentos, torna-se indispensável a busca pela edificação de novos saberes. 

Desta forma, as pessoas que não tiveram acesso ao ensino na idade certa, cada vez mais, 

recorrem ao EJA (Educação de Jovens e Adultos), que tem alcançado visibilidade, passando a ser o 

foco de estudos e discussões no âmbito educacional e das políticas públicas. Ao retomar a história da 

EJA no Brasil, percebe-se que essa caminhada não é de agora, mas é um processo longo de batalhas, 

progressos, retrocessos, questionamentos, com a finalidade de garantir uma educação para todos. 

Sabe-se, porém, que há um longo caminho a ser percorrido, pois os índices de analfabetismo 

elevados em nossa região demonstram que muitas pessoas em idade produtiva ainda não fazem parte 

do mundo letrado. 

“Portanto, conhecer o legado da educação popular e a história da                  

educação de adultos é uma exigência para todos aqueles que se aproximam desse 

campo. Exigência não por ser uma etapa curricular a ser seguida, mas por que nela 

reforçamos nosso pertencimento a essa modalidade e passamos a entender com mais 

clareza o lugar e a importância da EJA na contemporaneidade”. 

(TAMAROZZI e COSTA, 2009, p.13). 

 

Educar jovens e adultos vai além da mera qualificação para o mercado de trabalho ou simples 

apreensão e decodificação de símbolos, objetiva colaborar para a construção de cidadãos que possam 

fazer a leitura da realidade na qual estão inseridos, que sejam agentes de transformação e, acima de 

tudo, que contribuam para a formação de uma sociedade mais justa e igualitária. 

No ano de 2013, quarenta e cinco professores atenderam um total de trezentos e noventa e um 

alunos em três estabelecimentos de ensino do sistema estadual de Soledade. O número de alunos 

atendidos no EJA tem sido constante ao longo dos anos do período analisado no gráfico 2, com 

exceção de 2010 no qual houve uma queda maior em relação a 2009. 
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9.1 Gráficos demonstrativos da Educação de Jovens e Adultos90 

 

Gráfico 1 – número de estabelecimentos de ensino 
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Gráfico 2 - Matrícula Inicial 
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90 Fonte: http://www.fee.tche.br  

http://www.fee.tche.br/
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Gráfico 3 - Função Docente 

 
 

ANO  TOTAL PARTICULAR ESTADUAL MUNICIPAL 
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9.2 Metas e estratégias associadas à Educação de Jovens e Adultos 

 Para a Educação de Jovens e Adultos, no PME, tem-se associadas às metas 9 e 10, conforme 

transcritas a seguir, juntamente com suas estratégias. 

Meta 9 - Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 
93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência 
deste Plano Municipal de Educação (PME), erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 
50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 

ESTRATÉGIAS DA META 9 

9.1) Assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos (EJA) a todos (as) os (as) que não 
tiveram acesso à educação básica na idade própria. 

9.2) Realizar e acompanhar o diagnóstico dos jovens e adultos com ensino fundamental e médio 
incompletos, para identificar a demanda ativa por vagas na educação de jovens e adultos. Mediante 
realização de censos ou pesquisas de campo quinquenais a partir de 2016. 

9.3) Implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de continuidade da 
escolarização básica. 

9.4) Monitorar o benefício adicional no programa nacional de transferência de renda para jovens e 
adultos que frequentarem cursos de alfabetização. 

9.5) Promover busca ativa para a educação de jovens e adultos em regime de colaboração entre 
entes federados e em parceria com organizações da sociedade civil, realizando anualmente intensa 
campanha publicitária e mobilizando igrejas, Centros de  Tradições Gaúchas (CTGs), empresas e 
Organizações não Governamentais (ONGs), órgãos públicos e privados. 

9.6) Realizar avaliação integrada aos censos quinquenais e pesquisas de campo, por meio de 
exames específicos, que permita aferir o grau de alfabetização de jovens e adultos com mais de 15 
(quinze) anos de idade. 

9.7) Executar e monitorar as ações de atendimento ao (à) estudante da educação de jovens e 
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adultos por meio de programas suplementares de transporte, alimentação e saúde, inclusive 
atendimento oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos, em articulação com a área da saúde. 

9.8) Assegurar a oferta de educação de jovens e adultos, nas etapas de ensino fundamental e 
médio, às pessoas privadas de liberdade no Presídio Estadual de Soledade, assegurando-se 
formação específica dos (as) professores (as) e implementação de diretrizes nacionais em regime 
de colaboração. 

9.9) Apoiar técnica e financeiramente projetos inovadores na educação de jovens e adultos que 
visem ao desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas desses (as) alunos 
(as). Buscando subsídio técnico científico das Instituições de Ensino Superior e Escola com 
Habilitação de Magistério. 

9.10) Estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos empregadores, públicos e 
privados, e os sistemas de ensino, para promover a compatibilização da jornada de trabalho dos (as) 
empregados (as) com a oferta das ações de alfabetização e de educação de jovens e adultos. A 
começar com os (as) funcionários (as) públicos (as). 

9.11) Aderir a programas de capacitação tecnológica da população jovem e adulta, direcionados 
para os segmentos com baixos níveis de escolarização formal e para os (as) alunos (as) com 
deficiência, articulando os sistemas de ensino, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica 
e Tecnológica, as universidades, as cooperativas e as associações, por meio de ações de extensão 
desenvolvidas em centros vocacionais tecnológicos, com tecnologias assistivas que favoreçam a 
efetiva inclusão social e produtiva dessa população, buscando integração com instituições que 
desenvolvam programas sociais e profissionalizantes. 

9.12) Considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades dos idosos, com vistas 
à promoção de políticas de erradicação do analfabetismo, ao acesso a tecnologias educacionais e 
atividades recreativas, culturais e esportivas, à implementação de programas de valorização e 
compartilhamento dos conhecimentos e experiência dos (as) idosos (as) e à inclusão dos temas do 
envelhecimento e da velhice nas escolas, promovendo a integração com instituições que trabalham 
com idosos (as). 

9.13) Em parceria com a União e Estado, articular esforços para a implantação do Núcleo de 
Educação de Jovens e Adultos (NEEJA) para atender alunos(as) Jovens e Adultos com 
escolarização parcial na educação de jovens e adultos (EJA) Fundamental e Médio a fim de 
conclusão dos estudos. 

 

Meta 10 - Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de 
jovens e adultos (EJA), nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação 
profissional. 

ESTRATÉGIAS META 10 

10.1) Buscar a adesão aos programas educacionais de jovens e adultos voltados à conclusão do 
ensino fundamental e à formação profissional inicial, de forma a estimular a conclusão da educação 
básica. 

10.2) Fomentar a expansão das matrículas na educação de jovens e adultos, de modo a articular a 
formação inicial e continuada de trabalhadores com a educação profissional, objetivando a elevação 
do nível de escolaridade do (a) trabalhador (a). 

10.3) Fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação profissional, em 
cursos planejados, de acordo com as características do público da educação de jovens e adultos e 
considerando as especificidades das populações itinerantes e do campo e das comunidades 
indígenas e quilombolas, inclusive na modalidade de educação a distância. 

10.4) Contribuir para a expansão das oportunidades profissionais dos jovens e adultos com 
deficiência e baixo nível de escolaridade, por meio do acesso à educação de jovens e adultos 
articulada à educação profissional. 

10.5) Aderir a programas nacionais de reestruturação e aquisição de equipamentos voltados à 
expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na educação de jovens e 
adultos integrada à educação profissional, garantindo acessibilidade à pessoa com deficiência . 

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

10.7) Fomentar a produção de material didático, o desenvolvimento de currículos e metodologias 
específicas, os instrumentos de avaliação, o acesso a equipamentos e laboratórios e a formação 
continuada de docentes das redes públicas que atuam na educação de jovens e adultos articulada à 
educação profissional. 

10.8) Fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para trabalhadores (as) articulada à 
educação de jovens e adultos, em regime de colaboração e com apoio de entidades privadas de 
formação profissional, vinculadas ao sistema sindical e de entidades sem fins lucrativos de 
atendimento à pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na modalidade. 

10.9) Aderir a programas nacionais de assistência aos (às) estudantes, compreendendo ações de 
assistência social, financeira e de apoio psicopedagógico que  contribuam para garantir o acesso, a 
permanência, a aprendizagem e a conclusão com êxito da educação de jovens e adultos articulada 
à educação profissional. 

10.10) Contribuir para a expansão da oferta de educação de jovens e adultos articulada à educação 
profissional, de modo a atender às pessoas privadas de liberdade nos estabelecimentos penais, 
assegurando-se formação específica dos (as) professores (as) e implementação de diretrizes 
nacionais em regime de colaboração. 

10.11) Implementar mecanismos de reconhecimento de saberes dos (as) jovens e adultos (as) 
trabalhadores (as), a serem considerados na articulação curricular dos cursos de formação inicial e 
continuada e dos cursos técnicos de nível médio. 

 

9.3 Indicadores da Alfabetização de Jovens e Adultos 91 

 

Gráfico 4 - Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
91 Fonte: http://pne.mec.gov.br  

http://pne.mec.gov.br/


 84 

Gráfico 5 - Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais de idade. 

 

 
 

 

Gráfico 6 - Percentual de matrículas de educação de jovens e adultos na forma integrada à 

educação profissional. 

 

 

9.4 Para saber mais sobre as metas da Educação de Jovens e Adultos 

 

1. Todos os anos, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 
publica o Censo da Educação Básica, que engloba os dados da educação de jovens e adultos. 
Consulte o site:  http://portal.inep.gov.br/web/educacenso/educacenso. 

2. Na página do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), é possível encontrar 
orientações  sobre  como  ter  acesso aos  programas  e  projetos  para  a educação de jovens e 
adultos (www.fnde.gov.br). 

3. Resoluções da Câmara de Educação Básica e do Pleno do Conselho Nacional de Educação (CNE) 
sobre educação de jovens e adultos estão disponíveis no endereço: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12812&Itemid=866. 

http://portal.inep.gov.br/web/educacenso/educacenso
http://www.fnde.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12812&Itemid=866
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4.  O  Ministério  da  Educação  (MEC)  disponibiliza  em  seu  portal  publicações  sobre educação de 
jovens e adultos, entre elas, os Cadernos Trabalhando com a Educação de Jovens e Adultos 
(http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13536%3Amateriais-
didaticos&catid=194%3Asecad-educacao-continuada&Itemid=913). 

5.  Estão  disponíveis  os  documentos  Educação  profissional  técnica  de  nível  médio integrada ao 
ensino médio (http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/documento_base.pdf) e o Censo da 
Educação Básica: 2011 – resumo técnico 
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/resumos_tecnicos/resumo_tecnico_cens
o_educacao_basica_2011.pdf). 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13536%3Amateriais-didaticos&catid=194%3Asecad-educacao-continuada&Itemid=913
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13536%3Amateriais-didaticos&catid=194%3Asecad-educacao-continuada&Itemid=913
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/documento_base.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/resumos_tecnicos/resumo_tecnico_censo_educacao_basica_2011.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/resumos_tecnicos/resumo_tecnico_censo_educacao_basica_2011.pdf


 86 

 

10 ENSINO SUPERIOR 

 

De acordo com a LDB, Lei n° 9.394/96, em seu Capítulo IV, Art. 45, “A educação superior 

será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de 

abrangência ou especialização”. No mesmo capítulo, o Art. 43 diz serem os fins da educação superior: 

 

1. estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

2. formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção 

em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira, e colaborar na sua formação contínua;  

3. incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, 

desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

4. promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação; 

5. suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão 

sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de 

cada geração;  

6. estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer 

com esta uma relação de reciprocidade;  

7. promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na instituição. 

 

 

A educação superior é um direito fundamental de todos os cidadãos assegurado na 

Constituição da República Federativa do Brasil, sob os princípios de “igualdade de condições para o 

acesso e permanência na escola”, até os níveis mais elevados de ensino. 

Diante da finalidade da educação superior enquanto cumpridora de seu papel social, de 

transformação, que parte do individual para o coletivo, para o fortalecimento humanitário e 

profissional. 

Por meio da análise do gráfico 1, podemos notar que 61,9% dos alunos que concluíram o 

ensino superior no ano de 2010 são do sexo feminino. Além disso, há mais mulheres matriculadas, que 

ingressam na universidade e que concluem o ensino superior. 
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10.1 Gráficos demonstrativos do Ensino Superior92 

 

Gráfico 1 – número de alunos concluintes no ensino superior 

 

UNIVERSIDADE PARTICULAR 

ANO CONCLUINTES INGRESSOS MATRÍCULAS 

 Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino 

2009 19 55 117 189 271 422 

2010 32 52 59 79 279 426 

 

10.2 Metas e estratégias para o Ensino Superior 

 Para o Ensino Superior, no PME, tem-se associadas as metas 12, 13 2 14 e conforme 

transcritas a seguir, juntamente com suas estratégias. 

Meta 12 - Apoiar a ampliação da taxa bruta de matrícula na educação superior da população 
de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão das 
novas matrículas, no segmento público e privado. 

ESTRATÉGIAS DA META 12 

12.1) Otimizar a capacidade instalada da estrutura física e de recursos humanos das instituições 
públicas de educação superior, mediante ações planejadas e coordenadas, de forma a ampliar e 
interiorizar o acesso à graduação e Pós -Graduação. 

12.2)  Assegurar a ampliação da oferta de vagas, por meio da expansão e interiorização da rede 
estadual, federal e comunitária de educação superior, da Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica e do sistema Universidade Aberta do Brasil, considerando a densidade 
populacional, a oferta de vagas públicas em relação à população na idade de referência e 
observadas as características regionais das micro e mesorregiões definidas pela Fundação Instituto 

                                                           
92 Fonte:  http://www.fee.tche.br/  

http://www.fee.tche.br/
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Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), uniformizando a expansão no território nacional. 

12.3) Fomentar a oferta de educação superior pública e gratuita prioritariamente para a formação de 
professores (as) para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, bem como 
para atender ao déficit de profissionais em áreas específicas. 

12.4)  Contribuir com as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos (às) 
estudantes de instituições públicas, bolsistas de instituições privadas de educação superior e 
beneficiários (as) do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), de que trata a Lei no 10.260, de 12 
de julho de 2001, na educação superior, de modo a reduzir as desigualdades étnico-raciais e ampliar 
as taxas de acesso e permanência na educação superior de estudantes egressos da escola pública, 
afrodescendentes e indígenas e de estudantes com deficiências, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, de forma a apoiar seu sucesso acadêmico. 

12.5)  Apoiar programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, 
para áreas de grande pertinência social. 

12.6)  Ampliar,  por meio de parcerias, a oferta de estágios e práticas de extensão desde os níveis 
iniciais, com incentivo de bolsas de estudo  como parte da formação na educação superior. 

12.7)  Colaborar com ampliação a participação proporcional de grupos historicamente 
desfavorecidos na educação superior, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas, na forma 
da lei. 

12.8) Assegurar condições de acessibilidade nas instituições de educação superior, fiscalizando o 
cumprimento da legislação vigente. 

12.9) Fomentar estudos e pesquisas, favorecendo a criação de grupos que analisem a necessidade 
de articulação entre formação, currículo, pesquisa e mundo do trabalho, considerando as 
necessidades econômicas, sociais e culturais do Município e da região. 

12.10)  Promover a participação em  programas e ações de incentivo à mobilidade estudantil e 
docente em cursos de graduação e pós-graduação, em âmbito nacional e internacional, tendo em 
vista o enriquecimento da formação de nível superior. 

12.11) Contribuir com a expansão do atendimento específico a populações do campo e 
comunidades indígenas e quilombolas, em relação a acesso, permanência, conclusão e formação 
de profissionais para atuação nessas populações. 

12.12) Colaborar com o mapeamento da demanda para a oferta de formação de pessoal de nível 
superior, destacadamente a que se refere à formação nas áreas de ciências e matemática, 
considerando as necessidades do desenvolvimento da região, a inovação tecnológica e a melhoria 
da qualidade da educação básica. 

12.13) Fomentar a institucionalização de programa de composição de acervo digital de referências 
bibliográficas e audiovisuais para os cursos de graduação, assegurada a acessibilidade às pessoas 
com deficiência. 

12.14) Consolidar processos seletivos nacionais e regionais para acesso à educação superior como 
forma de superar exames vestibulares isolados. 

12.15) Estimular mecanismos para ocupar as vagas ociosas em cada período letivo na educação 
superior pública e privada. 

12.16)  Estimular a expansão e reestruturação das instituições de educação superior cujo ensino 
seja gratuito, por meio de apoio técnico e financeiro do Governo Federal, mediante termo de adesão 
a programa de reestruturação, na forma de regulamento, que considere a sua contribuição para a 
ampliação de vagas, a capacidade fiscal e as necessidades dos sistemas de ensino dos entes 
mantenedores na oferta e qualidade da educação básica. 

12.17) Monitorar a ampliação, no âmbito do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 
Superior  (FIES), de que trata a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, e do Programa Universidade 
para Todos (PROUNI), de que trata a Lei no11.096, de 13 de janeiro de 2005, os benefícios 
destinados à concessão de financiamento a estudantes regularmente matriculados em cursos 
superiores presenciais ou a distância, com avaliação positiva, de acordo com regulamentação 
própria, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação (MEC). 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10260.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11096.htm
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Meta 13 - Mobilizar a sociedade civil e organizada e as entidades municipalistas para que 
monitorem a qualidade da educação superior ofertada no município de forma a garantir a 
ampliação da proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no 
conjunto do sistema de educação superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do 
total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores. 

ESTRATÉGIAS DA META 13 

13.1) Estimular a participação das Instituições de Ensino Superior (IES) em território municipal a 
prestarem o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), de modo a ampliar o 
quantitativo de estudantes e de áreas avaliadas no que diz respeito à aprendizagem resultante da 
graduação. 

13.2) Acompanhar o processo contínuo de autoavaliação das instituições de educação superior do 
município, fortalecendo a participação das comissões próprias de avaliação, bem como a aplicação 
de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a 
qualificação e a dedicação do corpo docente. 

13.3) Incentivar a  promoção da melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e licenciaturas 
ofertadas no município, de modo a permitir aos graduandos a aquisição das qualificações 
necessárias a conduzir o processo pedagógico de seus futuros alunos (as), combinando formação 
geral e específica com a prática didática, além da educação para as relações étnico-raciais, a 
diversidade e as necessidades das pessoas com deficiência. 

13.4)  Fiscalizar a elevação  do padrão de qualidade das universidades, direcionando sua atividade, 
de modo que realizem, efetivamente, pesquisa institucionalizada, articulada a programas de pós-
graduação stricto sensu. 

13.5) Fomentar a formação de consórcios entre instituições públicas de educação superior, com 
vistas a potencializar a atuação regional, inclusive por meio de plano de desenvolvimento 
institucional integrado, assegurando maior visibilidade nacional e internacional às atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 

13.6) Elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais nas 
universidades, e fomentar a melhoria dos resultados de aprendizagem, através do Exame Nacional 
de Desempenho de Estudantes (ENADE), em cada área de formação profissional. 

13.7) Promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais técnico-administrativos da 
educação superior. 

 

Meta 14 - Elevar a qualidade da educação superior no município. 

ESTRATÉGIAS DA META 14 

14.1) Acompanhar e fiscalizar a expansão  do financiamento da pós-graduação stricto sensu, por 
meio das agências oficiais de fomento. 

14.2) Estimular a integração e a atuação articulada entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES) e as agências estaduais de fomento à pesquisa, implementando 
programas e incentivos a pesquisa e pós-graduação voltados para o município em edital específico. 

14.3) Monitorar a expansão do financiamento estudantil por meio do Fies à pós-graduação stricto 
sensu relativo ao município de Soledade. 

14.4) Incentivar a implementação de ações para reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais 
e para favorecer o acesso das populações do campo e das comunidades indígenas e quilombolas a 
programas de mestrado e doutorado. 

14.5)  Acompanhar a manutenção e expansão de programa de acervo digital de referências 
bibliográficas para os cursos de pós-graduação, assegurada a acessibilidade às pessoas com 
deficiência. 

14.6) Estimular a participação das mulheres nos cursos de pós-graduação stricto sensu, oferecidos 
nas Instituições de Ensino Superior (IES) localizadas em território municipal. 

14.7) Estimular a pesquisa científica e de inovação e promover a formação de recursos humanos 
que valorizem a diversidade regional e a biodiversidade no município de Soledade. 

 



 90 

10.3 Indicadores associados ao Ensino Superior 93 

 

Gráfico 2 - Taxa de escolarização bruta na educação superior da população de 18 a 24 anos. 

 

* Não foi calculada a situação das mesorregiões e municípios nesta meta nacional. 

 

Gráfico 3 - Taxa de escolarização líquida ajustada na educação superior da população de 18 a 24 

anos. 

 

* Não foi calculada a situação das mesorregiões e municípios nesta meta nacional. 

 

 

 

                                                           
93 Fonte: http://pne.mec.gov.br  

http://pne.mec.gov.br/
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Gráfico 4 - Percentual de funções docentes na educação superior com mestrado ou doutorado. 

 

* Não foi calculada a situação das mesorregiões e municípios nesta meta nacional. 

 

 

 

Gráfico 5 - Percentual de funções docentes na educação superior com doutorado 

 

* Não foi calculada a situação das mesorregiões e municípios nesta meta nacional. 
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Gráfico 6 - Número de títulos de mestrado concedidos por ano. 

 

* Não foi calculada a situação das mesorregiões e municípios nesta meta nacional. 

 

 

 

Gráfico 7 - Número de títulos de doutorado concedidos por ano. 

 

* Não foi calculada a situação das mesorregiões e municípios nesta meta nacional. 
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10.4 Para saber mais sobre as metas do Ensino Superior 

 

1. Todos os anos, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 
publica o Censo da Educação Superior. Para saber mais sobre as taxas bruta e líquida, entre no site 
do INEP e leia o Relatório Técnico em: http://portal.inep.gov.br/web/censo-da-educacao-superior. 
 
2. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE também traz dados referentes às 
taxas bruta e líquida de acesso à educação superior (www.ibge.gov.br). 
 
3. Resoluções da Câmara de Educação Superior e do Pleno do Conselho Nacional de Educação 
(CNE) sobre educação superior estão disponíveis no endereço: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12812&Itemid=866. 
 
4. Informações gerais sobre os Indicadores de Qualidade da Educação Superior estão disponíveis 
em: http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/indicadores. 
 
5. A Lei nº 12.711/2012 dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais 
de ensino técnico de nível médio e dá outras providências (www.planalto.gov.br). 
 
6. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) publica o Censo 
da Educação Superior, que traz as matrículas e também a titulação de mestres e doutores das IES 
públicas e privadas. Para saber mais sobre as taxas bruta e líquida, entre no site do INEP e leia o 
Relatório Técnico em: http://portal.inep.gov.br/web/censo-da-educacao-superior. 
 
7. Os dados sobre a pós-graduação brasileira podem ser encontrados no endereço eletrônico do 
GEOCAPES: http://geocapes.capes.gov.br. 

 

 

http://portal.inep.gov.br/web/censo-da-educacao-superior
http://www.ibge.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12812&Itemid=866
http://portal.inep.gov.br/educacao-superior/indicadores
http://www.planalto.gov.br/
http://portal.inep.gov.br/web/censo-da-educacao-superior
http://geocapes.capes.gov.br/
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11. QUALIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

A qualidade da educação básica é responsabilidade não só da comunidade escolar, mas dos 

governos municipal, estadual e federal que devem trabalhar em regime de colaboração, abrangendo as 

múltiplas dimensões, considerando o desenvolvimento dos processos extra e intra escolares. 

Os processos extra escolares, dizem respeito às questões socioeconômicas, culturais, de 

direitos dos cidadãos e obrigações do estado. Os intra escolares estão diretamente ligados ao sistema, à 

escola, ao professor e ao aluno. 

A qualidade na educação deve ser definida, envolvendo a relação entre recursos materiais e 

humanos, bem como aos aspectos organizacionais, à gestão, articulada aos processos pedagógicos que 

contemplem a construção dos saberes escolares. 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) é usado para mensurar a qualidade 

das escolas dos diferentes sistemas de ensino, público e privado, a nível nacional, permite identificar o 

índice destas instituições. É calculado segundo o desempenho dos alunos obtido através da prova 

Brasil/SAEB, sendo as taxas de aprovação globais calculadas com os resultados informados no censo 

escolar. 

 

11.1 Meta e estratégicas da Qualidade na Educação Básica 

 Associada a qualidade na educação básica, no PME, tem-se a meta 7 e conforme transcrita a 

seguir, juntamente com suas estratégias. 

Meta 7 - Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com 

melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais 

para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (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 

ESTRATÉGIAS DA META 7 

7.1) Estabelecer e implantar na proposta curricular, diretrizes pedagógicas para a educação básica e 
a base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
dos (as) alunos (as) para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade 
regional, estadual e local. 

7.2)  Assegurar que: 

a) no quinto ano de vigência deste PME pelo menos 70% (setenta por cento) dos (as) alunos (as) do 
ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em relação 
aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 50% 
(cinquenta por cento), pelo menos, o nível desejável; 

b) no último ano de vigência deste PME, todos (as) os (as) estudantes do ensino fundamental e do 
ensino médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos 



 95 

de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 80% (oitenta por cento), pelo menos, o 
nível desejável. 

7.3) Organizar indicadores de avaliação institucional com base no perfil do alunado e do corpo de 
profissionais da educação, nas condições de infraestrutura das escolas, nos recursos pedagógicos 
disponíveis, nas características da gestão e em outras dimensões relevantes, considerando as 
especificidades das modalidades de ensino. 

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

7.5) 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), profissionais 
de serviços e apoio escolares, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à 
melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar. 

7.6) Monitorar a prestação de assistência técnica financeira liberada pelo Ministério da Educação 
(MEC),  priorizando as escolas com Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) abaixo 
da média nacional. 

7.7) Incentivar a participação das escolas nos processos de avaliação da qualidade e utilizar os 
resultados das avaliações nacionais pelas escolas e redes de ensino para a melhoria de seus 
processos e práticas pedagógicas. 

7.8) Desenvolver indicadores específicos de avaliação da qualidade da educação especial, bem 
como da qualidade da educação bilíngue para surdos (as). 

7.9) Orientar e monitorar as unidades escolares para que  atinjam as metas do Índice de 
Desenvolvimento de Educação (IDEB), diminuindo a diferença entre as escolas com os menores 
índices e a média municipal, garantindo equidade da aprendizagem e reduzindo pela metade, até o 
último ano de vigência deste PME. 

7.10) Acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagógicos dos indicadores do sistema 
nacional de avaliação da educação básica e do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB), relativos às escolas, assegurando a contextualização desses resultados, com relação a 
indicadores sociais relevantes, como os de nível socioeconômico das famílias dos (as) alunos (as), a 
transparência e o acesso público às informações técnicas de concepção e operação do sistema de 
avaliação. 

7.11) Melhorar e monitorar o desempenho dos alunos da educação básica nas avaliações da 
aprendizagem no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes  (PISA), que tem como 
instrumento externo de referência, internacionalmente reconhecido, de acordo com as seguintes 
projeções: 

PISA 2015 2018 2021 

Média dos resultados em matemática, leitura e 
ciências 

438 455 473 

 

7.12) Incentivar o desenvolvimento, selecionar,  adquirir  e divulgar tecnologias educacionais para a 
educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio e incentivar práticas pedagógicas 
inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, assegurada a diversidade 
de métodos e propostas pedagógicas, com preferência para softwares livres e recursos educacionais 
abertos, bem como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem 
aplicadas. 

7.13) Garantir transporte gratuito para todos os estudantes da educação do campo na faixa etária da 
educação escolar obrigatória, mediante renovação e padronização integral da frota de veículos, de 
acordo com especificações definidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
(INMETRO), e financiamento compartilhado, com participação da União proporcional às 
necessidades dos entes federados, visando a reduzir a evasão escolar e o tempo médio de 
deslocamento a partir de cada situação local. 

7.14)   Aderir a programas para o desenvolvimento e qualificação  de pesquisas de modelos 
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alternativos de atendimento escolar para a população do campo que considerem as especificidades 
locais e as boas práticas nacionais e internacionais. 

7.15)  Universalizar, até o quinto ano de vigência deste PME, o acesso à rede mundial de 
computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar, até o final da década, a relação 
computador/aluno (a) nas escolas da rede pública de educação básica, promovendo a utilização 
pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação. 

7.16) Monitorar o apoio técnico e financeiro fornecido pelo Ministério da Educação (MEC) mediante 
transferência direta de recursos financeiros à escola, garantindo a participação da comunidade 
escolar no planejamento e na aplicação dos recursos, visando à ampliação da transparência e ao 
efetivo desenvolvimento da gestão democrática. 

7.17) Ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao (à) aluno (a), em todas as etapas da 
educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde. 

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

7.19) Garantir acessibilidade das pessoas com deficiência em cada edifício escolar, bem como o 
acesso dos (as) alunos (as) a espaços escolares para a prática esportiva, a bens culturais e 
artísticos e a equipamentos e laboratórios de ciências. 

7.20) Acompanhar e monitorar a institucionalização e manutenção do programa nacional de 
reestruturação e aquisição de equipamentos para escolas públicas fornecido pelo Ministério da 
Educação (MEC), visando à equalização regional das oportunidades educacionais. 

7.21) Prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no 
ambiente escolar a todas as escolas públicas da educação básica, criando, inclusive, mecanismos 
para implementação das condições necessárias para a universalização das bibliotecas nas 
instituições educacionais, com acesso a redes digitais de computadores, inclusive a internet. 

7.22) Monitorar e utilizar como referência, os parâmetros mínimos de qualidade dos serviços da 
educação básica, divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) em relação  à infraestrutura das 
escolas, recursos pedagógicos, entre outros insumos relevantes, bem como instrumento para 
adoção de medidas para a melhoria da qualidade do ensino. 

7.23) Informatizar integralmente a gestão das escolas públicas e as secretarias de educação, bem 
como  estimular a participação no programa nacional de formação inicial e continuada para o pessoal 
técnico das secretarias de educação. 

7.24) Garantir desenvolvendo políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo 
desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de educadores (as) para detecção dos sinais 
de suas causas, como a violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção das providências 
adequadas para promover a construção da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de 
segurança para a comunidade. 

7.25) Implementar políticas de inclusão e permanência na escola para adolescentes e jovens que se 
encontram em regime de liberdade assistida e em situação de rua, assegurando os princípios da Lei 
no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

7.26) Garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas afro-brasileira e 
indígenas e implementar ações educacionais, nos termos das Leis nos 10.639, de 9 de janeiro de 
2003, e 11.645, de 10 de março de 2008, assegurando-se a implementação das respectivas 
diretrizes curriculares nacionais (DCN), por meio de ações colaborativas com fóruns de educação 
para a diversidade étnico-racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e a sociedade civil. 

7.27) Consolidar a educação escolar no campo de populações tradicionais, de populações 
itinerantes e de comunidades indígenas e quilombolas, respeitando a articulação entre os ambientes 
escolares e comunitários e garantindo: o desenvolvimento sustentável e preservação da identidade 
cultural; a participação da comunidade na definição do modelo de organização pedagógica e de 
gestão das instituições, consideradas as práticas socioculturais e as formas particulares de 
organização do tempo; a oferta bilíngue na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 
fundamental, em língua materna das comunidades indígenas e em língua portuguesa; a 
reestruturação e a aquisição de equipamentos; a oferta de programa para a formação inicial e 
continuada de profissionais da educação; e o atendimento em educação especial. 

7.28) Desenvolver currículos e propostas pedagógicas específicas para educação escolar, escolas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.639.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.639.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm
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do campo e para as comunidades indígenas e quilombolas, incluindo os conteúdos culturais 
correspondentes às respectivas comunidades e considerando o fortalecimento das práticas 
socioculturais e da língua materna de cada comunidade indígena, produzindo e disponibilizando 
materiais didáticos específicos, inclusive para os (as) alunos (as) com deficiência. 

7.29) Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação formal com 
experiências de educação popular e cidadã, com os propósitos de que a educação seja assumida 
como responsabilidade de todos e de ampliar o controle social sobre o cumprimento das políticas 
públicas educacionais. 

7.30) Promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito local e nacional, com 
os de outras áreas, como saúde, trabalho e emprego, assistência social, esporte e cultura, 
possibilitando a criação de rede de apoio integral às famílias, como condição para a melhoria da 
qualidade educacional. 

7.31) Universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e da 
educação, o atendimento aos (às) estudantes da rede escolar pública de educação básica por meio 
de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. 

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

7.33) Aderir  ao Sistema Nacional de avaliação da educação básica, para orientar as políticas 
públicas e as práticas pedagógicas, com a divulgação das informações às escolas e à sociedade. 

7.34) Promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes do Plano Nacional do Livro 
e da Leitura (PNLL), a formação de leitores (as) e a capacitação de professores (as), bibliotecários 
(as) e agentes da comunidade para atuar como mediadores (as) da leitura, de acordo com a 
especificidade das diferentes etapas do desenvolvimento e da aprendizagem. 

7.35) Aderir ao programa nacional de formação de professores (as) e de alunos (as) para promover e 
consolidar política de preservação da memória nacional. 

7.36) Promover a regulação da oferta da educação básica, pela iniciativa privada, de forma a garantir 
a qualidade e o cumprimento da função social da educação. 

7.37) Estabelecer, em parceria com órgãos públicos e privados, políticas de estímulo às escolas que 
melhorarem o desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e em 
avaliação interna, de modo a valorizar o mérito do corpo docente, da direção e da comunidade 
escolar. 

 

 

11.2 Para saber mais sobre a meta da qualidade da Educação Básica 

 

1. Para compreender melhor o IDEB, suas metas, cálculos, e fazer consultas diversas (por escola, 
município, Distrito Federal, estado e Brasil), acesse: http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/portal-
ideb. 
 
2. O IDEB é um indicador objetivo para a verifi cação do cumprimento de metas que integram o Plano 
de Desenvolvimento da Educação (PDE) e o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação 
(Decreto nº 6.094/2007, disponível em www.planalto.gov.br). 
 
3. Resoluções da Câmara de Educação Básica e do Pleno do Conselho Nacional de Educação (CNE) 
sobre educação básica estão disponíveis no endereço: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12812&Itemid=866. 

 

 

http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/portal-ideb
http://portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/portal-ideb
http://www.planalto.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12812&Itemid=866
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12 EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ELEVAÇÃO DA ESCOLARIDADE 

 

A educação em tempo integral visa aumentar o tempo de permanência dos educandos na 

escola, sendo este igual ou superior a sete horas durante o período letivo. Alguns programas e ações  

que visam um maior tempo diário de permanência na escola já foram instituídos, como, por 

exemplo, o Programa Mais Educação que incentiva práticas esportivas, atividades culturais, entre 

outras e proporciona, também, alimentação balanceada por meio da oferta de refeição com cardápio 

elaborado por nutricionista.  

A permanência dos educandos na escola por mais tempo, proporciona diversos benefícios 

para o educando, especialmente àqueles em vulnerabilidade social como integração com outros 

professores, colegas, atividades culturais e esportivas, distanciamento de possíveis problemáticas em 

suas residências, acompanhamento e supervisão dos mesmos por tempo ampliado, etc. 

A elevação da escolaridade média visa aumentar o tempo de estudo dos educandos e, 

também, promover igualdade de estudos entre negros e não negros, populações do campo e 

população de baixa renda. Dessa forma, possibilitar a estes oportunidades que são podadas ao longo 

da trajetória produtiva, que lhes obrigaram, historicamente, a prestar serviços manuais que não 

necessitavam de saberes específicos e sim vivenciais. 

 

12.1 Meta e estratégias da Educação em tempo integral 

 Associada a Educação em tempo integral, no PME, tem-se a meta 6, conforme transcrita a 

seguir, juntamente com suas estratégias. 

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

ESTRATÉGIAS DA META 6 

6.1) Promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública em tempo integral, por 
meio de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais e 
esportivas, de forma que o tempo de permanência dos (as) estudantes na escola, ou sob sua 
responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias, durante todo o ano letivo, 
com a ampliação progressiva da jornada de professores (as) em uma única escola e profissionais 
devidamente habilitados (as). 

6.2) Instituir, em regime de colaboração, programa de construção de escolas com padrão 
arquitetônico e de mobiliário adequados para atendimento em tempo integral, prioritariamente em 
comunidades pobres ou com crianças e adolescentes estudantes, em situação de vulnerabilidade 
social. 

6.3) Institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional de ampliação e 
reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação de quadras cobertas poliesportivas, 
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laboratórios, inclusive de informática, espaços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, 
cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem como da produção de material didático 
e da formação de recursos humanos para a educação em tempo integral. 

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

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

6.6) Orientar a aplicação da gratuidade de que trata o art. 13 da Lei no 12.101, de 27 de novembro 
de 2009, em atividades de ampliação da jornada escolar de estudantes das escolas da rede pública 
de educação básica, de forma concomitante e em articulação com a rede pública de ensino. 

6.7) Atender às escolas do campo e de comunidades indígenas e quilombolas na oferta de 
educação em tempo integral, com base em consulta prévia e informada, considerando as 
peculiaridades locais. 

6.8) Garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na faixa etária de 04 (quatro) a 17 (dezessete) 
anos, assegurando atendimento educacional especializado (AEE) complementar e suplementar 
ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas. 

6.9) Adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos (as) alunos (as) na escola, 
direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com atividades 
recreativas, esportivas e culturais. 

 

 

12.2 Indicadores para a Educação em tempo integral 94 

 

Gráfico 1 - Percentual de escolas públicas com alunos que permanecem pelo menos 7h em 

atividades escolares. 

 

                                                           
94 Fonte: http://pne.mec.gov.br/  

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm#art13.
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm#art13.
http://pne.mec.gov.br/
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Gráfico 2 - Percentual de alunos que permanecem pelo menos 7h em atividades escolares. 

 

 

12.3 Para saber mais sobre a meta da Educação em tempo integral  

 

1. Para compreender melhor a educação integral no sistema público de ensino, observando a 
oferta, as ações e os desafios, podem ser consultados os seguintes documentos: Manual 
Operacional de Educação Integral; Série Mais Educação, Educação Integral; Caderno do 
Programa Mais Educação: Passo a Passo; Censo da Educação Básica, disponíveis no site do 
INEP (http://portal.inep.gov.br); Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010 
(www.planalto.gov.br); e Portaria Normativa Interministerial nº 17, de 24 de abril de 2007  
(http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/mais_educacao.pdf). 
 
2. Resoluções da Câmara de Educação Básica e do Pleno do Conselho Nacional de 
Educação (CNE) sobre educação integral estão disponíveis no endereço: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12812&Itemid=866. 
 
3. As publicações do Ministério da Educação (MEC) sobre educação integral estão 
disponíveis em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16727&Itemid=1119. 
 
4. Sobre o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, acesse: http://pacto.mec.gov.br. 

 

12.4 Meta e estratégias da elevação da escolaridade média 

 Associada a elevação da escolaridade média, no PME, tem-se a meta 8, conforme transcrita a 

seguir, juntamente com suas estratégias. 

 

http://portal.inep.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/mais_educacao.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12812&Itemid=866
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16727&Itemid=1119
http://pacto.mec.gov.br/
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Meta 8 - Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de 
modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, 
para as populações do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e 
cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros 
declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

ESTRATÉGIAS DA META 8 

8.1) Institucionalizar programas e desenvolver tecnologias com vistas a correção de fluxo, para 
acompanhamento pedagógico individualizado e para recuperação e progressão parcial, bem como 
priorizar estudantes com rendimento escolar defasado, considerando as especificidades dos 
segmentos populacionais considerados. 

8.2) Implementar programas de educação de jovens e adultos (EJA) para os segmentos 
populacionais considerados, que estejam fora da escola e com defasagem idade-série, associados a 
outras estratégias que garantam a continuidade da escolarização, após a alfabetização inicial. 

8.3) Garantir acesso gratuito a exames de certificação da conclusão dos ensinos fundamental e 
médio. 

8.4)  Expandir a oferta gratuita de educação profissional técnica por parte das entidades privadas de 
serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante ao 
ensino ofertado na rede escolar pública, para os segmentos populacionais considerados. 

8.5) Promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o acompanhamento e o 
monitoramento do acesso à escola específicos para os segmentos populacionais considerados, 
identificar motivos de absenteísmo e colaborar com o Estado para a garantia de frequência e apoio à 
aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do atendimento desses (as) estudantes na rede 
pública regular de ensino. 

8.6) Promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos segmentos populacionais 
considerados, em parceria com as áreas de assistência social, saúde e proteção à juventude. 

 

 

 

12.5 Indicadores para a elevação da escolaridade média95 

 

Gráfico 3 - Escolaridade média da população de 18 a 29 anos. 

 

 

                                                           
95 Fonte: http://pne.mec.gov.br 

http://pne.mec.gov.br/
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Gráfico 4: Escolaridade média da população de 18 a 29 anos de idade residente em área rural. 

 

 

Gráfico 5 - Escolaridade média da população de 18 a 29 anos de idade entre os 25% mais 

pobres. 
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Gráfico 6 - Razão entre a escolaridade média da população negra e da população não negra de 

18 a 29 anos. 

 

 

12.6 Para saber mais sobre a meta da elevação da escolaridade 

 

1. Estudos do IPEA (www.ipea.gov.br) e do Censo do IBGE (www.ibge.gov.br) apresentam 
informações sobre a escolaridade da população brasileira acima dos 17 anos de idade. 
 
2. Resoluções da Câmara de Educação Básica e do Pleno do Conselho Nacional de 
Educação (CNE) sobre diversidade e inclusão escolar estão disponíveis no endereço: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12812&Itemid=866. 
 
3. Publicações do Ministério da Educação sobre diversidade podem ser encontradas em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13165&Itemid=913. 

 

http://www.ipea.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12812&Itemid=866
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13165&Itemid=913
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13 FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

Os processos de formação inicial dos trabalhadores dedicados à educação têm se 

constituído em objeto de frequentes discussões de diversos teóricos preocupados em refletir 

sobre a constituição deste profissional. Pontua-se a necessidade de que a formação inicial dos 

profissionais da educação reflita-se em um currículo que abranja uma sólida formação 

teórico-investigativa dos problemas concernentes à educação. Articulado com esta base, se 

frisa a importância do desenvolvimento dos saberes necessários para a constituição do 

profissional que atuará diretamente com grupos de discentes em sala de aula, principalmente 

no que se referem às questões didático-metodológicas e curriculares onde encontram-se 

situados o(s) objeto(s) de conhecimento(s) da(s) sua(s) área(as) de atuação. 

O processo de formação inicial dos educadores é uma etapa de constituição 

profissional onde a teoria e a prática da educação são estudadas em todas as suas dimensões e 

possíveis relações fundantes. Uma etapa de constituição profissional que objetiva prover os 

conhecimentos pedagógicos que embasam uma compreensão global da formação humana, a 

qual ocorre por meio da apropriação ativa, crítica e criativa da cultura historicamente 

produzida - papel ortogado com destaque à instituição escolar, ao menos nas sociedades 

ocidentais contemporâneas. 

Já a valorização dos profissionais da educação está atrelada objetivamente e subjetivamente à 

garantia do educando ao direito à educação de qualidade, socialmente referenciada tanto em seus 

aspectos funcionais: carreira, remuneração, condições de trabalho, aprimoramento profissional inicial 

e continuado, inerentes à profissão, quanto aos aspectos ligados ao reconhecimento social, do que 

implica o “ser professor”. O artigo 67 da LDB, Lei n° 9.394/96 estabelece que: 

 

Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, 

assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do 

magistério público: 

I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 

II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 

remunerado para esse fim; 

III - piso salarial profissional; 

IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do 

desempenho; 

V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de 

trabalho; 

VI - condições adequadas de trabalho. 

§ 1o A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer 

outras funções de magistério, nos termos das normas de cada sistema de 

ensino.(Renumerado pela Lei nº 11.301, de 2006) 

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8o do art. 201 da 

Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por 

professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, 
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quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e 

modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade 

escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. (Incluído pela Lei nº 

11.301, de 2006) 

§ 3o A União prestará assistência técnica aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios na elaboração de concursos públicos para provimento de cargos dos 

profissionais da educação. (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Essa valorização que se estabelece deve abranger não só os professores, mas todos os 

profissionais ligados à educação, pois o processo educativo em si, o fazer pedagógico, perpassa o 

espaço sala de aula, sendo as trocas que ocorrem no cotidiano escolar são decisivas na construção 

individual e coletiva dos saberes. 

 

13.1 Metas e estratégias associadas à Formação dos Profissionais de Educação 

 

Associada a formação dos profissionais de educação, no PME, tem-se as metas 15 e 16, 

conforme transcritas a seguir, juntamente com suas estratégias. 

 

Meta 15 - Garantir, em regime de colaboração entre a União, o Estado, e o Município, no prazo 
de 1 (um) ano de vigência do Plano Nacional de Educação (PNE), política nacional de 
formação dos (as) profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 
61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos (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. 

ESTRATÉGIAS DA META 15 

15.1) Atuar, conjuntamente, com base em plano estratégico que apresente diagnóstico das 
necessidades de formação de profissionais da educação e da capacidade de atendimento, por parte 
de instituições públicas e comunitárias de educação superior existentes no Município. 

15.2) Apoiar o financiamento estudantil a estudantes matriculados (as) em cursos de licenciatura 
com avaliação positiva pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), na 
forma da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, inclusive a amortização do saldo devedor pela 
docência efetiva na rede pública de educação básica. 

15.3) Ampliar programa permanente de iniciação à docência a estudantes matriculados (as) em 
cursos de licenciatura, a fim de aprimorar a formação de profissionais para atuar no magistério da 
educação básica. 

15.4) Apoiar a ampliação e divulgação das plataformas eletrônicas para organizar a oferta e as 
matrículas em cursos de formação inicial e continuada de profissionais da educação, bem como 
para divulgar e atualizar seus currículos eletrônicos. 

15.5) Implementar programas específicos para formação continuada de profissionais da educação 
para as escolas do campo e de comunidades indígenas e quilombolas e para a educação especial, 
conforme necessidade. 

15.6) Estabelecer diálogos com as instituições de ensino superior do município e na região afim de 
contribuir com indicadores para reformas curriculares dos cursos de licenciatura. 

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

15.8) Apoiar a oferta de cursos e programas especiais para assegurar formação específica na 
educação superior, nas respectivas áreas de atuação, aos (às) docentes com formação de nível 
médio na modalidade normal, não licenciados (as) ou licenciados (as) em área diversa da de 
atuação docente, em efetivo exercício. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art61.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art61.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.861.htm
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15.9) Fomentar a oferta e apoiar ações para realização de cursos técnicos de nível médio e 
tecnológicos de nível superior destinados à formação, nas respectivas áreas de atuação, dos (as) 
profissionais da educação de outros segmentos que não os do magistério, construída em regime de 
colaboração entre as Instituições de Ensino Superior (IES) públicas, privadas e demais órgãos 
competentes do Município, e para além dele. 

15.10) Apoiar a instituição de programas de concessão de bolsas de estudos para que os (as) 
professores (as) de idiomas das escolas públicas de educação básica realizem estudos de imersão 
e aperfeiçoamento nos países que tenham como idioma nativo as línguas que lecionem. 

15.11) Apoiar e participar na construção de propostas de formação docente para a educação 
profissional que valorizem a experiência prática, por meio da oferta, nas redes federal e estaduais de 
educação profissional, de cursos voltados à complementação e certificação didático-pedagógica de 
profissionais experientes. 

 

Meta 16 - Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da 
educação básica, até o último ano de vigência deste Plano Municipal de Educação (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. 

ESTRATÉGIAS DA META 16 

16.1) Realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico para dimensionamento da 
demanda por formação continuada e fomentar a respectiva oferta por parte das instituições públicas, 
estatais e não estatais de educação superior, de forma orgânica e articulada às políticas de 
formação da União e do Estado. 

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

16.3) Assessorar os (as) professores (as) no processo de utilização do portal eletrônico para 
qualificação do trabalho pedagógico. 

16.4) Construir política pública municipal de capacitação docente em nível de pós-graduação para 
os (as) professores (as) efetivos (as) na educação básica, considerando as demandas e prioridades. 

16.5) Fortalecer a formação dos (as) professores (as) das escolas públicas de educação básica, por 
meio da implementação das ações do Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) e apoiar a 
implementação de programa nacional de disponibilização de recursos para acesso a bens culturais 
pelo magistério público. 

 

 

 

 

 

 

 

13.2 Indicadores associados à Formação dos Profissionais de Educação96 

 

                                                           
96 Fonte: http://pne.mec.gov.br  

http://pne.mec.gov.br/
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Gráfico 1 - Percentual de professores da educação básica com pós-graduação lato sensu ou 

stricto sensu. 

 

 

13.3 Para saber mais sobre as metas de Valorização dos Profissionais de Educação 

 

1. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) pública 
anualmente o Censo da Educação Básica: informações sobre professores quanto à formação 
inicial e continuada, às disciplinas de atuação, bem como ao percentual de professores com 
licenciatura na área de conhecimento em que atuam (http://portal.inep.gov.br). 
 
2. O Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009, que institui a Política Nacional de Formação 
de Profissionais do Magistério da Educação Básica, disciplina a atuação da Coordenação de  
perfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) no fomento a programas de formação 
inicial e continuada, e dá outras providências, está disponível em: www.planalto.gov.br. 
 
3. Resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE) sobre Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica estão disponíveis em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12812&Itemid=866. 
 
4. Na página da CAPES é possível encontrar orientações sobre como ter acesso aos 
programas voltados à formação de professores da educação básica (www.capes.gov.br). 
 

 

 

13.4 Metas e estratégias associadas à Valorização dos Profissionais de Educação 

 

Associada a valorização dos profissionais de educação, no PME, tem-se as metas 17 e 18, 

conforme transcritas a seguir, juntamente com suas estratégias. 

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

ESTRATÉGIAS DA META 17 

17.1) Acompanhar a atualização progressiva do valor do piso salarial nacional para os (as) 

http://portal.inep.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12812&Itemid=866
http://www.capes.gov.br/
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profissionais do magistério público da educação básica, como atribuição do Fórum Municipal de 
Educação de Soledade (FME). 

17.2) Constituir como tarefa do fórum permanente o acompanhamento da evolução salarial por meio 
de indicadores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios ( PNAD), periodicamente 
divulgados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE). 

17.3) Implementar, no âmbito do Município, planos de Carreira para os (as) profissionais do 
magistério das redes públicas de educação básica, observados os critérios estabelecidos na Lei 
no 11.738, de 16 de julho de 2008, com implantação gradual do cumprimento da jornada de trabalho 
em um único estabelecimento escolar. 

17.4) Assegurar a assistência financeira específica da União aos entes federados para 
implementação de políticas de valorização dos (as) profissionais do magistério, em particular o piso 
salarial nacional profissional. 

 

Meta 18 - Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de Carreira para os (as) 
profissionais da educação básica de todos os sistemas de ensino e, para o plano de Carreira 
dos (as) profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial 
nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da 

Constituição Federal. 

ESTRATÉGIAS DA META 18 

18.1) Estruturar o sistema municipal de ensino de modo que, até o início do terceiro ano de vigência 
deste PME, 90% (noventa por cento), no mínimo, dos respectivos profissionais do magistério e 50% 
(cinquenta por cento), no mínimo, dos respectivos profissionais da educação não docentes sejam 
ocupantes de cargos de provimento efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que se 
encontrem vinculados. 

18.2) Implantar no sistema municipal de ensino o acompanhamento dos (as) profissionais iniciantes, 
supervisionados por equipe de profissionais experientes, a fim de fundamentar, com base em 
avaliação documentada, a decisão pela efetivação após o estágio probatório e oferecer, durante 
esse período, curso de aprofundamento de estudos na área de atuação do (a) professor (a), com 
destaque para os conteúdos a serem ensinados e as metodologias de ensino de cada disciplina. 

18.3) Avaliar a necessidade da adesão a prova nacional, ofertada pelo Ministério da Educação 
(MEC), na realização de concursos públicos de admissão de profissionais do magistério da 
educação básica pública. 

18.4) Prever, nos planos de Carreira dos (as) profissionais da educação do Município, licenças 
remuneradas e incentivos para qualificação profissional, inclusive em nível de pós-graduação stricto 
sensu. 

18.5) Participar anualmente, a partir do segundo ano de vigência deste PME, da iniciativa do 
Ministério da Educação (MEC), em regime de colaboração, do censo dos (as) profissionais da 
educação básica de outros segmentos que não os do magistério. 

18.6)  Considerar as especificidades socioculturais das escolas do campo e das comunidades 
indígenas e quilombolas no provimento de cargos efetivos para suprir as necessidades. 

18.7) Instituir comissão permanente de profissionais da educação do sistema municipal de ensino, 
tendo obrigatoriamente um representante de cada escola, para subsidiar os órgãos competentes na 
revisão, atualização, reestruturação, e implementação do plano de Carreira. 

 

 

13.5 Indicadores associados à Valorização dos Profissionais de Educação 

 

Gráfico 2 - Razão entre salários dos professores da educação básica, na rede pública (não 

federal), e não professores, com escolaridade equivalente. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11738.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11738.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art206viii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art206viii
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*não foi calculada a situação das mesoregiões e municípios nesta meta nacional. 

 

 

13.6 Para saber mais sobre as metas de Valorização dos Profissionais de Educação 

 

1. A Lei nº 11.738/2008, que aprovou o Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN), está disponível em: 
www.planalto.gov.br. 
 
2. Resolução CNE/CEB nº 2/2009, que fi xa as Diretrizes Nacionais para os Planos de 
Carreira e Remuneração dos Profi ssionais do Magistério da Educação Básica Pública, está 
disponível em:  
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12812&Itemid=866. 

 

http://www.planalto.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12812&Itemid=866
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14 GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 

A gestão democrática surge dos ideais de democratização de ensino, da escola como 

instrumento de transformação movidos pelo manifesto dos Pioneiros da Educação, reafirmados na 

Constituição de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/96 e já constava no Plano 

Nacional de Educação 2001-2010, estes caracterizados pela publicidade e gratuidade da educação, 

pela busca permanente de qualidade, socialmente referenciada pelo agir nas estruturas da escola e da 

sociedade.  

Visando maior autonomia de suas instituições, a gestão democrática preconiza a 

descentralização de poder, a participação coletiva e a transparência das decisões, fomentando o 

diálogo entre seus agentes sociais em um processo de corresponsabilidade, através de representantes 

dos vários segmentos da comunidade. 

Desta forma, o Plano Municipal de Educação (PME) é um dos instrumentos da gestão 

democrática, um meio de planejamento conjunto governo-sociedade, de registro da intenção política, 

de estratégias, objetivos, de diretrizes para atingir metas estabelecidas para cada nível e modalidade de 

ensino. Legalmente constituído, o PME é o documento capaz de garantir a continuidade das políticas 

públicas em defesa da identidade de seu sistema municipal de ensino. 

Dentro da escola, a gestão democrática transcorre pelos aspectos administrativos, 

pedagógicos, financeiros e relacionais, abrange o Planejamento Participativo, a criação do Projeto 

Político Pedagógico, do Regimento e do Conselho Escolar e suas agremiações, a organização da vida 

funcional e da vida escolar, o repasse e a aplicação de verbas, a prestação de contas e a eleição de 

diretores. 

Neste sentido a gestão democrática deve ser entendida como um processo legítimo de 

transformação, de emancipação e de formação integral, mediada pelo agir-interagir-modificar, através 

de experiências de troca e aceitação de todos os sujeitos sociais. 

 

14.1 Meta e estratégia associada à Gestão Democrática 

 

Meta 19 - Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão 
democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à 
consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e 
apoio técnico da União para tanto. 

ESTRATÉGIAS DA META 19 

19.1) Fomentar políticas públicas e práticas que garantam a efetivação de processos de gestão 
democrática da educação. 

19.2) Ampliar a participação nos programas de apoio e formação aos (às) conselheiros (as) dos 
conselhos de acompanhamento e controle social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), dos conselhos de 
alimentação escolar, dos conselhos regionais e de outros e aos (às) representantes educacionais 
em demais conselhos de acompanhamento de políticas públicas, garantindo a esses colegiados 
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recursos financeiros, espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à 
rede escolar, com vistas ao bom desempenho de suas funções. 

19.3) Assegurar, no âmbito do Município as condições para o funcionamento do Fórum Municipal de 
Educação (FME), para que este coordene as conferências municipais e efetue o acompanhamento 
da execução do PME na relação com o plano estadual e nacional. 

19.4) Estimular, no sistema e nas redes de educação básica, a constituição e o fortalecimento de 
grêmios estudantis e associações de pais, assegurando-se-lhes, inclusive, espaços adequados e 
condições de funcionamento nas escolas e fomentando a sua articulação orgânica com os 
conselhos escolares, por meio das respectivas representações. 

19.5) Estimular e garantir a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e o conselho 
municipal de educação, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e 
educacional, inclusive por meio de programas de formação de conselheiros (as), assegurando-se 
condições de funcionamento autônomo. 

19.6) Estimular e garantir a participação dos diversos segmentos da comunidade escolar na 
construção dos projetos político-pedagógicos (PPPs), currículos escolares, planos de gestão escolar 
e regimentos escolares. 

19.7) Mobilizar e garantir processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira 
nos estabelecimentos de ensino. 

19.8) Desenvolver programas de formação continuada para gestores (as) escolares, qualificando 
ofício que lhe é conferido. 

19.9) Constituir um sistema de avaliação institucional para acompanhar os processos educativos. 

19.10) Mobilizar instituições, entidades e comunidade em geral para a constituição de um projeto de 
município educador. 

 

14.2 Para saber mais sobre a meta da Gestão Democrática 

 
1. O Ministério da Educação disponibiliza uma série de publicações sobre gestão 

democrática em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12618%3Afortal
ecimento-dos-sistemas-de-ensino&catid=195%3Aseb-educacaobasica&Itemid=1152. 

 
 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12618%3Afortalecimento-dos-sistemas-de-ensino&catid=195%3Aseb-educacaobasica&Itemid=1152
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12618%3Afortalecimento-dos-sistemas-de-ensino&catid=195%3Aseb-educacaobasica&Itemid=1152
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15 FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 

A compreensão da estrutura e da base do financiamento da educação coloca-se como uma 

necessidade para toda a sociedade, envolvendo os gestores, profissionais da educação, pais, estudantes 

e comunidade local. 

O financiamento da educação é definido conforme o que consta na Constituição Federal 

(1988), com a instituição das políticas de fundos vinculadas à educação, texto implementado pela 

Emenda Constitucional n°14 de 12 de 1996, que criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF), Lei n.9.424 de 24 de Dezembro de 

1996, modifica os Arts. 34, 208, 211, 212 da Constituição Federal e dá nova redação ao Art. 60 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias; a Lei n.9.394, de 20 de Dezembro de 1996 que 

Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Título VII: Dos Recursos Financeiros); na 

forma prevista no Art. 60, § 7º do Ato das Disposições Constitucionais Transitarias, e dá outras 

providências; e da Medida Provisória n.1.565, de 09 de Janeiro de 1997, que altera a legislação que 

rege o Salário-Educação, e dá outras providências, em 2006 o FUNDEF foi substituído pelo Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos profissionais da Educação 

(FUNDEB), criado pela Emenda Constitucional n° 53/2006 e regulamentado pela Lei n° 11.494/2007 

e pelo Decreto n° 6.253/2007. 

Estas medidas foram instauradas como uma estratégia contábil, reorganizando a distribuição 

de recursos, usando como critério a receita em razão do total de matriculas, e com isso promoveu 

significativa alteração do atendimento educacional, o FUNDEB prevê também a constituição de 

conselhos municipais de acompanhamento e controle social do fundo, que têm a atribuição de 

supervisionar a aplicação dos recursos do Fundo e o Censo Escolar anual. 

 

15.1 Meta e estratégias associadas ao Financiamento da Educação 

Meta 20 - Mobilizar a sociedade civil, organizada e as entidades municipalistas para garantir a 
aplicação do investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o 
patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto (PIB) do País no 5o (quinto) ano de 
vigência da Lei Federal nº 13.005, de Junho de 2014,e no mínimo, o equivalente a 10% (dez 
por cento) do PIB ao final do decênio. 

ESTRATÉGIAS DA META 20 

20.1) Garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os níveis, etapas e 
modalidades da educação básica pública municipal, observando-se as políticas de colaboração 
entre os entes federados, em especial as decorrentes do art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias e do § 1o do art. 75 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
tratam da capacidade de atendimento e do esforço fiscal de cada ente federado, com vistas a 
atender suas demandas educacionais à luz do padrão de qualidade nacional. 

20.2)Acompanhar o aperfeiçoamento e a ampliação dos mecanismos previstos no Plano Nacional 
de Educação (PNE), de arrecadação da contribuição social do salário-educação. 

20.3) Mobilizar a sociedade civil organizada e as entidades municipalistas para garantir a destinação 
correta dos recursos previstos no art. 212 da Constituição Federal e nas Estratégias 20.4, 20.6, 20.7, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#adctart60.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#adctart60.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art75§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art212
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20.8, 20.9, 20.10, 20.11 e 20.12 do Plano Nacional de Educação (PNE). 

20.4) Contribuir para o fortalecimento dos mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos 
termos do parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a 
transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação, 
especialmente a realização de audiências públicas, a criação de portais eletrônicos de transparência 
e a capacitação dos membros de Conselhos de Acompanhamento e Controle Social (CACS) do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos(as) 
Profissionais da Educação (FUNDEB), e de membros da comunidade escolar, com a colaboração 
entre o Ministério da Educação (MEC), a Secretaria de Educação do Estado e os Tribunais de 
Contas da União, do Estado e do Município. 

20.5) Criar mecanismos de  acompanhamento regular dos investimentos e custos por aluno (a) da 
educação básica pública, em todas as suas etapas e modalidades. 

20.6)  Mobilizar a sociedade civil organizada  e as entidades municipalistas para garantir,no prazo de 
2 (dois) anos da vigência do Plano Nacional de Educação (PNE), a implantação do Custo Aluno-
Qualidade inicial (CAQi), referenciado no conjunto de padrões mínimos estabelecidos na legislação 
educacional  e cujo financiamento será  calculado com base nos respectivos insumos indispensáveis 
ao processo de ensino-aprendizagem e será progressivamente reajustado até a implementação 
plena do Custo Aluno Qualidade (CAQ). 

20.7) Mobilizar a sociedade civil organizada  e as entidades municipalistas para garantir  a 
implementação do Custo Aluno Qualidade (CAQ) como parâmetro para o financiamento da 
educação de todas etapas e modalidades da educação básica, a partir do cálculo e do 
acompanhamento regular dos indicadores de gastos educacionais com investimentos em 
qualificação e remuneração do pessoal docente e dos demais profissionais da educação pública, em 
aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao 
ensino e em aquisição de material didático-escolar, alimentação e transporte escolar. 

20.8) Mobilizar a sociedade civil organizada  e as entidades municipalistas para garantir que o Custo 
Aluno Qualidade (CAQ) seja definido no prazo de 3 (três) anos de publicação do Plano Nacional de 
Educação (PNE) e seja continuamente ajustado, com base em metodologia formulada pelo 
Ministério da Educação (MEC), e acompanhado pelo Fórum Nacional de Educação (FNE), pelo 
Conselho Nacional de Educação (CNE) e pelas Comissões de Educação da Câmara dos Deputados 
e de Educação, Cultura e Esportes do Senado Federal. 

20.9)  Mobilizar a sociedade civil organizada  e as entidades municipalistas para garantir  a 
regulamentação do parágrafo único do art. 23 e o art. 211 da Constituição Federal, no prazo de 2 
(dois) anos, por lei complementar, de forma a estabelecer as normas de cooperação entre a União, 
o Estado e o Município, em matéria educacional, e a articulação do sistema nacional de educação 
em regime de colaboração, com equilíbrio na repartição das responsabilidades e dos recursos e 
efetivo cumprimento das funções redistributiva e supletiva da União no combate às desigualdades 
educacionais regionais. 

20.10) Mobilizar a sociedade civil organizada  e as entidades municipalistas para garantir que a 
União, na forma da lei, a complementação de recursos financeiros ao Estado e ao Município caso 
não consigam atingir o valor do Custo Aluno-Qualidade inicial (CAQi) e, posteriormente, do Custo 
Aluno Qualidade (CAQ). 

20.11) Mobilizar a sociedade civil organizada  e as entidades municipalistas para garantir  a 
aprovação, no prazo de 1 (um) ano após a publicação do Plano Nacional de Educação (PNE), da Lei 
de Responsabilidade Educacional, assegurando padrão de qualidade na educação básica, em cada 
sistema e rede de ensino, aferida pelo processo de metas de qualidade, validadas por institutos 
oficiais de avaliação educacionais. 

20.12)  Mobilizar a sociedade civil organizada  e as entidades municipalistas para garantir  a 
definição de critérios para distribuição dos recursos adicionais dirigidos à educação ao longo do 
decênio, que considerem a equalização das oportunidades educacionais, a vulnerabilidade 
socioeconômica e o compromisso técnico e de gestão do sistema de ensino, a serem pactuados na 
instância prevista no § 5o do art. 7o   do Plano Nacional de Educação (PNE). 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art48p.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art211
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15.2. Para saber mais sobre a meta de financiamento da educação 

 

1. Para garantir o cumprimento dessa meta, é fundamental democratizar as discussões sobre o 
financiamento da educação, incluindo questões relativas às novas fontes, à relação de custo aluno-
qualidade, ao aprimoramento da gestão de recursos e consolidação dos mecanismos de 
acompanhamento e controle social da utilização de recursos. 
 
2. Cabe destacar também que, em 2006, por meio da Emenda Constitucional nº 53/2006, foi criado o 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (FUNDEB). Esse fundo, direcionado a financiar toda a educação básica, foi regulamentado 
pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, disponíveis em: www.planalto.gov.br. 

http://www.planalto.gov.br/


 115 

 

BIBLIOGRAFIA 

 
BRASIL. Lei nº 10.793, de 1/12/2003, que altera o par. 3º do art. 26 da LBD. CONSELHO ESTADUAL DE 

EDUCAÇÃO. Parecer nº 640, de 27 de junho de 2001. Aprova projeto de oferta experimental de 

Ensino Médio da Secretaria de estado da Educação e dá outras providências.  

BRASIL. Presidência da República. Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Revista do 

Observatório Brasil da Igualdade de Gênero. Brasília: Secretaria Especial de Políticas para as 

Mulheres, 2009. 

CHAUÍ, Marilena. Convite a Filosofia. São Paulo: Editora Ática, 2003. 

FARENZENA, Nalú (org.); PERONI, Vera Maria Vidal (org.). Indicação nº 33, de 23 de maio de 1980. 

Indica medidas para a organização e o funcionamento de bibliotecas nas escolas de 1º e 2º graus do 

Sistema Estadual de Ensino. 

FREIRE, MADALENA et al. Avaliação e planejamento: a prática educativa em questão. Instrumentos 

metodológicos II. São Paulo: Artcolor, 1997. 

FREIRE, Paulo. Ação cultural para a liberdade. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. 

FREIRE, Paulo. Educação como prática de liberdade. 23° Ed. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1993. 

FREIRE, Paulo. O sonho impossível. In: BRANDÃO, C. R. (org.) Educador: Vida e Morte. Rio de Janeiro: 

Graal, 1982. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994. 

FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA. Disponível em: http://www.fee.tche.br. Acesso em: fev. 

2015. 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Disponível em: http://www.estado.rs.gov.br. Acesso 

em: fev. 2015. 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e Valorização do Magistério no Rio Grande do Sul: acompanhamento e avaliação 

do impacto: relatório de pesquisa. Porto Alegre: UFRGS, V. I, 2002.  

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Parecer n° 323, de 7 de abril de 1999. Diretrizes 

curriculares do Ensino Fundamental e Ensino Médio para o Sistema Estadual de Ensino.  

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Parecer nº 347, de 29 de março de 2000. Normas 

para a expansão da oferta de vagas no Ensino Médio do Sistema Estadual de Ensino.  

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Parecer nº 580, de 5 de julho de 2000. Estabelece 

condições para a oferta de Ensino Médio no Sistema Estadual de Ensino.  

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Plano de criação e transformação de escolas para a 

oferta de Ensino Médio 2002/2003. Rio Grande do Sul, junho 2002.  

http://www.fee.tche.br/
http://www.estado.rs.gov.br/


 116 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Plano Estadual de Educação: texto em construção. 

Porto Alegre, novembro de 2003.88.  

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Política educacional do Rio Grande do Sul 

1999/2002. Educação de Qualidade Social. Rio Grande do Sul, 2002.  

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Projeto de Investimento Programa de Expansão e 

Melhoria do Ensino Médio – MEC/BID. Secretaria da Educação. Rio Grande do Sul, 2000. 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Resolução nº 233, de 26 de novembro de 1997. 

Regula o controle da frequência escolar nos estabelecimentos de Educação Básica, nos níveis 

fundamental e médio, do Sistema Estadual de Ensino.  

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Resolução nº 243, de 7 de abril de 1999. Diretrizes 

curriculares para o Ensino Fundamental e Médio no Sistema Estadual de Ensino.  

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Resolução nº 244, de 7 de abril de 1999. 

Orientações para o Sistema Estadual de ensino relativamente à transição para o regime instituído 

pela Resolução CEED nº 234/99, quanto às diretrizes curriculares.  

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Secretaria da Educação. Projeto Alternativo de 

Ensino Médio. Caderno pedagógico do Ensino Médio Espaços de Diálogo: movimento das Escolas 

Estaduais de Ensino Médio – Modalidade Normal, Rio Grande do Sul, 2002.  

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Secretaria de Educação. Lei nº 10.576, de 14 de 

novembro de 1995. Dispõe sobre a gestão democrática do ensino público e dá outras providências 

(com as modificações decorrentes da Lei nº 11.695/01).  

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: http://www.cidades.ibge.gov.br. 

Acesso em: fev. 2015. 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: http://www.ibge.gov.br. Acesso 

em:  fev. 2015.  

ORTIZ, Elizette Scorsatto. Educadores Capuchinhos em Soledade: criação do Ginásio São José e da 

Escola Técnica de Comércio Frei Clemente (1936-1978). Dissertação (Mestrado em História) UPF, 

Passo Fundo, 2004, p. 33 . 

ORTIZ, Helen Scorsatto. O banquete dos ausentes: A Lei de terras e a formação do latifúndio no 

nortedo Rio Grande do Sul (Soledade- 1850-1889). UPF, Passo Fundo, 2011,  

 

PERONI, Vera Maria Vidal (org.). Plano de Ação da Divisão do Ensino Médio do Departamento 

Pedagógico da Secretaria de Educação. Rio Grande do Sul, 2003.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE. Disponível em: http://www.soledade.rs.gov.br. Acesso em: 

fev. 2015. 

RIO GRANDE DO SUL. Constituições, leis, decretos, etc. Constituição do estado do Rio Grande do Sul, 

de 3 de outubro de 1989.  

SHIROMA, Eneida Oto; MORAES, Maria Célia M. de & EVANGELISTA, Olinda. Política 

educacional. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2002. 

http://www.cidades.ibge.gov.br/
http://www.cidades.ibge.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
http://www.pmsoledaders.net.br/
http://www.pmsoledaders.net.br/


 117 

SILVA, Everaldo Silveira. PERFIL SOCIOECONÔMICO E INFRA-ESTRUTURA DO BAIRRO IPIRANGA EM 

SOLEDADE-RS. Passo Fundo, 2006. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e Valorização do Magistério no Rio Grande do Sul: acompanhamento e avaliação 

do impacto: relatório de pesquisa. Porto Alegre: UFRGS, V. II, 2002. 

 

 

 

SITES CONSULTADOS: 

 

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

http://www.soledade.rs.gov.br  

http://www.ibge.gov.br  

http://www.fee.tche.br 

http://www.estado.rs.gov.br  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cidades.ibge.gov.br/
http://www.pmsoledaders.net.br/
http://www.ibge.gov.br/
http://www.fee.tche.br/
http://www.estado.rs.gov.br/


 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 119 

O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE SOLEDADE 

 
Nada neste mundo faz sentido se não tocarmos o coração das pessoas. 

Se a gente cresce com os golpes duros da vida, também podemos crescer com os 

toques suaves da alma. 

                                                              (Cora Coralina). 

 

O Sistema Municipal de Ensino (SME) de Soledade abrange um conjunto de dezoito (18) 

escolas, sendo oito (8) na Zona Rural e dez (10) na Zona Urbana. Além disso, é responsável pelo 

Centro Profissionalizante Lázaro Augusto Ortiz e o Telecentro Comunitário Expedicionário. 

O total de alunos é 2.281 (censo maio 2014), assim divididos: 1002 na Educação Infantil e 

1.279 no Ensino Fundamental. Em relação a maio de 2013, teve-se um incremento de 49 alunos (+ 

2,2%). Um dado a destacar, e que infelizmente segue uma tendência nacional, é a redução, ano a ano, 

do número de alunos na zona rural. De 2013 para 2014, a redução foi de 31 alunos (- 5,9%). 

Contudo, os resultados da coleta 2013/2014 demonstram considerável incremento no 

atendimento na Educação Infantil em nosso município, tendo um aumento de 126 vagas (12,6%), 

ultrapassando a barreira dos 1.000 alunos matriculados. 

O corpo docente de professores nomeados divide-se em três áreas: Educação Infantil: 69; 

Anos Iniciais: 98; Anos Finais: 66. Outros profissionais (atividades gerais, operários, motoristas e 

agentes de apoio) somam-se 58 nomeados. 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) observado em 2013, para a 4ª 

série/5º ano atingiu a meta projetada, que era de 4,9. Já o índice para a 8ª série/9º ano foi de 3,8 e ficou 

aquém da meta projetada de 4,6. Isto indica que ainda há um longo caminho a ser percorrido para que 

se alcancem os níveis desejados, pois a nível nacional é chegar a meta 6,0 em 2022, ano do 

bicentenário da Independência. 

Outro indicador que precisa estar sempre em observação é a taxa de analfabetismo, que 

conforme o censo do IBGE de 2010, em Soledade, para a população de 15 anos ou mais é de 8,21%. A 

média gaúcha e do COREDE Botucaraí, para o mesmo período, são de 4,53% e 9,85%, 

respectivamente. Apesar de Soledade estar um pouco abaixo da média da região, está quase o dobro da 

média do nosso estado, indicando que há muito o que ser realizado diante desta problemática.  
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NÚMERO DE ALUNOS POR ESCOLA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 2013-2014 

 2013 2014 

ESCOLAS MUNICIPAIS 

Ed. 

Infantil 

Anos 

Iniciais 

Anos 

Finais 

Total 

Geral 

Ed. 

Infantil 

Anos 

INICIAIS 

Anos 

Finais 

Total 

Geral 

EMEF ÂNGELO GUERRA 8 42 48 98 8 37 44 89 

EMEF ANSELMO PRIMMAZ 55 139 87 281 71 123 94 288 

EMEF CORALINA C. DE TOLEDO 53 33   86 57 40  97 

EMEF DR. JOSÉ ATÍLIO VERA   75 112 187  82 101 183 

EMEF DR. VALDEMAR ROCHA 56 168 84 308 55 160 86 301 

EMEI IPIRANGA 149     149 158   158 

EMEI MISSÕES 195     195 211   211 

EMEF JOÃO BATISTA 7 30 34 71 8 26 33 67 

EMEF JOAQUIM FLORIANO PINTO 12 62 54 128 12 55 57 124 

EMEF JOSÉ DE ANCHIETA 10 42 33 85 11 37 28 76 

EMEF NOSSA SRA DA SOLEDADE 4 16   20 5 9  14 

EMEF SANTA MARTA 11 17   28 9 16  25 

EMEF  SANTO ANTÔNIO 49 73 53 175 60 68 56 184 

EMEF SÃO LUIZ GONZAGA 8 22 16 46 12 24 14 50 

EMEF THOMÁS DOS SANTOS LEITE 6 25 19 50 11 24 15 50 

UMEF CEZAR DOS SANTOS ORTIZ   55 17 72 18 50  68 

ANEXO-UMEF CEZAR DOS SANTOS 

ORTIZ (2013) 

 EMEF JUREMA ORTIZ PORTO (2014) 139    139 132   132 

UMEI PRIMAVERA 114    114 164   164 

TOTAL 2013 2014 

TOTAL CRECHE (0 A 3 ANOS) 342  446 

SUBTOTAL PRÉ-ESCOLA (4 E 5 ANOS - CONVÊNIO  ESTADO) 140 164 

SUBTOTAL PRÉ-ESCOLA (4 E 5 ANOS)  394 392 

TOTAL DOS ALUNOS DE PRÉ-ESCOLA (4 E 5 ANOS) 534 556 

TOTAL GERAL DA EDUCAÇÃO INFANFIL (0 A 5ANOS E 11MESES) 876 1002 

TOTAL GERAL ANOS INICIAIS 1º AO 5º ANO 799 751 

TOTAL GERAL ANOS FINAIS 6ºANO A 8ª SÉRIE 557 528 

TOTAL GERAL NO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 2232 2281 

 

 

 

 



 

FICHAS POR GRUPOS DE TRABALHO DAS PLENÁRIAS DO DIA 21 DE MAIO DE 2015 

 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 

MUNICÍPIO DE SOLEDADE 
 

FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Telefone: (54) 3381-5522/5523  

 

GRUPO 1 

 

Meta 1 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

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

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

1.2) 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 3 (três) anos oriundas do quinto 
de renda familiar per capita mais elevado e as do quinto de renda familiar per capita mais baixo. 

1.3) Elaborar critérios para matrícula na Educação Infantil das crianças de até 03 (três) anos de 
idade, de acordo com a estrutura do município, através de edital e em parceria com o Conselho 
Municipal de Educação (CME), para o cumprimento da meta 1.2. 

1.4) Realizar, anualmente, em regime de colaboração, levantamento da demanda por creche para a 
população de até 3 (três) anos, como forma de planejar a oferta e contemplar o atendimento da 
demanda manifesta. 

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

1.6)Manter e ampliar, em regime de colaboração e respeitadas as normas de acessibilidade, 
programa nacional de construção e reestruturação de escolas, bem como de aquisição de 
equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas que ofereçam 
educação infantil. 

1.7) Implantar, até o segundo ano de vigência deste PME, avaliação da educação infantil, a ser 
realizada anualmente, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de contemplar a 
infraestrutura física, o quadro de pessoal, com formação que atenda as diversidades, as condições 
de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros indicadores 
relevantes. 

1.8) Articular a oferta de matrículas gratuitas em creches certificadas como entidades beneficentes de 
assistência social na área de educação com a expansão da oferta na rede escolar pública. 

1.9) Incentivar a formação inicial e promover a continuada dos (as) profissionais da educação infantil, 
garantindo progressivamente o atendimento por profissionais com formação superior específica. 
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1.10) Estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de formação para 
profissionais da educação, de modo a garantir a elaboração de currículos e propostas pedagógicas 
que incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao processo de ensino-aprendizagem e às teorias 
educacionais no atendimento da população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, incluindo a formação para 
Educação Especial. 

1.11) Garantir na equipe diretiva das instituições de Educação infantil, ao menos 01 (um/a) 
profissional  habilitado (a) em Pedagogia e/ou especialização na área de gestão escolar.  

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

1.13) Priorizar o acesso à educação infantil e garantir a oferta do atendimento educacional 
especializado complementar e suplementar aos (às) alunos (as) com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, assegurando a educação bilíngue para 
crianças surdas e a transversalidade da educação especial nessa etapa da educação básica. 

1.14) Implementar, em caráter complementar, programas de orientação e apoio às famílias, por meio 
da participação efetiva das áreas da saúde e assistência social, junto à área da educação com foco 
no desenvolvimento integral das crianças de até 5 (cinco) anos de idade, ampliando o atendimento 
do programa Primeira Infância Melhor (PIM) para as comunidades do interior. 

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

1.16) 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, 
responsabilizando as famílias com a articulação dos órgãos públicos de assistência social, em saúde 
e proteção à infância. 

1.17) Promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à educação infantil, em parceria 
com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, preservando o direito de 
opção da família em relação às crianças de até 3 (três) anos, conscientizando as famílias sobre a 
importância da matricula na educação infantil das crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos. 

1.18) O Município, com a colaboração da União e do Estado, realizará e publicará, a cada ano, 
levantamento da demanda manifesta por educação infantil em creches e pré-escolas, como forma de 
planejar e verificar o atendimento. 

1.19) Estimular o acesso à educação infantil em tempo integral, de 0 (zero) a 3( três) anos 
respeitando a opção e necessidade da família e de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos, conforme 
estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 

1.20) Garantir a construção, ampliação e adequação de espaços de atendimento da Educação 
Infantil, através de recursos oriundos de Programas de atendimento à educação infantil. 

1.21) Implantar em sistema de apoio a função de assistente de educação infantil exigindo como 
formação mínima o curso de magistério. 

1.22) Assegurar o serviço de monitoria nas turmas de educação infantil para acompanhamento do 
aluno com necessidades educacionais especiais, conforme legislação vigente. 

 

Meta 2 

ENSINO FUNDAMENTAL 

Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 
(quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos (as) alunos 
(as) concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PME. 
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2.1) Colaborar com a consulta pública solicitada pelo  Ministério da Educação, até o final do 
2o (segundo) ano de vigência do Plano Nacional de Educação (PNE), com a proposta de direitos e 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos (as) do ensino fundamental. 

2.2) Garantir a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que 
configurarão a base nacional comum curricular do ensino fundamental. 

2.3) Criar uma equipe multidisciplinar com a articulação das áreas da educação, assistência social, 
saúde e proteção à infância que atue de forma efetiva no acompanhamento individualizado dos (as) 
alunos (as) do ensino fundamental.  

2.4) Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do 
aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de renda, bem como das 
situações de discriminação, preconceitos e violências na escola, visando ao estabelecimento de 
condições adequadas para o sucesso escolar dos (as) educandos (as), com o comprometimento das 
famílias e com a fiscalização dos órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, 
adolescência e juventude. 

2.5) Promover a busca ativa pela assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e 
juventude de crianças e adolescentes não matriculados, em idade escolar. 

2.6) Promover o desenvolvimento de tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira 
articulada, a organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente 
comunitário, considerando as especificidades da educação especial, das escolas do campo e das 
comunidades indígenas e quilombolas, com estruturas adequadas e profissionais capacitados. 

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

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

2.9) Incentivar a participação e responsabilizar os pais ou tutores legais no acompanhamento das 
atividades escolares dos (as) filhos (as) por meio do estreitamento das relações entre as escolas e 
as famílias.  

2.10) Garantir a oferta do ensino fundamental, para as populações do campo, indígenas e 
quilombolas, nas próprias comunidades. 

2.11) 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. 

2.12) Oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos (às) estudantes e de estímulo a 
habilidades, inclusive mediante certames e concursos nacionais. 

2.13) Promover atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades esportivas nas escolas, 
interligadas a um plano de disseminação do desporto educacional e de desenvolvimento esportivo 
nacional, garantindo a participação de profissionais capacitados nessa área. 

2.14) Implantar salas de reforço escolar no turno inverso com profissionais capacitados na área. 

2.15) Instituir instrumentos de avaliação do Sistema Municipal de Ensino considerando as 
especificidades para aferir o nível da aprendizagem em todos os anos do ensino fundamental 
anualmente, implementando medidas pedagógicas para qualificar a aprendizagem de todos (as) os 
(as) alunos (as)  do ensino fundamental. 

2.16) Assegurar o serviço de monitoria nas salas de ensino regular para acompanhamento do (a) 
aluno (a) com necessidades educacionais especiais conforme legislação vigente. 

 

 

Meta 5 

ENSINO FUNDAMENTAL 

Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do Ensino 
Fundamental. 
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5.1) Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do ensino fundamental, 
articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e valorização dos 
(as) professores (as) alfabetizadores (as) e com apoio pedagógico específico, a fim de garantir a 
alfabetização plena de todas as crianças. 

5.2) Instituir instrumentos de avaliação do Sistema Municipal de Ensino considerando as 
especificidades para aferir a alfabetização das crianças, aplicados anualmente nos três primeiros 
anos, implementando medidas pedagógicas para alfabetizar todos (as) os (as) alunos (as) até o final 
do terceiro ano do ensino fundamental. 

5.3) Apropriar-se das tecnologias educacionais para a alfabetização de crianças, assegurada a 
diversidade de métodos e propostas pedagógicas, bem como o acompanhamento dos resultados 
nos sistemas de ensino em que forem aplicadas, devendo ser disponibilizadas, preferencialmente, 
como recursos educacionais abertos. 

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

5.5) Apoiar a alfabetização de crianças do campo, indígenas, quilombolas e de populações 
itinerantes, com o uso de materiais didáticos específicos, e desenvolver instrumentos de 
acompanhamento que considerem o uso da língua materna pelas comunidades indígenas e a 
identidade cultural das comunidades quilombolas. 

5.6) Estimular a formação inicial e  promover a continuada de professores (as) para a alfabetização 
de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas 
inovadoras, estimulando a articulação entre programas de pós-graduação stricto sensu e ações de 
formação continuada de professores (as) para a alfabetização. 

5.7) Apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas especificidades, 
inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas, sem estabelecimento de terminalidade 
temporal. 

 

Meta 4 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à 
Educação Básica e ao Atendimento Educacional Especializado (AEE), preferencialmente na 
rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de 
recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou 
conveniados. 

4.1) Contabilizar, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), as matrículas dos (as) 
estudantes da educação regular da rede pública que recebam atendimento educacional 
especializado complementar e suplementar, sem prejuízo do cômputo dessas matrículas na 
educação básica regular, e as matrículas efetivadas, conforme o censo escolar mais atualizado, na 
educação especial oferecida em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 
lucrativos, conveniadas com o poder público e com atuação exclusiva na modalidade, nos termos 
da Lei no11.494, de 20 de junho de 2007. 

4.2) Promover, no prazo de vigência deste PME, a universalização do atendimento escolar à 
demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, observado o que 
dispõe a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional. 

4.3) Implantar, ao longo deste PME, salas de recursos multifuncionais e garantir a formação 
continuada de professores e professoras para o atendimento educacional especializado nas escolas 
urbanas, do campo, indígenas e de comunidades quilombolas. 

4.4) Garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, classes, 
escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, nas formas complementar e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11494.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
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suplementar, a todos (as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de educação básica, conforme 
necessidade identificada por meio de avaliação, ouvidos a família e o (a) aluno (a). 

4.5) Criar centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, articulados com instituições 
acadêmicas e integrados por profissionais das áreas de saúde, assistência social, pedagogia e 
psicologia, para apoiar o trabalho dos (as) professores (as) da educação básica com os (as) alunos 
(as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

4.6) Manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas instituições 
públicas, para garantir o acesso e a permanência dos (as) alunos (as) com deficiência por meio da 
adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível e da disponibilização de material didático 
próprio e de recursos de tecnologia assistiva, assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas as 
etapas, níveis e modalidades de ensino, a identificação dos (as) alunos (as) com altas habilidades 
ou superdotação. 

4.7) Garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS como primeira 
língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda língua, aos (às) alunos (as) 
surdos (as) e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e classes 
bilíngues e em escolas inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto no 5.626, de 22 de dezembro de 
2005, e dos arts. 24 e 30 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como 
a adoção do Sistema Braille de leitura para cegos e surdos-cegos. 

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

4.9) Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao atendimento 
educacional especializado, bem como da permanência e do desenvolvimento escolar dos (as) 
alunos (as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação beneficiários (as) de programas de transferência de renda, juntamente com o combate 
às situações de discriminação, preconceito e violência, com vistas ao estabelecimento de condições 
adequadas para o sucesso educacional, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos 
de assistência social, saúde e proteção à infância, à adolescência e à juventude. 

4.10) Fomentar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodologias, materiais didáticos, 
equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com vistas à promoção do ensino e da 
aprendizagem, bem como das condições de acessibilidade dos (as) estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

4.11) Promover o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares para subsidiar a formulação de 
políticas públicas intersetoriais que atendam as especificidades educacionais de estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação que 
requeiram medidas de atendimento especializado. 

4.12) Promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde, assistência 
social e direitos humanos, em parceria com as famílias, com o fim de desenvolver modelos de 
atendimento voltados à continuidade do atendimento escolar, na educação de jovens e adultos, das 
pessoas com deficiência 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. 

4.13) Ampliar as equipes de profissionais da educação para atender à demanda do processo de 
escolarização dos (das) estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, garantindo a oferta de professores (as) do atendimento educacional 
especializado (AEE), profissionais de apoio ou auxiliares, tradutores (as) e intérpretes de Libras, 
guias-intérpretes para surdos-cegos, professores (as) de Libras, prioritariamente surdos (as), e 
professores (as) bilíngües. 

4.14) Definir, no segundo ano de vigência deste PME, indicadores de qualidade e política de 
avaliação e supervisão para o funcionamento de instituições públicas e privadas que prestam 
atendimento a alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 
ou superdotação. 

4.15) Manter atualizada junto aos órgãos de pesquisa, demografia e estatística competentes, a 
obtenção de informações detalhadas sobre o perfil das pessoas com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos. 

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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm#art22
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GRUPO 2 

  

Meta 3 

ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

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

3.1) Acompanhar a institucionalização do programa nacional de renovação do ensino médio, a fim 
de incentivar práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares estruturadas pela relação 
entre teoria e prática fomentando a atitude de pesquisa, por meio de currículos escolares que 
organizem, de maneira flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em 
dimensões como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e esporte, garantindo-se a 
aquisição de equipamentos e laboratórios, a produção de material didático específico, a formação 
continuada de professores e a articulação com instituições acadêmicas, esportivas e culturais. 

3.2) Implantar e executar os direitos e objetivos de aprendizagem com vistas a garantir a base 
nacional comum. 

3.3) Garantir a fruição de bens e espaços culturais e de pesquisa, de forma regular, bem como a 
ampliação da prática desportiva, integrada ao currículo escolar e desenvolvimento de projetos. 

3.4) Criar, manter e ampliar programas e ações de correção de fluxo do ensino fundamental, por 
meio do acompanhamento individualizado do (a) aluno (a) com rendimento escolar defasado e pela 
adoção de práticas como aulas de reforço no turno complementar, estudos de recuperação e 
progressão parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar de maneira compatível com sua idade. 

3.5) Fomentar a utilização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e do Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Básica (SAEB) como instrumento de avaliação sistêmica, para subsidiar 
políticas públicas para a educação básica, de avaliação certificadora, possibilitando aferição de 
conhecimentos e habilidades adquiridos dentro e fora da escola, e de avaliação classificatória, como 
critério de acesso à educação superior. 

3.6) Fomentar a expansão das matrículas gratuitas de ensino médio integrado à educação 
profissional, observando-se as peculiaridades das populações do campo, das comunidades 
indígenas e quilombolas e das pessoas com deficiência. 

3.7) Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência dos e das 
jovens beneficiários (as) de programas de transferência de renda, no ensino médio, quanto à 
frequência, fazendo cumprir os critérios do aproveitamento escolar e à interação com o coletivo, bem 
como das situações de discriminação, preconceitos e violências, práticas irregulares de exploração 

profissionais da educação, inclusive em nível de pós-graduação, observado o disposto no caput do 
art. 207 da Constituição Federal, dos referenciais teóricos, das teorias de aprendizagem e dos 
processos de ensino-aprendizagem relacionados ao atendimento educacional de alunos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

4.17) Manter e ampliar parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem 
fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando o aumento das condições de apoio ao 
atendimento escolar integral das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação matriculadas nas redes públicas de ensino. 

4.18) Manter e ampliar parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem 
fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando  o aumento da oferta de formação 
continuada e a produção de material didático acessível, assim como os serviços de acessibilidade 
necessários ao pleno acesso, participação e aprendizagem dos (as) estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculados na rede 
pública de ensino. 

4.19) Manter e ampliar parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem 
fins lucrativos, conveniadas com o poder público, a fim de favorecer a participação das famílias e da 
sociedade na construção do sistema educacional inclusivo. 
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do trabalho, consumo de drogas, gravidez precoce, em colaboração com as famílias e com órgãos 
públicos de assistência social, em saúde, em segurança, no âmbito judiciário e proteção à 
adolescência e juventude. 

3.8) Intensificar e acompanhar a 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. 

3.9) Fomentar programas de educação e de cultura para a população urbana e do campo de jovens, 
na faixa etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, e de adultos, com qualificação social e 
profissional para aqueles que estejam fora da escola e com defasagem no fluxo escolar. 

3.10) 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) alunos (as). 

3.11) Desenvolver e acompanhar formas alternativas de oferta do ensino médio, garantida a 
qualidade, para atender aos (às) filhos (as) de profissionais que se dedicam a atividades de caráter 
itinerante. 

3.12) Colaborar com políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito ou quaisquer formas 
de discriminação e violência, criando rede de proteção contra formas associadas de exclusão. 

3.13) Estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas, científicas e 
demais áreas. 

3.14) Apoiar a oferta de Ensino Médio Curso Normal através de programas e convênios, como 
transporte escolar, práticas pedagógicas paralelas ao Curso Normal e Estágio Profissional nas 
Escolas do Município, desde o primeiro ano de vigência deste PME, dando suporte para fortalecer 
esta modalidade de ensino no município. 

3.15) Realizar diagnóstico dos jovens (de 15 a 17 anos) afastados do ensino médio para identificar e 
propor ações que garantam o acesso, permanência e sucesso na escola. 

 

Meta 11 

ENSINO MÉDIO E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a 
qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento 
público. 

11.1) Buscar a implementação de educação profissional técnica de nível médio na Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, levando em consideração a responsabilidade dos 
Institutos na ordenação territorial, sua vinculação com arranjos produtivos, sociais e culturais locais e 
regionais, bem como a interiorização da educação profissional. 

11.2) Colaborar para a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio nas 
redes públicas estaduais de ensino. 

11.3) Estimular a oferta de educação profissional técnica de nível médio na modalidade de educação 
a distância, com a finalidade de ampliar a oferta e democratizar o acesso à educação profissional 
pública e gratuita, assegurado padrão de qualidade. 

11.4) Estimular a expansão do estágio na educação profissional técnica de nível médio e do ensino 
médio regular, preservando-se seu caráter pedagógico integrado ao itinerário formativo do (a) aluno 
(a), visando à formação de qualificações próprias da atividade profissional, à contextualização 
curricular e ao desenvolvimento da juventude. 

11.5) Apoiar e divulgar a oferta de programas de reconhecimento de saberes para fins de 
certificação profissional em nível técnico. 

11.6) Colaborar para a ampliação da oferta de matrículas gratuitas de educação profissional técnica 
de nível médio pelas entidades privadas de formação profissional vinculadas ao sistema sindical e 
entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na 
modalidade. 

11.7) Apoiar a expansão da oferta de financiamento estudantil à educação profissional técnica de 
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nível médio oferecida em instituições privadas de educação superior. 

11.8) Acompanhar o sistema de avaliação da qualidade da educação profissional técnica de nível 
médio das redes escolares públicas e privadas. 

11.9) Favorecer a expansão do atendimento do ensino médio gratuito integrado à formação 
profissional para as populações do campo e para as comunidades indígenas e quilombolas, de 
acordo com os seus interesses e necessidades. 

11.10) Favorecer a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio para as 
pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação. 

11.11) Acompanhar a taxa de conclusão média dos cursos técnicos de nível médio na Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica para 90% (noventa por cento) e elevar, nos 
cursos presenciais, a relação de alunos (as) por professor (a) para 20 (vinte). 

11.12) Colaborar com programas de assistência estudantil e mecanismos de mobilidade acadêmica, 
que visem a garantir as condições necessárias à permanência dos (as) estudantes e à conclusão 
dos cursos técnicos de nível médio. 

11.13) Reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e permanência na educação 
profissional técnica de nível médio, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas, na forma da 
lei. 

11.14) Estruturar sistema municipal de informação profissional, articulando a oferta de formação das 
instituições especializadas em educação profissional aos dados do mercado de trabalho e a 
consultas promovidas em entidades empresariais e de trabalhadores. 

 

Meta 9 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) 

Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% (noventa e 
três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste Plano Municipal de 
Educação (PME), erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa 
de analfabetismo funcional. 

9.1) Assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos (EJA) a todos (as) os (as) que não 
tiveram acesso à educação básica na idade própria. 

9.2) Realizar e acompanhar o diagnóstico dos jovens e adultos com ensino fundamental e médio 
incompletos, para identificar a demanda ativa por vagas na educação de jovens e adultos. Mediante 
realização de censos ou pesquisas de campo quinquenais a partir de 2016. 

9.3) Implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de continuidade da 
escolarização básica. 

9.4) Monitorar o benefício adicional no programa nacional de transferência de renda para jovens e 
adultos que frequentarem cursos de alfabetização. 

9.5) Promover busca ativa para a educação de jovens e adultos em regime de colaboração entre 
entes federados e em parceria com organizações da sociedade civil, realizando anualmente intensa 
campanha publicitária e mobilizando igrejas, Centros de  Tradições Gaúchas (CTGs), empresas e 
Organizações não Governamentais (ONGs), órgãos públicos e privados. 

9.6) Realizar avaliação integrada aos censos quinquenais e pesquisas de campo, por meio de 
exames específicos, que permita aferir o grau de alfabetização de jovens e adultos com mais de 15 
(quinze) anos de idade. 

9.7) Executar e monitorar as ações de atendimento ao (à) estudante da educação de jovens e 
adultos por meio de programas suplementares de transporte, alimentação e saúde, inclusive 
atendimento oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos, em articulação com a área da saúde. 

9.8) Assegurar a oferta de educação de jovens e adultos, nas etapas de ensino fundamental e 
médio, às pessoas privadas de liberdade no Presídio Estadual de Soledade, assegurando-se 
formação específica dos (as) professores (as) e implementação de diretrizes nacionais em regime 
de colaboração. 

9.9) Apoiar técnica e financeiramente projetos inovadores na educação de jovens e adultos que 
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visem ao desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas desses (as) alunos 
(as). Buscando subsídio técnico científico das Instituições de Ensino Superior e Escola com 
Habilitação de Magistério. 

9.10) Estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos empregadores, públicos e 
privados, e os sistemas de ensino, para promover a compatibilização da jornada de trabalho dos (as) 
empregados (as) com a oferta das ações de alfabetização e de educação de jovens e adultos. A 
começar com os (as) funcionários (as) públicos (as). 

9.11) Aderir a programas de capacitação tecnológica da população jovem e adulta, direcionados 
para os segmentos com baixos níveis de escolarização formal e para os (as) alunos (as) com 
deficiência, articulando os sistemas de ensino, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica 
e Tecnológica, as universidades, as cooperativas e as associações, por meio de ações de extensão 
desenvolvidas em centros vocacionais tecnológicos, com tecnologias assistivas que favoreçam a 
efetiva inclusão social e produtiva dessa população, buscando integração com instituições que 
desenvolvam programas sociais e profissionalizantes. 

9.12) Considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades dos idosos, com vistas 
à promoção de políticas de erradicação do analfabetismo, ao acesso a tecnologias educacionais e 
atividades recreativas, culturais e esportivas, à implementação de programas de valorização e 
compartilhamento dos conhecimentos e experiência dos (as) idosos (as) e à inclusão dos temas do 
envelhecimento e da velhice nas escolas, promovendo a integração com instituições que trabalham 
com idosos (as). 

9.13) Em parceria com a União e Estado, articular esforços para a implantação do Núcleo de 
Educação de Jovens e Adultos (NEEJA) para atender alunos(as) Jovens e Adultos com 
escolarização parcial na educação de jovens e adultos (EJA) Fundamental e Médio a fim de 
conclusão dos estudos. 

 

Meta 10 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) 

Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos 

(EJA), nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional. 

10.1) Buscar a adesão aos programas educacionais de jovens e adultos voltados à conclusão do 
ensino fundamental e à formação profissional inicial, de forma a estimular a conclusão da educação 
básica. 

10.2) Fomentar a expansão das matrículas na educação de jovens e adultos, de modo a articular a 
formação inicial e continuada de trabalhadores com a educação profissional, objetivando a elevação 
do nível de escolaridade do (a) trabalhador (a). 

10.3) Fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação profissional, em 
cursos planejados, de acordo com as características do público da educação de jovens e adultos e 
considerando as especificidades das populações itinerantes e do campo e das comunidades 
indígenas e quilombolas, inclusive na modalidade de educação a distância. 

10.4) Contribuir para a expansão das oportunidades profissionais dos jovens e adultos com 
deficiência e baixo nível de escolaridade, por meio do acesso à educação de jovens e adultos 
articulada à educação profissional. 

10.5) Aderir a programas nacionais de reestruturação e aquisição de equipamentos voltados à 
expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na educação de jovens e 
adultos integrada à educação profissional, garantindo acessibilidade à pessoa com deficiência. 

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

10.7) Fomentar a produção de material didático, o desenvolvimento de currículos e metodologias 
específicas, os instrumentos de avaliação, o acesso a equipamentos e laboratórios e a formação 
continuada de docentes das redes públicas que atuam na educação de jovens e adultos articulada à 
educação profissional. 
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10.8) Fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para trabalhadores (as) articulada à 
educação de jovens e adultos, em regime de colaboração e com apoio de entidades privadas de 
formação profissional, vinculadas ao sistema sindical e de entidades sem fins lucrativos de 
atendimento à pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na modalidade. 

10.9) Aderir a programas nacionais de assistência aos (às) estudantes, compreendendo ações de 
assistência social, financeira e de apoio psicopedagógico que  contribuam para garantir o acesso, a 
permanência, a aprendizagem e a conclusão com êxito da educação de jovens e adultos articulada 
à educação profissional. 

10.10) Contribuir para a expansão da oferta de educação de jovens e adultos articulada à educação 
profissional, de modo a atender às pessoas privadas de liberdade nos estabelecimentos penais, 
assegurando-se formação específica dos (as) professores (as) e implementação de diretrizes 
nacionais em regime de colaboração. 

10.11) Implementar mecanismos de reconhecimento de saberes dos (as) jovens e adultos (as) 
trabalhadores (as), a serem considerados na articulação curricular dos cursos de formação inicial e 
continuada e dos cursos técnicos de nível médio. 

 

GRUPO 3 

 

Meta 12 

ENSINO SUPERIOR 

Apoiar a ampliação da taxa bruta de matrícula na educação superior da população de 18 (dezoito) a 
24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão das novas matrículas, no 
segmento público e privado. 

12.1) Otimizar a capacidade instalada da estrutura física e de recursos humanos das instituições 
públicas de educação superior, mediante ações planejadas e coordenadas, de forma a ampliar e 
interiorizar o acesso à graduação e Pós -Graduação. 

12.2)  Assegurar a ampliação da oferta de vagas, por meio da expansão e interiorização da rede 
estadual, federal e comunitária de educação superior, da Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica e do sistema Universidade Aberta do Brasil, considerando a densidade 
populacional, a oferta de vagas públicas em relação à população na idade de referência e 
observadas as características regionais das micro e mesorregiões definidas pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), uniformizando a expansão no território nacional. 

12.3) Fomentar a oferta de educação superior pública e gratuita prioritariamente para a formação de 
professores (as) para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, bem como 
para atender ao déficit de profissionais em áreas específicas. 

12.4)  Contribuir com as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos (às) 
estudantes de instituições públicas, bolsistas de instituições privadas de educação superior e 
beneficiários (as) do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), de que trata a Lei no 10.260, de 12 
de julho de 2001, na educação superior, de modo a reduzir as desigualdades étnico-raciais e ampliar 
as taxas de acesso e permanência na educação superior de estudantes egressos da escola pública, 
afrodescendentes e indígenas e de estudantes com deficiências, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, de forma a apoiar seu sucesso acadêmico. 

12.5)  Apoiar programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, 
para áreas de grande pertinência social. 

12.6)  Ampliar,  por meio de parcerias, a oferta de estágios e práticas de extensão desde os níveis 
iniciais, com incentivo de bolsas de estudo  como parte da formação na educação superior. 

12.7)  Colaborar com ampliação a participação proporcional de grupos historicamente 
desfavorecidos na educação superior, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas, na forma 
da lei. 

12.8) Assegurar condições de acessibilidade nas instituições de educação superior, fiscalizando o 
cumprimento da legislação vigente. 

12.9) Fomentar estudos e pesquisas, favorecendo a criação de grupos que analisem a necessidade 
de articulação entre formação, currículo, pesquisa e mundo do trabalho, considerando as 
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Meta 13 

ENSINO SUPERIOR 

Mobilizar a sociedade civil e organizada e as entidades municipalistas para que monitorem a 
qualidade da educação superior ofertada no município de forma a garantir a ampliação da proporção 
de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação 
superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por 
cento) doutores. 

13.1) Estimular a participação das Instituições de Ensino Superior (IES) em território municipal a 
prestarem o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), de modo a ampliar o 
quantitativo de estudantes e de áreas avaliadas no que diz respeito à aprendizagem resultante da 
graduação. 

13.2) Acompanhar o processo contínuo de autoavaliação das instituições de educação superior do 
município, fortalecendo a participação das comissões próprias de avaliação, bem como a aplicação 
de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a 
qualificação e a dedicação do corpo docente. 

13.3) Incentivar a  promoção da melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e licenciaturas 
ofertadas no município, de modo a permitir aos graduandos a aquisição das qualificações 
necessárias a conduzir o processo pedagógico de seus futuros alunos (as), combinando formação 
geral e específica com a prática didática, além da educação para as relações étnico-raciais, a 
diversidade e as necessidades das pessoas com deficiência. 

13.4)  Fiscalizar a elevação  do padrão de qualidade das universidades, direcionando sua atividade, 
de modo que realizem, efetivamente, pesquisa institucionalizada, articulada a programas de pós-
graduação stricto sensu. 

necessidades econômicas, sociais e culturais do Município e da região. 

12.10)  Promover a participação em  programas e ações de incentivo à mobilidade estudantil e 
docente em cursos de graduação e pós-graduação, em âmbito nacional e internacional, tendo em 
vista o enriquecimento da formação de nível superior. 

12.11) Contribuir com a expansão do atendimento específico a populações do campo e 
comunidades indígenas e quilombolas, em relação a acesso, permanência, conclusão e formação 
de profissionais para atuação nessas populações. 

12.12) Colaborar com o mapeamento da demanda para a oferta de formação de pessoal de nível 
superior, destacadamente a que se refere à formação nas áreas de ciências e matemática, 
considerando as necessidades do desenvolvimento da região, a inovação tecnológica e a melhoria 
da qualidade da educação básica. 

12.13) Fomentar a institucionalização de programa de composição de acervo digital de referências 
bibliográficas e audiovisuais para os cursos de graduação, assegurada a acessibilidade às pessoas 
com deficiência. 

12.14) Consolidar processos seletivos nacionais e regionais para acesso à educação superior como 
forma de superar exames vestibulares isolados. 

12.15) Estimular mecanismos para ocupar as vagas ociosas em cada período letivo na educação 
superior pública e privada. 

12.16)  Estimular a expansão e reestruturação das instituições de educação superior cujo ensino 
seja gratuito, por meio de apoio técnico e financeiro do Governo Federal, mediante termo de adesão 
a programa de reestruturação, na forma de regulamento, que considere a sua contribuição para a 
ampliação de vagas, a capacidade fiscal e as necessidades dos sistemas de ensino dos entes 
mantenedores na oferta e qualidade da educação básica. 

12.17) Monitorar a ampliação, no âmbito do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 
Superior  (FIES), de que trata a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, e do Programa Universidade 
para Todos (PROUNI), de que trata a Lei no11.096, de 13 de janeiro de 2005, os benefícios 
destinados à concessão de financiamento a estudantes regularmente matriculados em cursos 
superiores presenciais ou a distância, com avaliação positiva, de acordo com regulamentação 
própria, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação (MEC). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10260.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11096.htm
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13.5) Fomentar a formação de consórcios entre instituições públicas de educação superior, com 
vistas a potencializar a atuação regional, inclusive por meio de plano de desenvolvimento 
institucional integrado, assegurando maior visibilidade nacional e internacional às atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. 

13.6) Elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais nas 
universidades, e fomentar a melhoria dos resultados de aprendizagem, através do Exame Nacional 
de Desempenho de Estudantes (ENADE), em cada área de formação profissional. 

13.7) Promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais técnico-administrativos da 
educação superior. 

 

 

 

Meta 7 

QUALIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria 
do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (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 

Meta 14 

ENSINO SUPERIOR 

Elevar a qualidade da educação superior no município.  

14.1) Acompanhar e fiscalizar a expansão  do financiamento da pós-graduação stricto sensu, por 
meio das agências oficiais de fomento. 

14.2) Estimular a integração e a atuação articulada entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES) e as agências estaduais de fomento à pesquisa, implementando 
programas e incentivos a pesquisa e pós-graduação voltados para o município em edital específico. 

14.3) Monitorar a expansão do financiamento estudantil por meio do Fies à pós-graduação stricto 
sensu relativo ao município de Soledade. 

14.4) Incentivar a implementação de ações para reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais e 
para favorecer o acesso das populações do campo e das comunidades indígenas e quilombolas a 
programas de mestrado e doutorado. 

14.5)  Acompanhar a manutenção e expansão de programa de acervo digital de referências 
bibliográficas para os cursos de pós-graduação, assegurada a acessibilidade às pessoas com 
deficiência. 

14.6) Estimular a participação das mulheres nos cursos de pós-graduação stricto sensu, oferecidos 
nas Instituições de Ensino Superior (IES) localizadas em território municipal. 

14.7) Estimular a pesquisa científica e de inovação e promover a formação de recursos humanos que 
valorizem a diversidade regional e a biodiversidade no município de Soledade. 

GRUPO 4 
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7.1) Estabelecer e implantar na proposta curricular, diretrizes pedagógicas para a educação básica e 
a base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
dos (as) alunos (as) para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade 
regional, estadual e local. 

7.2)  Assegurar que: 

a) no quinto ano de vigência deste PME pelo menos 70% (setenta por cento) dos (as) alunos (as) do 
ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em 
relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 50% 
(cinquenta por cento), pelo menos, o nível desejável; 

b) no último ano de vigência deste PME, todos (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 80% (oitenta por cento), pelo menos, 
o nível desejável. 

7.3) Organizar indicadores de avaliação institucional com base no perfil do alunado e do corpo de 
profissionais da educação, nas condições de infraestrutura das escolas, nos recursos pedagógicos 
disponíveis, nas características da gestão e em outras dimensões relevantes, considerando as 
especificidades das modalidades de ensino. 

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

7.5) 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), profissionais 
de serviços e apoio escolares, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à 
melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar. 

7.6) Monitorar a prestação de assistência técnica financeira liberada pelo Ministério da Educação 
(MEC),  priorizando as escolas com Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) abaixo 
da média nacional. 

7.7) Incentivar a participação das escolas nos processos de avaliação da qualidade e utilizar os 
resultados das avaliações nacionais pelas escolas e redes de ensino para a melhoria de seus 
processos e práticas pedagógicas. 

7.8) Desenvolver indicadores específicos de avaliação da qualidade da educação especial, bem 
como da qualidade da educação bilíngue para surdos (as). 

7.9) Orientar e monitorar as unidades escolares para que  atinjam as metas do Índice de 
Desenvolvimento de Educação (IDEB), diminuindo a diferença entre as escolas com os menores 
índices e a média municipal, garantindo equidade da aprendizagem e reduzindo pela metade, até o 
último ano de vigência deste PME. 

7.10) Acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagógicos dos indicadores do sistema 
nacional de avaliação da educação básica e do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB), relativos às escolas, assegurando a contextualização desses resultados, com relação a 
indicadores sociais relevantes, como os de nível socioeconômico das famílias dos (as) alunos (as), a 
transparência e o acesso público às informações técnicas de concepção e operação do sistema de 
avaliação. 

7.11) Melhorar e monitorar o desempenho dos alunos da educação básica nas avaliações da 
aprendizagem no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes  (PISA), que tem como 
instrumento externo de referência, internacionalmente reconhecido, de acordo com as seguintes 
projeções: 

PISA 2015 2018 2021 

Média dos resultados em matemática, leitura e 
ciências 

438 455 473 

 

7.12) Incentivar o desenvolvimento, selecionar,  adquirir  e divulgar tecnologias educacionais para a 
educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio e incentivar práticas pedagógicas 
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inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, assegurada a diversidade 
de métodos e propostas pedagógicas, com preferência para softwares livres e recursos 
educacionais abertos, bem como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em 
que forem aplicadas. 

7.13) Garantir transporte gratuito para todos os estudantes da educação do campo na faixa etária da 
educação escolar obrigatória, mediante renovação e padronização integral da frota de veículos, de 
acordo com especificações definidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
(INMETRO), e financiamento compartilhado, com participação da União proporcional às 
necessidades dos entes federados, visando a reduzir a evasão escolar e o tempo médio de 
deslocamento a partir de cada situação local. 

7.14)   Aderir a programas para o desenvolvimento e qualificação  de pesquisas de modelos 
alternativos de atendimento escolar para a população do campo que considerem as especificidades 
locais e as boas práticas nacionais e internacionais. 

7.15)  Universalizar, até o quinto ano de vigência deste PME, o acesso à rede mundial de 
computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar, até o final da década, a relação 
computador/aluno (a) nas escolas da rede pública de educação básica, promovendo a utilização 
pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação. 

7.16) Monitorar o apoio técnico e financeiro fornecido pelo Ministério da Educação (MEC) mediante 
transferência direta de recursos financeiros à escola, garantindo a participação da comunidade 
escolar no planejamento e na aplicação dos recursos, visando à ampliação da transparência e ao 
efetivo desenvolvimento da gestão democrática. 

7.17) Ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao (à) aluno (a), em todas as etapas 
da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde. 

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

7.19) Garantir acessibilidade das pessoas com deficiência em cada edifício escolar, bem como o 
acesso dos (as) alunos (as) a espaços escolares para a prática esportiva, a bens culturais e 
artísticos e a equipamentos e laboratórios de ciências. 

7.20) Acompanhar e monitorar a institucionalização e manutenção do programa nacional de 
reestruturação e aquisição de equipamentos para escolas públicas fornecido pelo Ministério da 
Educação (MEC), visando à equalização regional das oportunidades educacionais. 

7.21) Prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no 
ambiente escolar a todas as escolas públicas da educação básica, criando, inclusive, mecanismos 
para implementação das condições necessárias para a universalização das bibliotecas nas 
instituições educacionais, com acesso a redes digitais de computadores, inclusive a internet. 

7.22) Monitorar e utilizar como referência, os parâmetros mínimos de qualidade dos serviços da 
educação básica, divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) em relação  à infraestrutura das 
escolas, recursos pedagógicos, entre outros insumos relevantes, bem como instrumento para 
adoção de medidas para a melhoria da qualidade do ensino. 

7.23) Informatizar integralmente a gestão das escolas públicas e as secretarias de educação, bem 
como  estimular a participação no programa nacional de formação inicial e continuada para o 
pessoal técnico das secretarias de educação. 

7.24) Garantir desenvolvendo políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo 
desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de educadores (as) para detecção dos sinais 
de suas causas, como a violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção das providências 
adequadas para promover a construção da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de 
segurança para a comunidade. 

7.25) Implementar políticas de inclusão e permanência na escola para adolescentes e jovens que se 
encontram em regime de liberdade assistida e em situação de rua, assegurando os princípios da Lei 
no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

7.26) Garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas afro-brasileira e 
indígenas e implementar ações educacionais, nos termos das Leis nos 10.639, de 9 de janeiro de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.639.htm
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2003, e 11.645, de 10 de março de 2008, assegurando-se a implementação das respectivas 
diretrizes curriculares nacionais (DCN), por meio de ações colaborativas com fóruns de educação 
para a diversidade étnico-racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e a sociedade civil. 

7.27) Consolidar a educação escolar no campo de populações tradicionais, de populações 
itinerantes e de comunidades indígenas e quilombolas, respeitando a articulação entre os ambientes 
escolares e comunitários e garantindo: o desenvolvimento sustentável e preservação da identidade 
cultural; a participação da comunidade na definição do modelo de organização pedagógica e de 
gestão das instituições, consideradas as práticas socioculturais e as formas particulares de 
organização do tempo; a oferta bilíngue na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 
fundamental, em língua materna das comunidades indígenas e em língua portuguesa; a 
reestruturação e a aquisição de equipamentos; a oferta de programa para a formação inicial e 
continuada de profissionais da educação; e o atendimento em educação especial. 

7.28) Desenvolver currículos e propostas pedagógicas específicas para educação escolar, escolas 
do campo e para as comunidades indígenas e quilombolas, incluindo os conteúdos culturais 
correspondentes às respectivas comunidades e considerando o fortalecimento das práticas 
socioculturais e da língua materna de cada comunidade indígena, produzindo e disponibilizando 
materiais didáticos específicos, inclusive para os (as) alunos (as) com deficiência. 

7.29) Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação formal com 
experiências de educação popular e cidadã, com os propósitos de que a educação seja assumida 
como responsabilidade de todos e de ampliar o controle social sobre o cumprimento das políticas 
públicas educacionais. 

7.30) Promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito local e nacional, com 
os de outras áreas, como saúde, trabalho e emprego, assistência social, esporte e cultura, 
possibilitando a criação de rede de apoio integral às famílias, como condição para a melhoria da 
qualidade educacional. 

7.31) Universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e da 
educação, o atendimento aos (às) estudantes da rede escolar pública de educação básica por meio 
de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. 

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

7.33) Aderir  ao Sistema Nacional de avaliação da educação básica, para orientar as políticas 
públicas e as práticas pedagógicas, com a divulgação das informações às escolas e à sociedade. 

7.34) Promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes do Plano Nacional do Livro 
e da Leitura (PNLL), a formação de leitores (as) e a capacitação de professores (as), bibliotecários 
(as) e agentes da comunidade para atuar como mediadores (as) da leitura, de acordo com a 
especificidade das diferentes etapas do desenvolvimento e da aprendizagem. 

7.35) Aderir ao programa nacional de formação de professores (as) e de alunos (as) para promover 
e consolidar política de preservação da memória nacional. 

7.36) Promover a regulação da oferta da educação básica, pela iniciativa privada, de forma a 
garantir a qualidade e o cumprimento da função social da educação. 

7.37) Estabelecer, em parceria com órgãos públicos e privados, políticas de estímulo às escolas que 
melhorarem o desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e em 
avaliação interna, de modo a valorizar o mérito do corpo docente, da direção e da comunidade 
escolar. 

 

Meta 6 

EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ELEVAÇÃO DA ESCOLARIDADE 

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

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.639.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm
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6.1) Promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública em tempo integral, por 
meio de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais e 
esportivas, de forma que o tempo de permanência dos (as) estudantes na escola, ou sob sua 
responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias, durante todo o ano letivo, 
com a ampliação progressiva da jornada de professores (as) em uma única escola e profissionais 
devidamente habilitados (as). 

6.2) Instituir, em regime de colaboração, programa de construção de escolas com padrão 
arquitetônico e de mobiliário adequados para atendimento em tempo integral, prioritariamente em 
comunidades pobres ou com crianças e adolescentes estudantes, em situação de vulnerabilidade 
social. 

6.3) Institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional de ampliação e 
reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação de quadras cobertas poliesportivas, 
laboratórios, inclusive de informática, espaços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, 
cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem como da produção de material didático 
e da formação de recursos humanos para a educação em tempo integral. 

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

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

6.6) Orientar a aplicação da gratuidade de que trata o art. 13 da Lei no 12.101, de 27 de novembro 
de 2009, em atividades de ampliação da jornada escolar de estudantes das escolas da rede pública 
de educação básica, de forma concomitante e em articulação com a rede pública de ensino. 

6.7) Atender às escolas do campo e de comunidades indígenas e quilombolas na oferta de 
educação em tempo integral, com base em consulta prévia e informada, considerando as 
peculiaridades locais. 

6.8) Garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na faixa etária de 04 (quatro) a 17 (dezessete) 
anos, assegurando atendimento educacional especializado (AEE) complementar e suplementar 
ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas. 

6.9) Adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos (as) alunos (as) na escola, 
direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com atividades 
recreativas, esportivas e culturais. 

 

Meta 8 

EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL E ELEVAÇÃO DA ESCOLARIDADE 

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

8.1) Institucionalizar programas e desenvolver tecnologias com vistas a correção de fluxo, para 
acompanhamento pedagógico individualizado e para recuperação e progressão parcial, bem como 
priorizar estudantes com rendimento escolar defasado, considerando as especificidades dos 
segmentos populacionais considerados. 

8.2) Implementar programas de educação de jovens e adultos (EJA) para os segmentos 
populacionais considerados, que estejam fora da escola e com defasagem idade-série, associados a 
outras estratégias que garantam a continuidade da escolarização, após a alfabetização inicial. 

8.3) Garantir acesso gratuito a exames de certificação da conclusão dos ensinos fundamental e 
médio. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm#art13.
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm#art13.
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8.4)  Expandir a oferta gratuita de educação profissional técnica por parte das entidades privadas de 
serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante ao 
ensino ofertado na rede escolar pública, para os segmentos populacionais considerados. 

8.5) Promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o acompanhamento e o 
monitoramento do acesso à escola específicos para os segmentos populacionais considerados, 
identificar motivos de absenteísmo e colaborar com o Estado para a garantia de frequência e apoio à 
aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do atendimento desses (as) estudantes na rede 
pública regular de ensino. 

8.6) Promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos segmentos populacionais 
considerados, em parceria com as áreas de assistência social, saúde e proteção à juventude. 

 

GRUPO 5 

 

Meta 15 

FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

Garantir, em regime de colaboração entre a União, o Estado, e o Município, no prazo de 1 (um) ano 
de vigência do Plano Nacional de Educação (PNE), política nacional de formação dos (as) 
profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, assegurado que todos (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. 

15.1) Atuar, conjuntamente, com base em plano estratégico que apresente diagnóstico das 
necessidades de formação de profissionais da educação e da capacidade de atendimento, por parte 
de instituições públicas e comunitárias de educação superior existentes no Município. 

15.2) Apoiar o financiamento estudantil a estudantes matriculados (as) em cursos de licenciatura 
com avaliação positiva pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), na 
forma da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, inclusive a amortização do saldo devedor pela 
docência efetiva na rede pública de educação básica. 

15.3) Ampliar programa permanente de iniciação à docência a estudantes matriculados (as) em 
cursos de licenciatura, a fim de aprimorar a formação de profissionais para atuar no magistério da 
educação básica. 

15.4) Apoiar a ampliação e divulgação das plataformas eletrônicas para organizar a oferta e as 
matrículas em cursos de formação inicial e continuada de profissionais da educação, bem como 
para divulgar e atualizar seus currículos eletrônicos. 

15.5) Implementar programas específicos para formação continuada de profissionais da educação 
para as escolas do campo e de comunidades indígenas e quilombolas e para a educação especial, 
conforme necessidade. 

15.6) Estabelecer diálogos com as instituições de ensino superior do município e na região afim de 
contribuir com indicadores para reformas curriculares dos cursos de licenciatura. 

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

15.8) Apoiar a oferta de cursos e programas especiais para assegurar formação específica na 
educação superior, nas respectivas áreas de atuação, aos (às) docentes com formação de nível 
médio na modalidade normal, não licenciados (as) ou licenciados (as) em área diversa da de 
atuação docente, em efetivo exercício. 

15.9) Fomentar a oferta e apoiar ações para realização de cursos técnicos de nível médio e 
tecnológicos de nível superior destinados à formação, nas respectivas áreas de atuação, dos (as) 
profissionais da educação de outros segmentos que não os do magistério, construída em regime de 
colaboração entre as Instituições de Ensino Superior (IES) públicas, privadas e demais órgãos 
competentes do Município, e para além dele. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art61.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art61.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.861.htm
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15.10) Apoiar a instituição de programas de concessão de bolsas de estudos para que os (as) 
professores (as) de idiomas das escolas públicas de educação básica realizem estudos de imersão 
e aperfeiçoamento nos países que tenham como idioma nativo as línguas que lecionem. 

15.11) Apoiar e participar na construção de propostas de formação docente para a educação 
profissional que valorizem a experiência prática, por meio da oferta, nas redes federal e estaduais de 
educação profissional, de cursos voltados à complementação e certificação didático-pedagógica de 
profissionais experientes. 

 

Meta 16 

FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

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

16.1) Realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico para dimensionamento da 
demanda por formação continuada e fomentar a respectiva oferta por parte das instituições públicas, 
estatais e não estatais de educação superior, de forma orgânica e articulada às políticas de 
formação da União e do Estado. 

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

16.3) Assessorar os (as) professores (as) no processo de utilização do portal eletrônico para 
qualificação do trabalho pedagógico. 

16.4) Construir política pública municipal de capacitação docente em nível de pós-graduação para 
os (as) professores (as) efetivos (as) na educação básica, considerando as demandas e prioridades. 

16.5) Fortalecer a formação dos (as) professores (as) das escolas públicas de educação básica, por 
meio da implementação das ações do Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) e apoiar a 
implementação de programa nacional de disponibilização de recursos para acesso a bens culturais 
pelo magistério público. 

 

Meta 17 

FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

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

17.1) Acompanhar a atualização progressiva do valor do piso salarial nacional para os (as) 
profissionais do magistério público da educação básica, como atribuição do Fórum Municipal de 
Educação de Soledade (FME). 

17.2) Constituir como tarefa do fórum permanente o acompanhamento da evolução salarial por meio 
de indicadores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios ( PNAD), periodicamente 
divulgados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE). 

17.3) Implementar, no âmbito do Município, planos de Carreira para os (as) profissionais do 
magistério das redes públicas de educação básica, observados os critérios estabelecidos na Lei 
no 11.738, de 16 de julho de 2008, com implantação gradual do cumprimento da jornada de trabalho 
em um único estabelecimento escolar. 

17.4) Assegurar a assistência financeira específica da União aos entes federados para 
implementação de políticas de valorização dos (as) profissionais do magistério, em particular o piso 
salarial nacional profissional. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11738.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11738.htm
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Meta 18 

FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de Carreira para os (as) profissionais 
da educação básica de todos os sistemas de ensino e, para o plano de Carreira dos (as) 
profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, 
definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal. 

18.1) Estruturar o sistema municipal de ensino de modo que, até o início do terceiro ano de vigência 
deste PME, 90% (noventa por cento), no mínimo, dos respectivos profissionais do magistério e 50% 
(cinquenta por cento), no mínimo, dos respectivos profissionais da educação não docentes sejam 
ocupantes de cargos de provimento efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que se 
encontrem vinculados. 

18.2) Implantar no sistema municipal de ensino o acompanhamento dos (as) profissionais iniciantes, 
supervisionados por equipe de profissionais experientes, a fim de fundamentar, com base em 
avaliação documentada, a decisão pela efetivação após o estágio probatório e oferecer, durante 
esse período, curso de aprofundamento de estudos na área de atuação do (a) professor (a), com 
destaque para os conteúdos a serem ensinados e as metodologias de ensino de cada disciplina. 

18.3) Avaliar a necessidade da adesão a prova nacional, ofertada pelo Ministério da Educação 
(MEC), na realização de concursos públicos de admissão de profissionais do magistério da 
educação básica pública. 

18.4) Prever, nos planos de Carreira dos (as) profissionais da educação do Município, licenças 
remuneradas e incentivos para qualificação profissional, inclusive em nível de pós-graduação stricto 
sensu. 

18.5) Participar anualmente, a partir do segundo ano de vigência deste PME, da iniciativa do 
Ministério da Educação (MEC), em regime de colaboração, do censo dos (as) profissionais da 
educação básica de outros segmentos que não os do magistério. 

18.6)  Considerar as especificidades socioculturais das escolas do campo e das comunidades 
indígenas e quilombolas no provimento de cargos efetivos para suprir as necessidades. 

18.7) Instituir comissão permanente de profissionais da educação do sistema municipal de ensino, 
tendo obrigatoriamente um representante de cada escola, para subsidiar os órgãos competentes na 
revisão, atualização, reestruturação, e implementação do plano de Carreira. 

 

Meta 19 

GESTÃO DEMOCRÁTICA 

Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão democrática da 
educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à 
comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União 
para tanto. 

19.1) Fomentar políticas públicas e práticas que garantam a efetivação de processos de gestão 
democrática da educação. 

19.2) Ampliar a participação nos programas de apoio e formação aos (às) conselheiros (as) dos 
conselhos de acompanhamento e controle social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), dos conselhos de 
alimentação escolar, dos conselhos regionais e de outros e aos (às) representantes educacionais 
em demais conselhos de acompanhamento de políticas públicas, garantindo a esses colegiados 
recursos financeiros, espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à 
rede escolar, com vistas ao bom desempenho de suas funções. 

19.3) Assegurar, no âmbito do Município as condições para o funcionamento do Fórum Municipal de 
Educação (FME), para que este coordene as conferências municipais e efetue o acompanhamento 
da execução do PME na relação com o plano estadual e nacional. 

19.4) Estimular, no sistema e nas redes de educação básica, a constituição e o fortalecimento de 
grêmios estudantis e associações de pais, assegurando-se-lhes, inclusive, espaços adequados e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art206viii
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condições de funcionamento nas escolas e fomentando a sua articulação orgânica com os 
conselhos escolares, por meio das respectivas representações. 

19.5) Estimular e garantir a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e o conselho 
municipal de educação, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e 
educacional, inclusive por meio de programas de formação de conselheiros (as), assegurando-se 
condições de funcionamento autônomo. 

19.6) Estimular e garantir a participação dos diversos segmentos da comunidade escolar na 
construção dos projetos político-pedagógicos (PPPs), currículos escolares, planos de gestão escolar 
e regimentos escolares. 

19.7) Mobilizar e garantir processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira 
nos estabelecimentos de ensino. 

19.8) Desenvolver programas de formação continuada para gestores (as) escolares, qualificando 
ofício que lhe é conferido. 

19.9) Constituir um sistema de avaliação institucional para acompanhar os processos educativos. 

19.10) Mobilizar instituições, entidades e comunidade em geral para a constituição de um projeto de 
município educador.  

 

Meta 20 

FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 

Mobilizar a sociedade civil, organizada e as entidades municipalistas para garantir a aplicação do 
investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por 
cento) do Produto Interno Bruto (PIB) do País no 5o (quinto) ano de vigência da Lei Federal nº 
13.005, de Junho de 2014,e no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do 
decênio. 

20.1) Garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os níveis, etapas e 
modalidades da educação básica pública municipal, observando-se as políticas de colaboração 
entre os entes federados, em especial as decorrentes do art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias e do § 1o do art. 75 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
tratam da capacidade de atendimento e do esforço fiscal de cada ente federado, com vistas a 
atender suas demandas educacionais à luz do padrão de qualidade nacional. 

20.2)Acompanhar o aperfeiçoamento e a ampliação dos mecanismos previstos no Plano Nacional 
de Educação (PNE), de arrecadação da contribuição social do salário-educação. 

20.3) Mobilizar a sociedade civil organizada e as entidades municipalistas para garantir a destinação 
correta dos recursos previstos no art. 212 da Constituição Federal e nas Estratégias 20.4, 20.6, 20.7, 
20.8, 20.9, 20.10, 20.11 e 20.12 do Plano Nacional de Educação (PNE). 

20.4) Contribuir para o fortalecimento dos mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos 
termos do parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a 
transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação, 
especialmente a realização de audiências públicas, a criação de portais eletrônicos de transparência 
e a capacitação dos membros de Conselhos de Acompanhamento e Controle Social (CACS) do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos(as) 
Profissionais da Educação (FUNDEB), e de membros da comunidade escolar, com a colaboração 
entre o Ministério da Educação (MEC), a Secretaria de Educação do Estado e os Tribunais de 
Contas da União, do Estado e do Município. 

20.5) Criar mecanismos de  acompanhamento regular dos investimentos e custos por aluno (a) da 
educação básica pública, em todas as suas etapas e modalidades. 

20.6)  Mobilizar a sociedade civil organizada  e as entidades municipalistas para garantir,no prazo de 
2 (dois) anos da vigência do Plano Nacional de Educação (PNE), a implantação do Custo Aluno-
Qualidade inicial (CAQi), referenciado no conjunto de padrões mínimos estabelecidos na legislação 
educacional  e cujo financiamento será  calculado com base nos respectivos insumos indispensáveis 
ao processo de ensino-aprendizagem e será progressivamente reajustado até a implementação 
plena do Custo Aluno Qualidade (CAQ). 

20.7) Mobilizar a sociedade civil organizada  e as entidades municipalistas para garantir  a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#adctart60.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#adctart60.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art75§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art212
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art48p.


 141 

implementação do Custo Aluno Qualidade (CAQ) como parâmetro para o financiamento da 
educação de todas etapas e modalidades da educação básica, a partir do cálculo e do 
acompanhamento regular dos indicadores de gastos educacionais com investimentos em 
qualificação e remuneração do pessoal docente e dos demais profissionais da educação pública, em 
aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao 
ensino e em aquisição de material didático-escolar, alimentação e transporte escolar. 

20.8) Mobilizar a sociedade civil organizada  e as entidades municipalistas para garantir que o Custo 
Aluno Qualidade (CAQ) seja definido no prazo de 3 (três) anos de publicação do Plano Nacional de 
Educação (PNE) e seja continuamente ajustado, com base em metodologia formulada pelo 
Ministério da Educação (MEC), e acompanhado pelo Fórum Nacional de Educação (FNE), pelo 
Conselho Nacional de Educação (CNE) e pelas Comissões de Educação da Câmara dos Deputados 
e de Educação, Cultura e Esportes do Senado Federal. 

20.9)  Mobilizar a sociedade civil organizada  e as entidades municipalistas para garantir  a 
regulamentação do parágrafo único do art. 23 e o art. 211 da Constituição Federal, no prazo de 2 
(dois) anos, por lei complementar, de forma a estabelecer as normas de cooperação entre a União, 
o Estado e o Município, em matéria educacional, e a articulação do sistema nacional de educação 
em regime de colaboração, com equilíbrio na repartição das responsabilidades e dos recursos e 
efetivo cumprimento das funções redistributiva e supletiva da União no combate às desigualdades 
educacionais regionais. 

20.10) Mobilizar a sociedade civil organizada  e as entidades municipalistas para garantir que a 
União, na forma da lei, a complementação de recursos financeiros ao Estado e ao Município caso 
não consigam atingir o valor do Custo Aluno-Qualidade inicial (CAQi) e, posteriormente, do Custo 
Aluno Qualidade (CAQ). 

20.11) Mobilizar a sociedade civil organizada  e as entidades municipalistas para garantir  a 
aprovação, no prazo de 1 (um) ano após a publicação do Plano Nacional de Educação (PNE), da Lei 
de Responsabilidade Educacional, assegurando padrão de qualidade na educação básica, em cada 
sistema e rede de ensino, aferida pelo processo de metas de qualidade, validadas por institutos 
oficiais de avaliação educacionais. 

20.12)  Mobilizar a sociedade civil organizada  e as entidades municipalistas para garantir  a 
definição de critérios para distribuição dos recursos adicionais dirigidos à educação ao longo do 
decênio, que considerem a equalização das oportunidades educacionais, a vulnerabilidade 
socioeconômica e o compromisso técnico e de gestão do sistema de ensino, a serem pactuados na 
instância prevista no § 5o do art. 7o   do Plano Nacional de Educação (PNE). 
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