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2. Maria Cristélia Maciel de Souza;
3. Raidalva Maria Correia da Silva;
4. Rosecleide Santos Santana;
5. Rosemary Xavier de Oliveira;
6. Selmo Lima Bonfim;
7. Antônio César Reis Sena

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBQU0CN67JXUUCTGUQJWDW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
24 de Outubro de 2019
4 - Ano - Nº 3582

Cairu

2. ORGANIZAÇÃO E METODOLOGIA DO MONITORAMENTO:
O monitoramento do Plano Municipal de Educação de Cairu, aprovado através da Lei
Municipal nº 483/2015 de 22 de junho de 2015, foi coordenado pela Secretaria
Municipal de Educação de Cairu e pelos membros da Comissão de Coordenação
(Decreto nº 2.849/2018) e Equipe Técnica, nomeada pelo Decreto 2.848/2015, de 20
de março de 2017, composta por representantes da Secretaria Municipal de Educação,
Rede Municipal de Ensino, Coordenação pedagógica, Câmara Municipal de
Vereadores e Conselho de Educação. As equipes citadas acima foram convocadas a
reunir na Secretaria Municipal de Educação, para participar dos estudos do PME.

Nas reuniões foram realizadas leituras e avaliação das metas e estratégias do Plano
Municipal de Educação no tocante a avanços ou retrocessos das estratégias
estabelecidas em 2015, no momento da sua elaboração, até a realidade atual, bem
como o registro das observações feitas pelas equipes e a elaboração das Notas
Técnicas.

Foi feita a análise de cada meta, tendo como convidado às pessoas diretamente
envolvidas com a Meta, para explicitarem a situação atual da educação, em cada
etapa, a fim de se fazer um comparativo a apresentar dados relevantes ao processo de
monitoramento e avaliação do Plano.

Em cada reunião de estudos foi feito registro em ata relatando os trabalhos e após
foram feitas as elaborações das notas técnicas, com objetivo de promover as
mudanças necessárias no texto ou justifica-las, quando necessário.
Para a elaboração desse relatório, foram seguidas as etapas conforme descrição
abaixo:

ETAPA 1: ORGANIZAR O TRABALHO
Para organização do trabalho foi desenvolvida uma agenda de trabalho com todas
etapas e ações, bem como os responsáveis pela ação e os prazos para execução.
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ETAPA 2: ESTUDAR O PLANO
Para o estudo e o monitoramento do plano foram marcadas reuniões semanais com
as Comissões e pessoas das comunidades interessadas. Cada reunião culminou
com o registro de atas relatando as principais ponderações e trabalhos
desenvolvidos.

ETAPA 3: MONITORAR CONTINUAMENTE AS METAS E
ESTRATÉGIAS
Esta etapa é o monitoramento propriamente dito, afinal, a sociedade necessita
saber se as metas estão sendo trabalhadas/atingidas. É o momento em que foi
necessária a coleta de dados para a construção de indicadores para os três
primeiros anos de vigência, haja visto da importância desses indicadores como
instrumento indispensável. Esses indicadores serão apresentados na Parte C da
ficha de monitoramento.
Ainda nesta etapa, foi elaborado o presente relatório (preliminar), bem como
encaminhado à Secretaria Municipal de Educação, à Comissão Coordenadora e
após, equipe técnica o analisou.
Vale destacar que para o bom direcionamento e funcionamento da organização do
processo de Monitoramento do PME, foi elaborada uma agenda de trabalho.

METAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

META 1 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5
anos de idade e Ampliar a oferta de Educação Infantil em Creches de forma a
atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste
PME.
Objetivando o cumprimento desta meta o município elencou dezesseis estratégias
correlatas, que dizem respeito ao atendimento da educação infantil.
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A estratégia 1.1 pontua que o município deverá garantir o atendimento de educação
infantil de populações do campo, comunidades, quilombolas, nos respectivos espaços
de vida redimensionando, quando for o caso, a distribuição territorial da oferta,
configurando a nucleação de escolas e evitando-se o deslocamento de crianças,
respeitadas as especificidades dessas comunidades. Meta alcançada uma vez que o
município vem garantindo esse atendimento.

A estratégia 1.2 fala da expansão do Programa Nacional de Reestruturação e
Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil, em
áreas rurais e urbanas, bem como mobiliários, respeitando as normas de
acessibilidade e melhoria da qualidade da rede física de ensino. A estratégia
supracitada fora alcançada parcialmente, pois precisamos melhorar nesses aspectos.

Todas as creches do município funcionam em tempo integral, já a pré-escola apenas
uma escola do município em funciona em tempo integral, logo. A estratégia 1.4 que
fala da estimulação a ampliação da oferta de vagas em regime de tempo integral em
creches e pré-escolas da rede pública de ensino. Precisamos avanças para ter esse
atendimento em sua totalidade.

O munícipio vem trabalhando para proporcionar aos alunos da educação infantil e préescola, espaços adequados para jogos, brincadeiras e outras experiências da cultura
lúdica infantil, promovendo o respeito às relações da infância com a cultura, o meio
ambiente e a educação, com essa iniciativa, estamos atendendo parcialmente as
estratégias 1.5 e 1.16, mas precisamos avançar.

A estratégia 1.6 do PME, fala do apoio técnico-pedagógico para a criação, até o fim do
segundo ano de vigência deste PME, de um setor específico de Educação Infantil na
Secretaria Municipal de Educação, estimulando os Conselhos Municipais de
Educação a elaborarem orientações e diretrizes municipais para a Educação Infantil.
A coordenação da educação em parceria com diretoria pedagógica já estão se
articulando para a construção das orientações e diretrizes da educação infantil com
base na BNCC.

Atendendo ao que preconiza a estratégia 1.7, a Secretaria de Educação do município
de Cairu, vem formulando e executando políticas públicas de formação inicial e

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBQU0CN67JXUUCTGUQJWDW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cairu

Quinta-feira
24 de Outubro de 2019
7 - Ano - Nº 3582

continuada de professores, coordenadores pedagógicos, gestores escolares e demais
profissionais de educação que trabalham em instituições de Educação Infantil (creche
e pré-escolas), de modo que progressivamente o atendimento na Educação Infantil
(do campo e urbano) seja realizado por profissionais com formação em nível superior
(Licenciatura em Pedagogia), bem como estimulando a articulação de cursos para
profissionais da educação do município, atendendo assim a meta 1.8 do PME que fala
da estimulação e da a articulação de cursos de formação para profissionais da
educação, de modo a garantir a elaboração de currículos e propostas pedagógicas
das escolas e curso de formação inicial 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

A estratégia 1.10, já é uma realidade no nosso município, pois o município já vem
garantindo o acesso à educação infantil aos (às) alunos (as) com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.
Precisamos avanças no que diz respeito ao fomento da oferta do atendimento
educacional especializado complementar e suplementar, assegurando a educação
bilíngue para crianças surdas e a transversalidade da educação especial nessa etapa
da educação básica.

A alimentação escola é um direito garantido por lei para nossos alunos e o município
de Cairu vem garantindo a alimentação escolar adequada para todas as crianças
atendidas nas instituições públicas de Educação Infantil (campo e urbanas) e
conveniadas atendendo assim a estratégia 1.11 do PME.

Todos os professores da educação infantil são graduados e pós-graduados na área,
atendendo ao que preconiza a estratégia 1.12 do PME e a LDB.

META 2 - ENSINO FUNDAMENTAL
Universalizar o Ensino Fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos
e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade
recomendada, até o último ano de vigência deste PME.
Para efetivação da meta 2 do PME, o municipio de Cairu, elencou vinte e uma
estratégias correlatas, que dizem respeito ao atendimento do Ensino Fundamental.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBQU0CN67JXUUCTGUQJWDW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
24 de Outubro de 2019
8 - Ano - Nº 3582

Cairu

A estratégia 2.1 que fala da criação mecanismos para o acompanhamento
individualizado dos (as) alunos (as) do ensino fundamental, já está consolidado no
município, pois todas as escolas vem monitorando o processo de construção de
conhecimento dos alunos individualmente, atendendo assim a estratégia 2.1 do PME.
Além do acompanhamento individual, as escolas municipais dos anos iniciais, vem
Fortalecendo o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do
aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de renda,
bem como das situações de discriminação, preconceitos e violências na escola,
visando ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso escolar dos (as)
alunos (as), em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência
social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude cumprindo assim a
estratégia 2.2 do PME.

A Secretaria da Educação de Cairu vem promovendo a relação das escolas com
instituições e movimentos culturais, e com isso vem garantindo 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 pólos de criação e difusão
cultural atendendo a estratégia 2.6 do PME.

Todas as escolas municipais vêm incentivando a participação dos pais ou
responsáveis no acompanhamento das atividades escolares dos filhos por meio do
estreitamento das relações entre as escolas e as famílias. As escolas partem do
principio que com o apoio dos familiares dos alunos o processo de construção de
conhecimento se torna mais fácil. Assim as escolas cumprem a estratégia 2.7 do
PME.

Todos os alunos matriculados nos anos iniciais estudam nas suas respectivas
comunidade, com isso o município de Cairu atende ao que reza na meta 2.8 do PME.
Também vem desenvolvendo formas alternativas de oferta do ensino fundamental,
garantida a qualidade, para atender aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam
a atividades de caráter itinerante, cumprindo a estratégia 2.9.

As escolas municipais de Cairu, ao iniciar o período de matriculas, solicita aos pais de
alunos que assinem o termo de responsabilidade para os pais e responsáveis que se
negam a matricular a criança de 06 a 17 anos, para assegurar a criança no sistema
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municipal de ensino, com essa iniciativa, a escola cumpre o disposto na estratégia
2.10 do PME.

A estratégia 2.12 que fala da promoção de atividades de desenvolvimento e estímulo
a habilidades esportivas nas escolas, interligadas a um plano de disseminação do
desporto educacional e de desenvolvimento esportivo nacional, já vem acontecendo
no município através do Programa Novo Mais Educação.

A Prefeitura de Cairu, a través da Secretaria de Infraestrutura vem construindo e
ampliando espaços do Ensino Fundamental na zona rural e urbana para o melhor
atendimento educacional, atendendo ao disposto na estratégia 2.13 do PME.

A Secretaria de Educação de Cairu, já há alguns anos vem garantindo aos
profissionais com formação na Educação do Ensino Fundamental I em Pedagogia e
Fundamental II nas disciplinas que compõe o currículo ser alocados de acordo sua
formação, priorizando as vagas aos profissionais com mais tempo de formação, com
isso garantimos aos alunos um ensino de qualidade, cumprindo assim a estratégia
2.14 do PME.

A Secretaria de Educação já está se articulando para construção dos currículos e
propostas pedagógicas específicas para educação escolar para as escolas do campo
e para as comunidades quilombolas, incluindo os conteúdos culturais correspondentes
às respectivas comunidades e considerando o fortalecimento das práticas
socioculturais, produzindo e disponibilizando materiais didáticos específicos, inclusive
para os (as) alunos (as) com deficiência. A estratégia 2.15 ainda está sendo
construída.

A Secretaria Municipal da Educação, já vem garantindo aos professores do ensino
fundamental I a carga horária estabelecida em lei referente a Atividade
Complementar; garantindo também formação para os professores nas diversas
disciplinas do ensino fundamental II e formação para melhorar sua prática
pedagógica, atendendo assim as estratégias 2.16 e 2.17 do PME.
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A Secretaria da Educação, através da Diretoria Pedagógica criou o programa de
reestruturou à proposta de avaliação do sistema municipal de ensino e está estudando
a BNCC para efetuar a reestruturação curricular pedagógica do ensino fundamental,
atendendo ao disposto nas estratégias 2.19 e 2.20.

META 3 - ENSINO MÉDIO
Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos
e Elevar, até o final do período de vigência deste PME, a taxa líquida de matrículas no
Ensino Médio para 85%.
Sabe-se que o Ensino Médio não é de competência do município, logo o papel do
município é contribuir juntamente com o estado para a efetivação das estratégias e
para isso fora elencado onze estratégias correlatas, que dizem respeito ao
atendimento do Ensino Médio.

O município vem contribuindo com o estado para que o ensino médio seja o espaço
de ressignificação e recriação da cultura herdada, privilegiando trocas, acolhimento e
aconchego para assegurar o bem estar dos jovens e adolescentes, atendendo a
estratégia 3.1

O município também vem estimulando a que o governo do estado institua, amplie e
apoie programas de renovação do ensino médio em articulação com o programas
nacionais, a fim de incentivar práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares
estruturadas pela relação entre teoria e prática, integradas às dimensões da ciência,
do trabalho, das linguagens, das tecnologias, da cultura e das múltiplas vivências
esportivas com destaque para as escolas de ensino médio no campo, em que se
deve, neste caso, considerar as experiências e realidades sociais do campo bem
como contribuindo na fomentação de programas de educação e de cultura para
qualificação social e profissional de pessoas de áreas urbana e do campo, na faixa
etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e de adultos, que estejam fora da escola e
em defasagem no fluxo escolar atendendo assim as estratégias 3.2 e 3.3 do PME.
O município também vem cooperando com o estado na estimulação da expansão das
matrículas gratuitas de ensino médio integrado à educação profissional, observandose as peculiaridades das populações do campo, das comunidades quilombolas,
cumprindo assim a meta 3.4.
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Outra parceria que o município vem realizando junto ao governo do estado é a fruição
de bens e espaços culturais, mapeando, ampliando e organizando oferta de atividades
que envolvam de forma regular práticas culturais, bem como a ampliação do acesso
dos estudantes a cultura corporal e as múltiplas vivências esportivas, integrada ao
currículo escolar, atendendo à estratégia 3.5 do PME.

A estratégia 3.6 que fala sobre o fomento programa e ações de correção de fluxo do
ensino médio, por meio do acompanhamento individualizado do (a) aluno (a) com
rendimento

escolar

insatisfatório

e

pela

adoção

de

práticas

e

estudos

complementares que viabilizem a aprendizagem, de forma a reposicionar o aluno no
ciclo escolar compatível com sua idade tem outra estratégia que o município vem
dando apoio ao estado, mas precisamos ainda avançar muito para atingir a
estratégia 3.6 em sua totalidade.

A estratégia 3.8 fala do incentivo a políticas de proteção ao escolar contra formas de
exclusão, como medida de prevenção do desconforto e da evasão escolar, motivada
por preconceito ou quaisquer formas de discriminação. Muitas atividades vêm
acontecendo na escola estadual do municipal, logo, a estratégia supracitada já fora
alcançada.

O município de Cairu objetivando cooperar com o estado, vem estimulando a
participação dos adolescentes e jovens nos cursos das áreas tecnológicas e
científicas, estabelecendo acordos com as IES e Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica para a realização de estágios e visitas técnicas,
articuladas as atividades de ensino pesquisa e extensão, com isso vem cumprindo o
disposto na estratégia 3.9 do PME.

O município vem contribuindo com o estado na incentivação e no acompanhamento e
o monitoramento do acesso e da permanência dos jovens beneficiários (as) de
programas de transferência de renda, no ensino médio em colaboração com as
famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à adolescência
e juventude, mas ainda faz-se necessário avançar para que possamos alcançar a
estratégia 3.10 de forma efetiva.
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No ano de 2018, o estado assumiu definitivamente o ensino médio no município de
Cairu, pois até 2017, o município pagava aos professores que atuavam no ensino
médio, pois eles estavam na estrutura das escolas municipais. Com isso cumpriu-se a
estratégia 3.11 do PME.

META 4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA
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, 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.

Para efetivação da meta 4 do PME, o município de Cairu, elencou vinte estratégias
correlatas, que dizem respeito ao atendimento da Educação Inclusiva.

O município conta hoje com 04 salas de recursos multifuncionais, necessitando
ampliação a e implantação de mais salas de recursos multifuncionais em parceria com
o governo federal, necessitando de investir na formação continuada de professores e
professoras para o atendimento educacional especializado nas escolas urbanas, do
campo, e das comunidades. A estratégia 4.1 fora alcançada parcialmente.

O município vem garantindo o atendimento educacional especializado em salas de
recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou
conveniados, nas formas complementar e suplementar, para alunos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,
matriculados na rede pública de educação básica, conforme necessidade identificada
por meio de avaliação, ouvidos a família e o aluno, mas precisamos avançar muito no
que diz respeito a estratégia 4.2 do PME.

A estratégia 4.3 que fala da promoção da articulação intersetorial para estimular a
criação de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, articulados com
instituições acadêmicas e integrados por profissionais das áreas de saúde, assistência
social, pedagogia, psicologia e tecnologia assistiva, para apoiar o trabalho dos (as)
professores da educação básica com os (as) alunos (as) com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, ainda não fora
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consolidada no município, acreditamos que até o final da vigência do PME, essa
estratégia seja consolidada.

Considerando a meta 1.4 percebe-se que o município não tem medido esforços para
manter e ampliar programas de acessibilidade nas instituições públicas, para garantir
o acesso e a permanência dos (as) alunos (as) com deficiência nas escolas, por
meio da adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível, da
disponibilização de material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva.

Observando a estratégia 4.6, percebe-se o quanto o município vem trabalhando para
garantir a oferta de educação inclusiva, combatendo a exclusão no ensino regular de
pessoas com deficiência e assegurando a articulação pedagógica entre o ensino
regular e o atendimento educacional especializado.

É lição sabida que o município de Cairu em atendimento a estratégia 4.7, vem
garantindo 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 outras formas de violência, em colaboração com as famílias e com os
órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, à adolescência e à
juventude.

Atendendo a estratégia 4.8, o município de Cairu já vem promovendo 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 com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento com idade
superior à faixa etária de escolarização obrigatória, de forma a assegurar a atenção
integral, porém precisamos avançar ainda mais para que possamos de fato consolidar
um trabalho forte.

O município de Cairu objetivando cumprir as estratégias 4.10, 4.11 e 4.12, vem
estabelecendo parcerias com famílias, instituições comunitárias, confessionais ou
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filantrópicas, sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a ampliar
as condições de apoio ao atendimento escolar integral das pessoas com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação
matriculadas nas redes públicas de ensino focado na inclusão.

Atendendo ao disposto nas estratégias 4.17 e 4.18, algumas escolas do município já
foram construídas outras reformadas pensando nos alunos portadores de deficiências.

Considerando a estratégia 4.20, o munícipio já está se organizando para realizar
conferencias, fóruns sobre a educação especial.

META 5 - ALFABETIZAÇÃO INFANTIL
Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do terceiro ano do ensino
fundamental.

Para efetivação da meta 5 do PME, o município de Cairu, elencou treze estratégias
correlatas, que dizem respeito a Alfabetização Infantil.

O município de Cairu vem garantindo meta 5.1 que trata de assegurar a alfabetização
de crianças do campo e quilombolas, com a produção de materiais didáticos
específicos, e desenvolver instrumentos de acompanhamento que considerem o uso
da língua materna pelas comunidades quilombolas.

Atendendo a estratégia 5.2 do PME, o município de Cairu já vem promovendo a
formação inicial e continuada de professores (as) para a alfabetização de crianças,
com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas
inovadoras, estimulando a articulação entre programas de pós-graduação stricto
sensu, lato sensu e ações de formação continuada de professores (as) para a
alfabetização. O PACTO/PNAIC já é uma realidade no município, mas ainda
precisamos avanças no que diz respeito às novas tecnologias.

A estratégia 5.4 que fala da Instituição de instrumentos municipais de avaliação que
certifiquem as habilidades e os processos pedagógicos realizados pelos professores,
a fim de que possa garantir aos educadores que cumpram seus deveres já vem
sendo estuda para que possamos construir e implementar no município.
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A estratégia 5.5 já é uma realidade de nas escolas municipais de Cairu, pois as
escolas já vêm Incluindo no funcionamento das mesmas análise dos instrumentos de
avaliação nacional da alfabetização das crianças, a ser objeto de discussão nos
trabalhos pedagógicos, bem como estimular os sistemas de ensino e as escolas a
criarem seus respectivos instrumentos de avaliação e monitoramento, implementando
medidas pedagógicas para alfabetizar todos os alunos e alunas na idade certa como
preconiza a legislação da educação.

O município não tem mensurado esforços para atender a estratégia 5.7 que assegura
o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas inovadoras
que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a
aprendizagem dos (as) alunos (as), consideradas as diversas abordagens
metodológicas e sua efetividade.

As estratégias 5.8 e 5.9 já vêm sendo efetivadas no município, pois os processos
pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do ensino fundamental já foram
estruturados, articulado com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com
qualificação e valorização dos (as) professores (as) alfabetizadores e com apoio
pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças.

O município vem garantindo aos profissionais com formação na Educação em
Alfabetização (PACTO/PNAIC) serem alocados de acordo sua formação, priorizando
as vagas aos profissionais com mais tempo de formação e nos resultados de
desempenho dos alunos, cumprindo assim a estratégia 5.10 do PME.

As famílias dos nossos alunos são estimuladas a participarem do processo de
alfabetização e são responsabilizados no que se refere as faltas frequentes as quais
prejudica o processo de aprendizagem da alfabetização. Estratégia 5.12 fora
consolidada.
META 6 - EDUCAÇÃO INTEGRAL
Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento)
das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por
cento) dos (as) alunos (as) da educação básica.
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O Programa Mais Educação implantado no município desde 2013 já vem atendendo
as estratégias 6.1, 6.2 e 6.12 do PME, pois através do Programa Mais Educação
foram adotadas medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola,
direcionando a expansão da jornada com o efetivo trabalho escolar, combinado com
atividades de aplicação de conhecimento científico, recreativas, esportivas e culturais.
Entendemos que não temos no município nenhuma escola de educação integral,
temos apenas o Programa Novo Mais Educação que é uma porta de entrada para a
implantação da Educação Integral.

Considerando as estratégias 6.5 e 6.9, a secretaria de educação vem fomentando 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, planetários e outros, bem como promovendo nas escolas
projetos de enriquecimento curricular de formação dos estudantes nas áreas de
ciência, arte,

música,

cultura,

esporte

e

cultura

corporal,

com

vistas

ao

desenvolvimento integral, convivência, trabalho coletivo e promoção do bem estar
psicossocial. Entendemos que ainda precisamos avançar muito.

Já está nos planos da secretaria de educação, criar em três escolas que ofertarem
educação integral como projeto piloto de escola aberta em três escolas do município
para atender a estratégia 6.14 do PME.
META 7 - APRENDIZADO ADEQUADO NA IDADE CERTA
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 estaduais para o Ideb:

Âmbito
ensino

Anos Iniciais do Ensino
Fundamental

de

IDEB observado

Brasil
Rede
Estadual
Rede
Municipal

Anos Finais do Ensino
Fundamental
Metas IDEB Observado

2011 2013 2015 2017 2019 2021
5,0 5,2 5.5 5.8
- 6.0

3.8

2.9

4.0

3.9

4.3

4.3

4.9

-

4.9

4.4

-

4.8

Metas

2011 2013 2015 2017 2019 2021
4.1 4.2 4.5
4.7
5.5

2.9

2.8

3.1

2.8

3.2

2.9

3.2

4.7

2.7

4.1
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Como prevê a estratégia 7.1, o município de Cairu, objetivando a qualidade na
educação, vem consolidando a educação escolar oferecida, no campo, para crianças,
jovens e adultos e quilombolas, respeitando a articulação entre os ambientes
escolares e comunitários e garantindo o desenvolvimento sustentável e preservação
da identidade cultural.

Considerando a estratégia 7.2, o município vem estabelecendo e implantando,
diretrizes pedagógicas para a educação básica e realizando estudos para a revisão da
base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do ensino fundamental,
respeitada, a diversidade local.

O município vem trabalhando incansavelmente para assegurar o cumprimento da
estratégia 7.3 que é assegurar o nível pleno de aprendizado em relação aos direitos e
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu respectivo ano de estudo bem
como trabalhar para alcançar o nível suficiente de aprendizado em relação aos
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu respectivo ano de
estudo.

A Secretaria de Educação, através da Diretoria Pedagógica, vem consolidando
processo contínuo de autoavaliação das escolas de educação básica, por meio da
construção 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, efetivando com isso a estratégia
7.5 do PME.

Considerando a estratégia 7.6, o município vem formalizando e executando planos de
ações articuladas, dando cumprimento às metas de qualidade estabelecidas para a
educação básica pública e executar as estratégias de apoio técnico e financeiro
voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação de professores e professoras
e profissionais de serviços de apoio escolares, à ampliação e ao desenvolvimento de
recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura física da rede
escolar.
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A Secretaria de Educação do município de Cairu, em cumprimento a estratégia 7.8,
vem orientando as políticas das redes de ensino e das unidades de ensino para que
possam atingir as metas do IDEB, diminuindo o número de escolas abaixo da média
nacional, garantindo equidade de aprendizagem. Mesmo com os avanços que tivemos
principalmente nos anos iniciais, precisamos intensificar nossa proposta pedagógica
para avançarmos ainda mais. Nosso maior desafio são os anos finais do ensino
fundamental. Entende-se que muito ainda precisa ser feito.
Acesso à energia elétrica, abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário e
manejo dos resíduos sólidos como indica a estratégia 7.11, já é uma realidade em
todas as escolas do município. Precisamos avançar no que diz respeito, ao acesso
dos alunos a espaços para a prática esportiva, a bens culturais e artísticos e a
equipamentos e laboratórios de ciências.

Considerando a estratégia 7.13 do PME, o município de Cairu, vem garantindo a
todas as escolas acesso a internet, precisamos avançar no que diz respeito aos
recursos tecnológicos digitais, para a utilização pedagógica no ambiente escolar, a
todas as escolas públicas da educação básica.

A Secretaria de Educação vem estabelecendo parcerias objetivando garantir políticas
de combate à violência na escola, por meio do desenvolvimento de ações destinadas
à capacitação de educadores 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, consolidando assim o que preconiza a estratégia 7.14 do PME.
META 8 - ESCOLARIDADE MÉDIA
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 Estado 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.
Para efetivação da meta 8 do PME, o município de Cairu, elencou doze estratégias
correlatas, que dizem respeito a Alfabetização Infantil.

O município de Cairu já vem promovendo política de educação de jovens e adultos na
rede pública de ensino, respeitando as condições de atendimento às especificidades
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que demandam os jovens, os adultos e os idosos, respeitadas as situações de vida e
identidade e salientados os fatores internos como: gestão pedagógica e administrativa
específicas; formação renovada dos educadores e diferente das ofertas usuais;
currículos apropriados e funcionamento escolar diferenciado, atendendo assim a
estratégia 8.1.

A estratégia 8.2 que fala do aumento da escolaridade média para a população do
campo, quilombola à política curricular em todos os níveis e modalidades para que
haja oferta pública de serviços educacionais, preferencialmente com ampliação do
tempo de permanência na escola e de modo inequívoco com os processos
contextualizados já é uma realidade em nosso município.

O município de Cairu já vem assegurando o ordenamento escolar diferenciado, seja
na estrutura do seu funcionamento e do modo de ser do currículo, que garanta acesso
gratuito a exames de certificação de conclusão dos ensinos fundamental para os que
não tiveram oportunidade de matrícula à época da oferta regular, assim o município
cumpre a estratégia 8.6 do PME.

É fato que muitos esforços vêm sendo feito objetivando a consolidação da estratégia
8.8 que fala da promoção, o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola
específicos

para

os segmentos

populacionais

identificados com

sucessivos

abandonos e variados motivos de absenteísmo, em parceria com as áreas de saúde e
assistência social, em permanente colaboração interfederativa, para ampliar a
garantia de frequência e consolidar apoio à aprendizagem, entendemos que
precisamos avança muito.

A estratégia 8.9 que fala da garantia ao acesso gratuito ao ensino fundamental,
considerando suas especificidades ao praticar metodologias adequadas às faixas
etárias e diversidade cultural dos seus sujeitos, já é realidade em nosso município.

A Secretaria de Educação de Cairu, atendendo ao que preconiza a estratégia 8.10 do
PME, já iniciou o processo de busca ativa de jovens, adultos e idosos que não tiveram
o direito à educação efetivado e se encontram fora da escola, em parceria com a
assistência social, saúde e justiça para que possamos oferecer a essa clientela
acesso a escola.
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META 9 - ALFABETIZAÇÃO E ALFABETISMO FUNCIONAL DE JOVENS E
ADULTOS.
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 PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50%
(cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional.

Já foi iniciado no município o levantamento de dados sobre a demanda por EJA, na
cidade e no campo, para subsidiar a formulação da política pública que garanta o
acesso e a permanência a jovens, adultos e idosos a esta modalidade da educação
básica, ampliando o acompanhamento, avaliação e fiscalização dos recursos
destinados para este fim e assegurando a oferta gratuita da educação de jovens e
adultos a todos os que não tiveram acesso à educação básica na idade própria,
estratégia 9.1 em andamento.

O município já iniciou um trabalho em atendimento a estratégia 9.2 para identificar a
demanda ativa por vagas na educação de jovens e adultos, realizando as chamadas
públicas regulares para educação de jovens e adultos, promovendo-se busca ativa em
colaboração com os entes federados e em parceria com organizações da sociedade
civil.

A estratégia 9.4 que fala sobre a execução de 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 está em andamento, à
secretaria de educação vem estabelecendo parceria para que de fato se consolide.

A estratégia 9.6 que fala do estabelecimento de mecanismos e incentivos que
integrem os segmentos empregadores, públicos e privados, e os sistemas de ensino,
para promover a compatibilização da jornada de trabalho dos empregados e das
empregadas com a oferta das ações de alfabetização e de educação de jovens e
adultos está em andamento, acreditamos que sua consolidação acontecerá o mais
breve possível.
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O município está a passos lentos na estratégia 9.7 que fala de promover a integração
da EJA com políticas públicas de saúde, trabalho, meio ambiente, cultura e lazer entre
outros, na perspectiva da formação integral dos cidadãos, ações vem sendo feitas, no
entanto, precisamos avançar.

As escolas do município já vêm articulando parcerias para que educandos,
educadores/profissionais da EJA sejam beneficiados por ações que permitam o
acesso à expressão e à produção cultural, em suas diferentes linguagens e
expandindo possibilidades de oferta da educação profissional da área cultural para a
EJA, efetivando assim a estratégia 9.9 do PME.

A estratégia 9.13 que fala sobre a Realização de um minicenso municipal, levantando
a situação real do município em relação à escolaridade e analfabetismo, buscando
intensificar o atendimento as zonas prioritárias com programas de combate ao
analfabetismo e estímulo a permanência do estudante na escola está em processo de
construção.

A Secretaria de Educação vem realizando um trabalho de formação para professores,
porém faz-se necessário intensificar essa formação em atendimento a estratégia 9.15
do PME.

É lição sabida que todo o tempo surgem no processo educacional novas campanhas
com a finalidade de envolver a sociedade na responsabilidade pela educação de
adultos. Identificamos então que a partir deste pressuposto, a educação de adultos
não acontece somente no ambiente oficial, o ambiente escolar, mas sim em várias
esferas educacionais como ONG’s e sistemas privados, a fim de diminuir cada vez
mais, o déficit educacional pertinente aos adultos, conforme prevê as estratégias 9.16,
9.17, 9.18, 9.28, 9.32

O dever de formar cidadãos para o mercado de trabalho, por exemplo, busca suprir
uma necessidade do sistema de capital, ao mesmo modo que supre uma necessidade
de este jovem adulto de concluir seus estudos para poder se inserir neste mercado. A
responsabilidade que este trabalho tem para que haja a discussão e reflexão das
políticas educacionais existentes para a EJA, tanto para que se possa repensar um
pouco sobre as metodologias utilizadas no processo de ensino-aprendizagem,
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complementando pesquisas já existentes sobre o tema, conforme prevê as estratégias
9.20, 9.21, 9.23, 9.37
A Educação Inclusiva é entendida como uma concepção de educação que envolve um
pensar a fazer diferente no sistema educacional. Seu objetivo é ofertar os saberes
sistematizados e acumulados ao longo da história da humanidade a todas as
camadas sociais, propiciando aos sujeitos a autonomia de pensamento. A educação
inclusiva é entendida, ainda, como uma educação direcionada a todos e todas que
desejam ingressar no espaço escolar sob a perspectiva do conviver com as
diversidades, todos os integrantes da escola teriam mais benefícios do que perdas,
desde que estejam amparados por recursos físicos e humanos de qualidade,
conforme prevê 9.22, 9.23, 9.26.

A Educação de Jovens e Adultos possibilita que pessoas que não tiveram acesso à
escola na idade convencional concluam seus estudos nos Ensinos Fundamental e
Médio. Cada vez mais o número de pessoas que procuram essa modalidade tem
reduzido, isto porque os alunos estão concluindo o Ensino fundamental na idade
certa, e a tendência é que este volume de estudantes diminua cada vez mais. O
desafio das escolas é criar propostas de ensino que levem os alunos a se encantar
pelos estudos, conforme prevê as estratégias 9.29, 9.30 e 9.31.

A educação de jovens e adultos não deve ser pensada como um processo de
recuperação de algo que tenha sido perdido ou que não tenha sido aprendido no
momento adequado. Tampouco deve seguir os mesmos critérios e referenciais da
educação de crianças e adolescentes. O adulto não volta para a escola para aprender
o que deveria ter aprendido quando criança e não aprendeu. Ele busca a escola para
aprender o necessário para ele no momento atual. O educando é capaz de
problematizar, criticar e emancipar a sua realidade nos âmbitos sociais, políticos e
econômicos. Diante disso, a educação pode ser um ato emancipatório e de libertação
do ser humano. O diálogo é condição para o conhecimento: planejar ações
principalmente

valorizando

seus

conhecimentos

construídos

ao

longo

das

experiências de vida, as suas formas de expressão cultural, suas condições
emocionais e de trabalho conforme prevê as estratégias 9.24, 9.25, 9.27, 9.33 e 9.34.

META 10 - EJA INTEGRADA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
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Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação
de jovens e adultos, nos ensino fundamental e médio, na forma integrada à
educação profissional.

A meta 10 trata especificamente da Educação de Jovens e Adultos integrada a
Educação profissional. No município e na região não há a oferta de turmas de EJA
neste formato. E no município não há oferta de nenhum tipo de curso técnico.

Considerando essa realidade e como forma de incentivo para a participação da
população nesta faixa etária em cursos técnicos e profissionalizantes, a Administração
Municipal disponibiliza transporte para cidade de Valença para quem está realizando
cursos técnicos.

META 11 - 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.
Para análise desta meta não é possível estabelecer quantificações, tendo em vista
que no município não há oferta de nenhum curso técnico de nível médio.

O município oferece o Transporte para Valença onde os alunos realizam o curso
técnico de nível Médio em Agroecologia, Agropecuária e Turismo.
META 12 - EDUCAÇÃO SUPERIOR
Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por
cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18
(dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada à qualidade da oferta e
expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no
segmento público.
META 13 - TITULAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e
doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de
educação superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no
mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores.

META 14 - PÓS-GRADUAÇÃO
Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu,
de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000
(vinte e cinco mil) doutores.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBQU0CN67JXUUCTGUQJWDW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
24 de Outubro de 2019
24 - Ano - Nº 3582

Cairu

Tendo em vista que o município optou por manter as metas, de acordo com o Plano
Nacional de Educação, as metas 12, 13 e 14, não é possível mensurar pelo município
por meio de indicadores.

Não há no Município nenhuma instituição de Ensino Superior, porém nas cidades
mais próximas os estudantes têm acesso a três universidades públicas, UNEB –
Universidade do Estado da Bahia, FAZG – Faculdade Zacarias de Góes e FACTIVA –
Faculdade de Tecnologia de Valença, além das Instituições que ofertam os cursos de
graduação e pós-graduação na modalidade à distância. Os estudantes que
frequentam os cursos na cidade de Valença recebem o transporte gratuito, oferecido
pela Administração Municipal, sendo um dos principais incentivos para buscar cumprir
as metas supracitadas. De acordo com os registros do setor de transporte da
Secretaria de Educação, atualmente são 100 alunos matriculados em cursos
superiores, que utilizam o transporte acadêmico. Além destes, existem munícipes que
frequentam cursos superiores em cidades diferentes das citadas acima, não sendo
possível o registro.

Para o registro da meta 14, foi realizado levantamento no município, e atualmente 05
munícipes possuem titulação de mestre. Temos universitários que estão cursando
mestrado, inclusive em outros países, porém não é possível quantificar.
META 15 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Garantir, em regime de colaboração entre a União, o Estado, o e os Municípios,
no prazo de 01 (um) ano de vigência deste PME, política estadual de formação
dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art.
61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os
professores e as professoras da educação básica possuam formação específica
de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em
que atuam.
META 16 - FORMAÇÃO CONTINUADA E PÓS-GRADUAÇÃO DE PROFESSORES
Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores
da educação básica, até o último ano de vigência deste PME, e garantir a todos
(as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área
de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos
sistemas de ensino.
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A meta 15 e 16 encontra-se cumprida pelo município de Cairu, tendo em vista que
possuímos 200 profissionais no quadro do magistério e 100% possuem formação
inicial no magistério e/ou curso superior em pedagogia, e 47 possuem nível de pósgraduação. No quadro de professores há 04 profissionais de educação física, 02
profissionais de arte e 01 profissional em língua estrangeira/espanhol todos com
formação na área específica em que atuam, Sendo que 05 possuem pós-graduação
na área da educação.

No Plano de Cargos e Salários do magistério está previsto avanços de níveis para
profissionais com graduação, especialização, mestrado e doutorado, sendo um
incentivo e valorização para os profissionais, conforme estratégia 16.5.

As estratégias 15.4, 15.7 e 16.1 preveem a formação continuada para os demais
profissionais que atuam na educação, sendo que o município disponibiliza todos os
anos, cursos específicos para cada profissional, além de inseri-los nas demais
formações ofertadas aos docentes. Para 2018, iniciará a execução do Plano Municipal
de Formação Continuada, que ampliara a carga horaria de formação disponibilizada
para 120 horas anuais. Vale ressaltar que o mesmo foi desenvolvido através de
consulta, por formulário de pesquisa aos profissionais da rede e de acordo com a
necessidade de cada área, conforme previsto na estratégia 16.6.

Para a estratégia 15.8 a qual se refere a alterar no Plano que para o ingresso na
carreira seja exigido formação em nível superior na modalidade licenciatura, foi
formulada uma nota técnica, a qual esclarece a redação da mesma e garante a
necessidade da formação mínima em magistério ou pedagogia.

As estratégias 16.2 e 16.4, sugerem a melhoria no acervo de obras didáticas e no
acesso de uso das tecnologias de informação e comunicação. As escolas da RME,
possuem acesso à internet e computadores disponíveis para uso dos profissionais,
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possuem acesso a obras didáticas e literárias, porém este ainda é um dos fatores que
necessitam de melhoria. As escolas veem utilizando os recursos que recebem do
PDDE, para melhorar estes insumos a Secretaria de Educação vem buscando
cadastros em demais programas do governo federal e também através de recursos
próprios previstos no orçamento do município, para buscar melhoria a estes fatores.

16.1)estabelecer parcerias com instituições para o provimento de vagas em programas
contínuos de Especialização em Universidades Públicas e Privadas para os
profissionais da educação do município.

16.2) incentivar capacitação a nível de pros graduação para profissionais considerando
as necessidades de contexto das várias modalidade de ensino.
META 17 - VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR
Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação
básica equiparando os seus rendimentos médios aos dos (as) demais
profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência
deste PME.
As estratégias 17.1 e 17.2 efetivam-se no município, tendo em vista que está previsto
no Plano de Cargos e Salários a garantia do pagamento do Piso Salarial Nacional e a
garantia dos 33% de Hora Atividade para preparação das aulas e atividades de
estudos e pesquisas dos docentes, havendo um comprometimento da Administração
Municipal para o cumprimento da mesma.

O município vem adotando medidas administrativas (processo administrativo) aos
profissionais da educação que não cumprirem com suas funções de acordo a LDB,
como : participação nos encontros pedagógicos nas escolas , participação de formação
continuada ofertada pela SME, Projetos e eventos realizados pela Unidade Escolar e
SEDUC. A estratégia 17.5 fá foi alcançada no município, casos já foram apurados e
tomadas as devidas providencias.

Nas escolas da SME e na Secretaria de Educação são assegurados os cargos de
coordenação pedagógica, e que sejam ocupados por profissionais com formação em
pedagogia, não podendo o mesmo ser coordenador e professor ao mesmo tempo,
conforme prevê a estratégia 17.7.
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META 18 - PLANO DE CARREIRA
Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de Planos de Carreira para os
(as) profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de
ensino e, para o Plano de Carreira dos (as) profissionais da educação básica
pública, tomando como referência o piso salarial nacional profissional, definido
em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.
Todos os profissionais que atuam na Educação, possuem seus Plano de Cargos e
salários, onde são assegurados a eles elevação de níveis e classes de acordo com a
formação e tempo de serviço. Os profissionais dos magistérios possuem o plano
próprio aprovado pela Lei 294/2010.

O Plano de cargos e salários em vigência, prevê, o que propõe as estratégias 18.4,
18.5 e 18.6, as quais asseguram um sistema de avalição de desempenho dos
profissionais que estão em estágio probatório, sendo os mesmos avaliados pelas
equipes de gestão das escolas, e também essa avaliação é aplicada para os
professores efetivos, sendo base para a elevação de classes salariais.

O Plano de Cargos e Salários prevê subsídios para professores que queiram realizar
cursos de mestrado e doutorado, conforme a estratégia 18.3. Há o avanço de nível de
10% após a conclusão dos cursos, e também facilidade de organização de horários
para os que desejarem cursar.

Estão sendo realizados pela Secretaria de Educação, através do MEC, estudos de
viabilidade do Plano de Carreira do Magistério para o Município de Cairu, o qual aponta
necessidades de alterações, que deverão ser realizadas futuramente, buscando manter
os direitos já adquiridos pelos profissionais efetivos do quadro.

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.

Atualmente todas as escolas do município, possuem instituídas as Associações de pais
Mestres e Funcionários e os conselhos escolares, sendo todos atuantes e auxiliares da
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gestão escolar e auxiliando também na aproximação das famílias no acompanhamento
escolar, efetivando a estratégia 19.3 e 19.6.

Para a tomada de decisões e elaboração dos documentos bases das escolas como
PPP e Regimento Interno, é proporcionado a ampla participação da comunidades e
profissionais escolares, através de consultas por formulários de pesquisa, e reuniões
agendadas. Quando se trata da elaboração ou atualização dos documentos escolares
citados, a participação da comunidade e pais é menor, apesar de ser ofertada a
participação pela escola. Esta pratica está prevista na estratégia 19.2.

No município estão implantados e atuantes todos os conselhos pertencentes à
educação, sendo o Conselho de Controle e Acompanhamento Social – FUNDEB,
Conselho de Alimentação Escolar, Conselho Municipal de Educação e Comitê do
Transporte Escolar, tendo a participação de diferentes segmentos. A Secretaria de
Educação disponibiliza a estrutura necessária para sua atuação, de acordo com a
estratégia 19.8.

A estratégia 19.9 assegura a atuação das equipes de coordenações pedagógicas nas
escolas e também na secretaria de Educação, além do psicólogo, fonoaudióloga e
nutricionista para realização dos atendimentos específicos da rede.
META 20 - FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO
Acompanhar e contribuir com o processo de ampliação 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 quinto ano de vigência do PMEBA e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio,
previsto em lei.
Tendo em vista que o munícipio manteve a meta nacional, não há um indicador
principal que permita acompanhar de forma plenamente adequada o cumprimento da
meta 20. Sendo utilizado indicadores municipais auxiliares.

Todas as receitas e despesas do município podem ser acompanhadas facilmente
através do portal da transparência do munícipio, o qual é alimentado frequentemente e
mantem-se atualizado para consultas. Além desse mecanismo, os conselhos são um
dos principais agentes de acompanhamento das aplicações corretas dos recursos
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disponíveis, e são os responsáveis pelas prestação de contas dos mesmos, efetivando
as estratégias 20.1 e 20.2

Em 2016 o município aplicou 29,67% da receita em Educação, e até o presente
momento estão sendo aplicados 36,14% dos recursos na área da Educação, estando
acima dos 25% previstos em lei. Conforme prevê as estratégias 20.1, 20.3, 20.4 e 20.7,
a Administração Municipal garante a manutenção necessária para todas as escolas da
SME, merenda escolar de qualidade, transporte escolar para todos os alunos da zona
rural, profissionais com qualificação para atuar em salas de aulas, e serviços de apoio
e conservação, realiza reformas e reparos conforme a necessidade, investe em
materiais permanentes para as escolas. Além de ofertar material didático apostilado,
material escolar e uniformes gratuito para os alunos da rede.

No que diz respeito a esta meta não tem faltado recursos para o financiamento da
educação. Os entes federados têm trabalhado para garantir a execução das metas e
prazos propostos neste Plano Municipal de Educação.
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4
1.

APRESENTAÇÃO

O Relatório de Avaliação do Plano Municipal de Cairu, é um documento com um
roteiro elaborado de todo o processo de verificação das Metas e Estratégias
construídas e realizadas através de uma equipe técnica e tem por objetivo
acompanhar as ações desenvolvidas no âmbito educacional do município para
saber se tais metas estão sendo atingidas e se as estratégias estão contribuindo
para esse fim.

O decreto nº 2.848/2018 nomeia os técnicos que compõem a EQUIPE TÉCNICA
para realizar o monitoramento das metas e estratégias. E o decreto nº 2.849/2018,
nomeia a COMISSÃO COORDENADORA para realizar a avaliação das metas e
estratégias do PME.
Os resultados alcançados se referem ao período de monitoramento compreendido
entre 2015/2016, conforme quadros informativos e contextualização de cada meta
do período citado.
Finalmente,

constam

ainda,

a

organização,

metodologia,

complementares e dados coletados em anexo.
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Cairu

PROCESSO DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO PME

No município de Cairu consta nos arquivos da Secretaria de Educação seu primeiro
Plano Municipal, instituído pela Lei 483/2015, e que foi necessário ser adequado
para estar em conformidade com o Plano Nacional de Educação. O plano nasceu de
muitas discussões, aprimoramentos e contribuição dos profissionais da área. O
início dos trabalhos do Processo de Monitoramento e Avaliação do PME seguiu as
seguintes etapas: organizar o trabalho; estudar o plano; monitorar continuamente as
metas e estratégias e avaliar periodicamente o plano. Dando continuidade
realizamos as ações: reuniões com as comissões e secretaria; reuniões com a
equipe técnica e de coordenação; elaboração da Agenda de trabalho; leitura e
discussão do PNE com equipe técnica e de coordenação e Secretaria Municipal;
leitura e discussão do Plano Municipal de Educação; leitura e estudo das metas do
PME; análise das metas e estratégias e divulgação. E realizamos a Audiência
Pública realizada em 19/09/2019 no prédio da Câmara Municipal para avaliação do
plano, apresentar o trabalho realizado e discussão.

Dando

continuidade

aos

trabalhos

foram

dadas

novas

orientações

para

monitoramento e avaliação do PME. Em seguida os membros foram capacitados
para monitoramento, avaliação e atualização da agenda de trabalho. Os integrantes
foram capacitados sobre a metodologia referente ao processo de monitoramento e
avaliação, estudos foram realizados, foram preenchidas as fichas B de
monitoramento; Identificar as metas e estratégias contempladas nos instrumentos
legais do município e selecionar as que serão executadas em regime de
colaboração; verificar inconsistências e analisar as notas técnicas; identificar as
fontes de dados; sistematizar os dados da Ficha A, B e C de Monitoramento;
divulgar os resultados; enviar o Relatório ao dirigente municipal para validar;
organizar a consulta pública e após a análise do dirigente, encaminhar a Avaliação
do Plano para versão Final para a Prefeitura Conduzir a Câmara Municipal.
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1. AVALIAÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS
EDUCAÇÃO INFANTIL
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 PME.

No ano de 2016, o município atendeu 41,80% das crianças de 0 a 3 anos
matriculadas na Creche Municipal e 94,11% das crianças de 4 a 5 na pré-escola.
Com referência as crianças de 0 a 3 anos, observa-se um aumento no número de
matrículas em relação aos anos anteriores, já buscando atingir a meta estabelecida
do PME. Ao atendimento de 4 a 5 anos, cuja meta é universalizar, percebe-se uma
queda na matrícula. Por isso foi realizado uma busca junto aos agentes comunitários
de saúde, mas se faz necessário intensificar essa busca.

Indicador 1A
META PREVISTA
PARA O
PERIODO
100%

Indicador 1B
META PREVISTA
PARA O
PERIODO
100%

Percentual da população de 4 e 5 anos que frequenta a
escola/creche
META ALCANÇADA NO
PERIODO

FONTE DO INDICADOR

DADO OFICIAL

94,11%

Censo Demográfico 2010
- IBGE

DADO MUNICIPAL

94,11%

SEDUC

Percentual da população de 4 e 5 anos que frequenta a
escola/creche (taxa de atendimento escolar)
META ALCANÇADA NO
PERIODO
DADO OFICIAL
DADO MUNICIPAL

41,80%
41,80%

FONTE DO INDICADOR
Censo Demográfico 2010
- IBGE
SEDUC

ENSINO FUNDAMENTAL
META 2 – Universalizar o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos para toda a
população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que 95% (cem por cento) dos
alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência
deste PME.
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Contamos com um percentual de 95% que frequentam a escola. No entanto
precisamos mobilizar toda comunidade para conseguirmos a universalização dessa
meta. E com relação às pessoas de 16 anos temos um percentual de 29% com pelo
menos o Ensino Fundamental concluído. Observamos que essa faixa etária
apresenta dificuldade de permanência na escoa devido a vários fatores sociais. Na
tentativa de sanar o problema criamos turmas de correção de fluxo e apoiamos os
projetos da Secretaria de Assistência Social voltados para jovens nessa faixa etária.

Indicador 2A
META PREVISTA
PARA O
PERIODO
100%

Indicador 2B
META PREVISTA
PARA O
PERIODO
100%

Percentual de pessoas de 6 a 14 anos que frequentam ou que
já concluíram o Ensino Fundamental (taxa de escolarização
líquida ajustada).
META ALCANÇADA NO
PERIODO

FONTE DO INDICADOR

DADO OFICIAL

95%

Censo Demográfico 2010
- IBGE

DADO MUNICIPAL

95%

SEDUC

Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o ensino
Fundamental concluído.
META ALCANÇADA NO
PERIODO

FONTE DO INDICADOR

DADO OFICIAL

29%

Censo Demográfico 2010
- IBGE

DADO MUNICIPAL

29%

SEDUC

ENSINO MÉDIO
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
PME, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por
cento).
Baseados nos dados do simec.mec.gov.br o nosso município conta com 80% como
percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola ou já concluiu a
Educação Básica e 39,60% que frequenta o ensino médio ou possui Educação
Básica. O município para atingir a meta do PME deverá buscar ações junto à rede
estadual de ensino.
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Indicador 3A
META PREVISTA
PARA O
PERIODO
100%

Indicador 3B
META PREVISTA
PARA O
PERIODO
100%

Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a
escola ou já concluiu a Educação Básica.
META ALCANÇADA NO
PERIODO

FONTE DO INDICADOR

DADO OFICIAL

80%

Censo Demográfico 2010
- IBGE

DADO MUNICIPAL

80%

SEDUC

Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta o
ensino médio ou possui Educação Básica completa.
META ALCANÇADA NO
PERIODO

FONTE DO INDICADOR

DADO OFICIAL

39,60%

Censo Demográfico 2010
- IBGE

DADO MUNICIPAL

39,60%

SEDUC

EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA
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, 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.
O município hoje atende 96% dos alunos com deficiência que freqüentam a escola.
O trabalho está caminhando a passos lentos. A psicopedagoga atende sempre que
possível os alunos nas escolas do município. Os educandos participam do ensino
regular e são atendidos nas salas de ensino especializado no contra turno e a rede
municipal oferece através do IEL, estagiaria para acompanhar aluno com deficiência
na sala regular.
Indicador 4A
META PREVISTA
PARA O
PERIODO
100%

Indicador 4B
META PREVISTA

Percentual da população de 4 a 17 anos de idade com
deficiência que frequenta a escola.
META ALCANÇADA NO
PERIODO

FONTE DO INDICADOR

DADO OFICIAL

96%

Censo Demográfico 2010
- IBGE

DADO MUNICIPAL

96%

SEDUC

Percentual de matrículas de alunos de 4 a 17 anos de idade
com deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação
que estudam em classes comuns da educação básica.
META ALCANÇADA NO

FONTE DO INDICADOR
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PARA O
PERIODO
100%

PERIODO
DADO OFICIAL

100%

Censo Demográfico 2010
- IBGE

DADO MUNICIPAL

100%

SEDUC

ALFABETIZAÇÃO
META 5 – Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano
do ensino fundamental.
A rede municipal de educação de Cairu, sempre se preocupou com a alfabetização
de nossas crianças, priorizando bons alfabetizadores. Nossos professores contam
com acompanhamento do coordenador em seus planejamentos semanais. Foi feito
adesão ao PNAIC e esses professores foram capacitados para alfabetizar nossas
crianças em tempo hábil. Hoje o quadro de proficiência insuficiente em leitura é de
16,35; escrita 20,48% e matemática é 69,39%. Comparando aos anos anteriores
através dos resultados da PROVA ANA 2013 – 2016 comprova-se a melhoria em
leitura, escrita e matemática.

Indicador 5A
META PREVISTA
PARA O
PERIODO
100%

Indicador 5B
META PREVISTA
PARA O
PERIODO
100%

Indicador 5C
META PREVISTA
PARA O
PERIODO
100%

Estudantes com proficiência insuficiente em leitura (nível 1
da escala de proficiência).
META ALCANÇADA NO
PERIODO

FONTE DO INDICADOR

DADO OFICIAL

16,35%%

Avaliação Nacional da
Alfabetização –
ANA 2016

DADO MUNICIPAL

16,35%

SEDUC

Estudantes com proficiência insuficiente em escrita (níveis 1,
2 e 3 da escala de proficiência).
META ALCANÇADA NO
PERIODO

FONTE DO INDICADOR

DADO OFICIAL

20,48%

Avaliação Nacional da
Alfabetização –
ANA 2016

DADO MUNICIPAL

20,48%

SEDUC

Estudantes com proficiência insuficiente em matemática
(níveis 1 e 2 da escala de proficiência).
META ALCANÇADA NO
PERIODO
DADO OFICIAL
DADO MUNICIPAL

69,39%
69,39%

FONTE DO INDICADOR
Avaliação Nacional da
Alfabetização –
ANA 2016
SEDUC
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EDUCAÇÃO INTEGRAL

META 6 – Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinqüenta por
cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por
cento) dos (as) alunos (as) da educação básica.
Os índices alcançados são ainda pequenos, hoje através do Programa Novo Mais
Educação o município consegue ampliar o tempo das crianças e adolescentes,
como oferecendo também reforço escolar. Faz-se necessário um trabalho conjunto
com o Governo Federal com construções de escolas para atendermos e alcançar a
meta.

Indicador 6A
META PREVISTA
PARA O
PERIODO
25%

Indicador 6B
META PREVISTA
PARA O
PERIODO
50%

Percentual de alunos da educação básica pública em tempo
integral.
META ALCANÇADA NO
PERIODO

FONTE DO INDICADOR

DADO OFICIAL

8,60%

Censo da Educação
Básica 2015

DADO MUNICIPAL

8,60%

SEDUC

Percentual de escolas públicas com ao menos um aluno que
permanece no mínimo 7 horas diária em atividades escolares
META ALCANÇADA NO
PERIODO

FONTE DO INDICADOR

DADO OFICIAL

42,90%

Censo da Educação
Básica 2015

DADO MUNICIPAL

42,90%

SEDUC

APRENDIZADO ADEQUADO NA IDADE CERTA
META 7 – Fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as
seguintes médias nacionais para o IDEB.
O Índice de Desenvolvimento Básico do município de Cairu apenas uma escola
conseguiu atingir sua meta, as demais necessitam mais empenho e somar esforços
com todos os envolvidos da educação para alcançarem a meta desejada.
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Indicador 7A

Cairu

Média do IDEB nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
META ALCANÇADA NO
PERIODO

META PREVISTA
PARA O
PERIODO
4,3

Indicador 7B

DADO OFICIAL

3,9

Censo da Educação
Básica e Prova
Brasil - 2005-2013

DADO MUNICIPAL

3,9

SEDUC

Média do IDEB nos Anos Finais do Ensino Fundamental
META ALCANÇADA NO
PERIODO

META PREVISTA
PARA O
PERIODO
3,3

DADO OFICIAL

2,9

DADO MUNICIPAL

2,9

Indicador 7C

FONTE DO INDICADOR
INEP
SEDUC

Média do IDEB no Ensino Médio.

META PREVISTA
PARA O
PERIODO
4.3

FONTE DO INDICADOR

META ALCANÇADA NO
PERIODO
DADO OFICIAL
DADO MUNICIPAL

3.2
3.2

FONTE DO INDICADOR
INEP
SEDUC

ESCOLARIDADE MÉDIA
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 Estado 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.
Em relação à população de 18 a 29 anos para aumentar a escolaridade para 12
anos, se faz necessário que todos se empenhem, essa clientela está na rede
estadual e o índice de evasão é muito grande, o problema é municipal, se as
estratégias forem levadas a sério e todos se comprometerem com a causa iremos
aumentar esses índices consideravelmente.
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Indicador 8A
META PREVISTA
PARA O
PERIODO
12 ANOS
Indicador 8B
META PREVISTA
PARA O
PERIODO
12 ANOS

Indicador 8C
META PREVISTA
PARA O
PERIODO
100%

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos residente
na área rural.
META ALCANÇADA NO
PERIODO

FONTE DO INDICADOR

DADO OFICIAL

7 ANOS

Censo Demográfico 2010
– IBGE

DADO MUNICIPAL

7 ANOS

SEDUC

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

FONTE DO INDICADOR

DADO OFICIAL

1 ANO

Censo Demográfico 2010
– IBGE

DADO MUNICIPAL

1 ANO

SEDUC

Percentual da população negra entre 18 e 29 anos com
menos de 12 anos de escolaridade.
META ALCANÇADA NO
PERIODO
DADO OFICIAL
DADO MUNICIPAL

66,40%
66,40%

FONTE DO INDICADOR

Censo Demográfico 2010
– IBGE
SEDUC

ALFABETIZAÇÃO E ALFABETISMO FUNCIONAL DE JOVENS E ADULTOS
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 PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50%
(cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional.

No que diz respeito a elevar a taxa de alfabetização da população de 15 anos ou
mais o município já vem há anos buscando melhorar suas taxas, mas ainda precisa
unir esforços a rede estadual e realizar suas estratégias para alcance da meta.
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Indicador 9A

Cairu

Taxa de alfabetização da população de 15
de idade

META PREVISTA
PARA O
PERIODO
93,50
Indicador 9B

META ALCANÇADA NO
PERIODO

FONTE DO INDICADOR

DADO OFICIAL

77,20%

Censo Demográfico 2010
– IBGE

DADO MUNICIPAL

77,20%

SEDUC

Taxa de analfabetismo funcional de pessoas de 15 anos ou
mais de idade.
META ALCANÇADA NO
PERIODO

META PREVISTA
PARA O
PERIODO
50%

anos ou mais

FONTE DO INDICADOR

DADO OFICIAL

40,50

Censo Demográfico 2010
– IBGE

DADO MUNICIPAL

40,50

SEDUC

EJA INTEGRADA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
META 10 – Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de
educação de jovens e adultos, nos ensino fundamental e médio, na forma integrada
à educação profissional.

O município de Cairu ainda não oferece matrículas para EJA Integrada é educação
profissional, mas seria uma grande oportunidade para nossos jovens, será
necessário muito esforço e recursos envolvidos para efetivar essa meta.

Indicador 10A
META PREVISTA
PARA O
PERIODO
25%

Percentual de matrículas da educação de jovens e adultos na
forma integrada à educação profissional.
META ALCANÇADA NO
PERIODO
DADO OFICIAL
DADO MUNICIPAL

FONTE DO INDICADOR

0,0%

****

0,0%

****

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.

Nessa meta o município fica totalmente dependente da União e da Rede Estadual
para oferecer aos nossos jovens Educação profissional em nível médio, hoje o
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município disponibiliza o transporte para os jovens que são aprovados, tanto em
nível superior quanto técnico.

Indicador 11A

Número absoluto de matrículas em EPT de nível médio.

META PREVISTA
PARA O
PERIODO
50%
Indicador 11B

META ALCANÇADA NO
PERIODO
DADO OFICIAL

0,0%

***

DADO MUNICIPAL

0,0%

***

Número absoluto de matrículas em EPT de nível médio na
rede pública.
META ALCANÇADA NO
PERIODO

META PREVISTA
PARA O
PERIODO
50%

FONTE DO INDICADOR

DADO OFICIAL

0,0%

DADO MUNICIPAL

0,0%

FONTE DO INDICADOR
****
*****

EDUCAÇÃO SUPERIOR
META 12 - Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50%
(cinqüenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da
população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurando a qualidade da
oferta e expansão para um mínimo de 40% (quarenta por cento) das novas
matrículas, no segmento público.

O município de Cairu apesar dos recursos escassos e não ser sua obrigação vem a
anos, disponibilizando o transporte para universitários, que viajam todos os dias a
para concluírem seus cursos. Os incentivos sempre são dados para que essa
população cursarem nível superior.
Indicador 12A
META PREVISTA
PARA O
PERIODO
50%
Indicador 12B
META PREVISTA
PARA O
PERIODO
33%

Taxa bruta de matrículas na graduação (TBM).
META ALCANÇADA NO
PERIODO

FONTE DO INDICADOR

DADO OFICIAL

11,70%

Censo Demográfico
2010 – IBGE

DADO MUNICIPAL

11,70%

SEDUC

Taxa líquida de escolarização na graduação.
META ALCANÇADA NO
PERIODO
DADO OFICIAL

6,10%

DADO MUNICIPAL

6,10%

FONTE DO INDICADOR
Censo Demográfico 2010
– IBGE
SEDUC
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TITULAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
META 13 – Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de
mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema
de educação superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no
mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores.

A rede municipal sempre busca incentivar seus profissionais a elevarem a qualidade
da educação superior, infelizmente ainda temos docentes que se recusam por
estarem já próximo a se aposentar. Temos mestres que já concluíram seus cursos
em universidades publicas e privadas.

Percentual de docentes com mestrado ou doutorado na
Educação Superior.

Indicador 13A

META ALCANÇADA NO
PERIODO

META PREVISTA
PARA O
PERIODO
75%

FONTE DO INDICADOR

DADO OFICIAL

10%

INEP/Censo
da Educação Superior 2015

DADO MUNICIPAL

10%

SEDUC

Percentual de docentes com doutorado na Educação
Superior.

Indicador 13B

META ALCANÇADA NO
PERIODO

META PREVISTA
PARA O
PERIODO
35%

DADO OFICIAL

6,10%

DADO MUNICIPAL

6,10%

FONTE DO INDICADOR
Censo da Educação
Superior – 2015
SEDUC

PÓS-GRADUAÇÃO.
META 14 – Elevar gradualmente o numero de matriculas na pós-graduação stricto
sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60,000 (sessenta mil) mestres e 25.00
(vinte e cinco mil) doutores.

Em nosso município muitos já realizaram cursos de pós-graduação através de
universidades públicas e privadas no próprio em municípios circunvizinhos. E
através da Plataforma Freire a Secretária incentiva a todos buscarem cursos de
especialização. Quanto a mestrado alguns docentes já concluíram, outras estão
fazendo e temos já professores fazendo doutorado. Fora cometido um erro na
elaboração dessa meta, pois o município não existe possibilidade de formar 60.000
mestres por ano e nem 25.000 mil doutores.
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Indicador 14A
META PREVISTA
PARA O
PERIODO
60.000%
Indicador 14B
META PREVISTA
PARA O
PERIODO
25.000%

Número de títulos de mestrado concedidos por ano.
META ALCANÇADA NO
PERIODO

FONTE DO INDICADOR

DADO OFICIAL

1%

INEP/Censo
da Educação Superior 2015

DADO MUNICIPAL

1%

SEDUC

Número de títulos de doutorado concedidos por ano.
META ALCANÇADA NO
PERIODO
DADO OFICIAL

1%

DADO MUNICIPAL

1%

FONTE DO INDICADOR
Censo da Educação
Superior – 2015
SEDUC

FORMAÇÃO DE PROFESSORES
META 15 – Garantir, em regime de colaboração entre a união, o estado, e os municípios,
no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PME, política estadual de formação dos
profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da lei no
9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os professores e as
professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida
em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam.
No município temos apenas 03 professores concursados sem graduação, mas já estão
fazendo.

Indicador 15A
META PREVISTA
PARA O
PERIODO
100%

Proporção de docências com professores que possuem
formação superior compatível com a área de conhecimento
em que lecionam na Educação Básica.
META ALCANÇADA NO
PERIODO
DADO OFICIAL
DADO MUNICIPAL

90%
90%

FONTE DO INDICADOR
Censo da Educação
Básica 2015
SEDUC
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FORMAÇÃO CONTINUADA E PÓS-GRADUAÇÃO DE
PROFESSORES
META 16 – Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos
professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PME, e garantir
a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua
área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações
dos sistemas de ensino.
No quadro de professores já temos 25% formados em nível de pós-graduação e
quanto a Formação Continuada o município precisa buscar meios para melhorar sua
atuação nessa meta, pois contamos com a formação do PNAIC e para os demais
oferecemos apenas na Jornada Pedagógica.

Indicador 16A
META PREVISTA
PARA O
PERIODO
50%

Percentual de professores da Educação Básica com Pósgraduação lato sensu ou Stricto Sensu.
META ALCANÇADA NO
PERIODO
DADO OFICIAL
DADO MUNICIPAL

25%
25%

FONTE DO INDICADOR
Censo da Educação
Básica 2015
SEDUC

VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR
META 17 – Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de
educação básica equiparando os seus rendimentos médios ao dos (as) demais
profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência
deste PME.

No município a folha de pagamento hoje já se encontra no seu limite, ficando
impossibilitado um aumento de salário para equiparar aos demais servidores sem
uma ajuda do governo federal. O município cumpre a Lei do Piso Nacional.
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Indicador 17A
META PREVISTA
PARA O
PERIODO
100%

Razão entre o salário médio de professores da Educação
Básica da rede pública (não Federal) e o salário médio de não
professores com escolaridade equivalente.
META ALCANÇADA NO
PERIODO
DADO OFICIAL
DADO MUNICIPAL

78,1%
78,1%

FONTE DO INDICADOR
RH Prefeitura Municipal
de Cairu
RH Prefeitura Municipal
de Cairu

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

O Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Cairu (APLB), já possui Plano de
Carreira dos Profissionais e está pagando dentro da Lei do Piso.

Indicador 18A
META PREVISTA
PARA O
PERIODO
100%

Existência de planos de carreira para os (as) profissionais da
educação básica e superior pública de todos os sistemas de
ensino.
META ALCANÇADA NO
PERIODO
DADO OFICIAL
DADO MUNICIPAL

FONTE DO INDICADOR

100%
100%

SEDUC/APLB

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.
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O município está tramitando sua Lei de Gestão Democrática onde será realizado as
eleições diretas para Diretor e vice-diretor, os critérios de mérito e desempenho
ainda não foram efetivados, os conselhos escolares são atuantes e grêmios
estudantis.

Indicador 19A

Efetivação da gestão democrática da educação, associada a
critérios técnicos de mérito e desempenho.

META PREVISTA
PARA O
PERIODO
100%

META ALCANÇADA NO
PERIODO
DADO OFICIAL

***

DADO MUNICIPAL

****

Indicador 19B

****
****

Consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das
escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da
União.
META ALCANÇADA NO
PERIODO

META PREVISTA
PARA O
PERIODO
100%

FONTE DO INDICADOR

DADO OFICIAL

100%

DADO MUNICIPAL

100%

FONTE DO INDICADOR
Censo da Educação
Superior – 2015
SEDUC

FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO
META 20 – Acompanhar e contribuir com o processo de ampliação do investimento
público em educação pública, de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (ste
por cento) do Produto interno Bruto – PIB do País no quinto ano de vigência do
PME-BA e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do
decênio, previsto em lei.
O município vem garantindo a aplicação com os seguintes percentuais: 2015 aplicou
25,06% e em 2016 teve um aumento para 31,09% na manutenção e
desenvolvimento da educação.
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Indicador 20A
META PREVISTA
PARA O
PERIODO
7%
Indicador 20B
META PREVISTA
PARA O
PERIODO
10%

Aplicação dos 7% do PIB na Educação Pública
META ALCANÇADA NO
PERIODO
DADO OFICIAL

****

DADO MUNICIPAL

31,09

FONTE DO INDICADOR
***
PPA/LOA/LDO

Aplicação dos 10% do PIB na Educação Pública
META ALCANÇADA NO
PERIODO
DADO OFICIAL

****

DADO MUNICIPAL

100%

FONTE DO INDICADOR
***
PPA/LOA/LDO

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO
Após estudo e análise realizados no Plano Municipal de Educação de Cairu,
verificamos o cumprimento de algumas metas, outras parcialmente cumpridas. E se
faz necessário muito compromisso e dedicação para que seja cumprida as demais
metas. A educação apesar de ter seus recursos, não é totalmente administrada pela

Secretaria Municipal e isso dificulta as prioridades na área educacional. Ainda
necessitamos de uma equipe centrada na efetivação e cumprimento das estratégias
que o plano contempla, exige mais compromisso por parte dos responsáveis, sem
falar da integração da rede estadual que falta, e tudo isso enfraquece o alcance das
metas e estratégias do Plano Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RELATÓRIO ANUAL DE MONITORAMENTO DO PME – CAIRU
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VERSÃO PRELIMINAR

Cairu-BA
2017
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2. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE
MONITORAMENTO:

EQUIPE TÉCNICA DO PME:

1. Luana Paula de Queiroz Figueiredo;
2. Lucas Tadeu Santos e Santos;
3. Jorge dos Santos da Silva;
4. Anderson Teles Gonçalves;
5. Jaciara Nascimento Machado;
6. Zenaide dos Santos;
7. Karine Maia Oliveira;
8. Áudio Luz Barbosa.

COMISSÃO COORDENADORA PME:

1. Katharine Roseira Barbosa;
2. Maria Cristélia Maciel de Souza;
3. Raidalva Maria Correia da Silva;
4. Rosecleide Santos Santana;
5. Rosemary Xavier de Oliveira;
6. Selmo Lima Bonfim;
7. Antônio César Reis Sena
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2. ORGANIZAÇÃO E METODOLOGIA DO MONITORAMENTO:
O monitoramento do Plano Municipal de Educação de Cairu, aprovado através da
Lei Municipal nº 483/2015 de 22 de junho de 2015, foi coordenado pela Secretaria
Municipal de Educação de Cairu e pelos membros da Comissão de Coordenação
(Decreto nº 2.849/2018) e Equipe Técnica, nomeada pelo Decreto 2.848/2015, de 20
de março de 2017, composta por representantes da Secretaria Municipal de
Educação, Rede Municipal de Ensino, Coordenação pedagógica, Câmara Municipal
de Vereadores e Conselho de Educação. As equipes citadas acima foram
convocadas a reunir na Secretaria Municipal de Educação, para participar dos
estudos do PME.

Nas reuniões foram realizadas leituras e avaliação das metas e estratégias do Plano
Municipal de Educação no tocante a avanços ou retrocessos das estratégias
estabelecidas em 2015, no momento da sua elaboração, até a realidade atual, bem
como o registro das observações feitas pelas equipes e a elaboração das Notas
Técnicas.

Foi feita a análise de cada meta, tendo como convidado às pessoas diretamente
envolvidas com a Meta, para explicitarem a situação atual da educação, em cada
etapa, a fim de se fazer um comparativo a apresentar dados relevantes ao processo
de monitoramento e avaliação do Plano.

Em cada reunião de estudos foi feito registro em ata relatando os trabalhos e após
foram feitas as elaborações das notas técnicas, com objetivo de promover as
mudanças necessárias no texto ou justifica-las, quando necessário.
Para a elaboração desse relatório, foram seguidas as etapas conforme descrição
abaixo:

ETAPA 1: ORGANIZAR O TRABALHO
Para organização do trabalho foi desenvolvida uma agenda de trabalho com todas
etapas e ações, bem como os responsáveis pela ação e os prazos para execução.
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ETAPA 2: ESTUDAR O PLANO
Para o estudo e o monitoramento do plano foram marcadas reuniões semanais com
as Comissões e pessoas das comunidades interessadas. Cada reunião culminou
com o registro de atas relatando as principais ponderações e trabalhos
desenvolvidos.

ETAPA 3: MONITORAR CONTINUAMENTE AS METAS E
ESTRATÉGIAS
Esta etapa é o monitoramento propriamente dito, afinal, a sociedade necessita saber
se as metas estão sendo trabalhadas/atingidas. É o momento em que foi necessária
a coleta de dados para a construção de indicadores para os três primeiros anos de
vigência, haja visto da importância desses indicadores como instrumento
indispensável. Esses indicadores serão apresentados na Parte C da ficha de
monitoramento.
Ainda nesta etapa, foi elaborado o presente relatório (preliminar), bem como
encaminhado à Secretaria Municipal de Educação, à Comissão Coordenadora e
após, equipe técnica o analisou.
Vale destacar que para o bom direcionamento e funcionamento da organização do
processo de Monitoramento do PME, foi elaborada uma agenda de trabalho.

METAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

META 1 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5
anos de idade e Ampliar a oferta de Educação Infantil em Creches de forma a atender,
no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste PME.
Objetivando o cumprimento desta meta o município elencou dezesseis estratégias
correlatas, que dizem respeito ao atendimento da educação infantil.
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A estratégia 1.1 pontua que o município deverá garantir o atendimento de educação
infantil de populações do campo, comunidades, quilombolas, nos respectivos espaços
de vida redimensionando, quando for o caso, a distribuição territorial da oferta,
configurando a nucleação de escolas e evitando-se o deslocamento de crianças,
respeitadas as especificidades dessas comunidades. Meta alcançada uma vez que o
município vem garantindo esse atendimento.

A estratégia 1.2 fala da expansão do Programa Nacional de Reestruturação e
Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil, em
áreas rurais e urbanas, bem como mobiliários, respeitando as normas de acessibilidade
e melhoria da qualidade da rede física de ensino. A estratégia supracitada fora
alcançada parcialmente, pois precisamos melhorar nesses aspectos.

Todas as creches do município funcionam em tempo integral, já a pré-escola apenas
uma escola do município em funciona em tempo integral, logo. A estratégia 1.4 que fala
da estimulação a ampliação da oferta de vagas em regime de tempo integral em
creches e pré-escolas da rede pública de ensino. Precisamos avanças para ter esse
atendimento em sua totalidade.

O munícipio vem trabalhando para proporcionar aos alunos da educação infantil e préescola, espaços adequados para jogos, brincadeiras e outras experiências da cultura
lúdica infantil, promovendo o respeito às relações da infância com a cultura, o meio
ambiente e a educação, com essa iniciativa, estamos atendendo parcialmente as
estratégias 1.5 e 1.16, mas precisamos avançar.

A estratégia 1.6 do PME, fala do apoio técnico-pedagógico para a criação, até o fim do
segundo ano de vigência deste PME, de um setor específico de Educação Infantil na
Secretaria Municipal de Educação, estimulando os Conselhos Municipais de Educação
a elaborarem orientações e diretrizes municipais para a Educação Infantil. A
coordenação da educação em parceria com diretoria pedagógica já estão se
articulando para a construção das orientações e diretrizes da educação infantil com
base na BNCC.
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Atendendo ao que preconiza a estratégia 1.7, a Secretaria de Educação do município
de Cairu, vem formulando e executando políticas públicas de formação inicial e
continuada de professores, coordenadores pedagógicos, gestores escolares e demais
profissionais de educação que trabalham em instituições de Educação Infantil (creche e
pré-escolas), de modo que progressivamente o atendimento na Educação Infantil (do
campo e urbano) seja realizado por profissionais com formação em nível superior
(Licenciatura em Pedagogia), bem como estimulando a articulação de cursos para
profissionais da educação do município, atendendo assim a meta 1.8 do PME que fala
da estimulação e da a articulação de cursos de formação para profissionais da
educação, de modo a garantir a elaboração de currículos e propostas pedagógicas das
escolas e curso de formação inicial 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

A estratégia 1.10, já é uma realidade no nosso município, pois o município já vem
garantindo o acesso à educação infantil aos (às) alunos (as) com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.
Precisamos avanças no que diz respeito ao fomento da oferta do atendimento
educacional especializado complementar e suplementar, assegurando a educação
bilíngue para crianças surdas e a transversalidade da educação especial nessa etapa
da educação básica.

A alimentação escola é um direito garantido por lei para nossos alunos e o município
de Cairu vem garantindo a alimentação escolar adequada para todas as crianças
atendidas nas instituições públicas de Educação Infantil (campo e urbanas) e
conveniadas atendendo assim a estratégia 1.11 do PME.

Todos os professores da educação infantil são graduados e pós-graduados na área,
atendendo ao que preconiza a estratégia 1.12 do PME e a LDB.

META 2 - ENSINO FUNDAMENTAL
Universalizar o Ensino Fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e
garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada,
até o último ano de vigência deste PME.
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Para efetivação da meta 2 do PME, o municipio de Cairu, elencou vinte e uma
estratégias correlatas, que dizem respeito ao atendimento do Ensino Fundamental.

A estratégia 2.1 que fala da criação mecanismos para o acompanhamento
individualizado dos (as) alunos (as) do ensino fundamental, já está consolidado no
município, pois todas as escolas vem monitorando o processo de construção de
conhecimento dos alunos individualmente, atendendo assim a estratégia 2.1 do PME.
Além do acompanhamento individual, as escolas municipais dos anos iniciais, vem
Fortalecendo o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do
aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de renda, bem
como das situações de discriminação, preconceitos e violências na escola, visando ao
estabelecimento de condições adequadas para o sucesso escolar dos (as) alunos (as),
em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e
proteção à infância, adolescência e juventude cumprindo assim a estratégia 2.2 do
PME.

A Secretaria da Educação de Cairu vem promovendo a relação das escolas com
instituições e movimentos culturais, e com isso vem garantindo 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 pólos de criação e difusão
cultural atendendo a estratégia 2.6 do PME.

Todas as escolas municipais vêm incentivando a participação dos pais ou responsáveis
no acompanhamento das atividades escolares dos filhos por meio do estreitamento das
relações entre as escolas e as famílias. As escolas partem do principio que com o
apoio dos familiares dos alunos o processo de construção de conhecimento se torna
mais fácil. Assim as escolas cumprem a estratégia 2.7 do PME.

Todos os alunos matriculados nos anos iniciais estudam nas suas respectivas
comunidade, com isso o município de Cairu atende ao que reza na meta 2.8 do PME.
Também vem desenvolvendo formas alternativas de oferta do ensino fundamental,
garantida a qualidade, para atender aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam
a atividades de caráter itinerante, cumprindo a estratégia 2.9.
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As escolas municipais de Cairu, ao iniciar o período de matriculas, solicita aos pais de
alunos que assinem o termo de responsabilidade para os pais e responsáveis que se
negam a matricular a criança de 06 a 17 anos, para assegurar a criança no sistema
municipal de ensino, com essa iniciativa, a escola cumpre o disposto na estratégia 2.10
do PME.

A estratégia 2.12 que fala da promoção de atividades de desenvolvimento e estímulo a
habilidades esportivas nas escolas, interligadas a um plano de disseminação do
desporto educacional e de desenvolvimento esportivo nacional, já vem acontecendo no
município através do Programa Novo Mais Educação.

A Prefeitura de Cairu, a través da Secretaria de Infraestrutura vem construindo e
ampliando espaços do Ensino Fundamental na zona rural e urbana para o melhor
atendimento educacional, atendendo ao disposto na estratégia 2.13 do PME.

A Secretaria de Educação de Cairu, já há alguns anos vem garantindo aos profissionais
com formação na Educação do Ensino Fundamental I em Pedagogia e Fundamental II
nas disciplinas que compõe o currículo ser alocados de acordo sua formação,
priorizando as vagas aos profissionais com mais tempo de formação, com isso
garantimos aos alunos um ensino de qualidade, cumprindo assim a estratégia 2.14 do
PME.

A Secretaria de Educação já está se articulando para construção dos currículos e
propostas pedagógicas específicas para educação escolar para as escolas do campo e
para as comunidades quilombolas, incluindo os conteúdos culturais correspondentes às
respectivas comunidades e considerando o fortalecimento das práticas socioculturais,
produzindo e disponibilizando materiais didáticos específicos, inclusive para os (as)
alunos (as) com deficiência. A estratégia 2.15 ainda está sendo construída.

A Secretaria Municipal da Educação, já vem garantindo aos professores do ensino
fundamental I a carga horária estabelecida em lei referente a Atividade Complementar;
garantindo também formação para os professores nas diversas disciplinas do ensino
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fundamental II e formação para melhorar sua prática pedagógica, atendendo assim as
estratégias 2.16 e 2.17 do PME.

A Secretaria da Educação, através da Diretoria Pedagógica criou o programa de
reestruturou à proposta de avaliação do sistema municipal de ensino e está estudando
a BNCC para efetuar a reestruturação curricular pedagógica do ensino fundamental,
atendendo ao disposto nas estratégias 2.19 e 2.20.

META 3 - ENSINO MÉDIO
Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos
e Elevar, até o final do período de vigência deste PME, a taxa líquida de matrículas no
Ensino Médio para 85%.
Sabe-se que o Ensino Médio não é de competência do municipio, logo o papel do
município é contribuir juntamente com o estado para a efetivação das estratégias e
para isso fora elencado onze estratégias correlatas, que dizem respeito ao
atendimento do Ensino Médio.

O município vem contribuindo com o estado para que o ensino médio seja o espaço de
ressignificação e recriação da cultura herdada, privilegiando trocas, acolhimento e
aconchego para assegurar o bem estar dos jovens e adolescentes, atendendo a
estratégia 3.1

O município também vem estimulando a que o governo do estado institua, amplie e
apoie programas de renovação do ensino médio em articulação com o programas
nacionais, a fim de incentivar práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares
estruturadas pela relação entre teoria e prática, integradas às dimensões da ciência, do
trabalho, das linguagens, das tecnologias, da cultura e das múltiplas vivências
esportivas com destaque para as escolas de ensino médio no campo, em que se deve,
neste caso, considerar as experiências e realidades sociais do campo bem como
contribuindo na fomentação de programas de educação e de cultura para qualificação
social e profissional de pessoas de áreas urbana e do campo, na faixa etária de 15
(quinze) a 17 (dezessete) anos e de adultos, que estejam fora da escola e em
defasagem no fluxo escolar atendendo assim as estratégias 3.2 e 3.3 do PME.
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O município também vem cooperando com o estado na estimulação da expansão das
matrículas gratuitas de ensino médio integrado à educação profissional, observando-se
as peculiaridades das populações do campo, das comunidades quilombolas, cumprindo
assim a meta 3.4.

Outra parceria que o município vem realizando junto ao governo do estado é a fruição
de bens e espaços culturais, mapeando, ampliando e organizando oferta de atividades
que envolvam de forma regular práticas culturais, bem como a ampliação do acesso
dos estudantes a cultura corporal e as múltiplas vivências esportivas, integrada ao
currículo escolar, atendendo à estratégia 3.5 do PME.

A estratégia 3.6 que fala sobre o fomento programa e ações de correção de fluxo do
ensino médio, por meio do acompanhamento individualizado do (a) aluno (a) com
rendimento escolar insatisfatório e pela adoção de práticas e estudos complementares
que viabilizem a aprendizagem, de forma a reposicionar o aluno no ciclo escolar
compatível com sua idade tem outra estratégia que o município vem dando apoio ao
estado, mas precisamos ainda avançar muito para atingir a estratégia 3.6 em sua
totalidade.

A estratégia 3.8 fala do incentivo a políticas de proteção ao escolar contra formas de
exclusão, como medida de prevenção do desconforto e da evasão escolar, motivada
por preconceito ou quaisquer formas de discriminação. Muitas atividades vêm
acontecendo na escola estadual do municipal, logo, a estratégia supracitada já fora
alcançada.

O município de Cairu objetivando cooperar com o estado, vem estimulando a
participação dos adolescentes e jovens nos cursos das áreas tecnológicas e científicas,
estabelecendo acordos com as IES e Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica para a realização de estágios e visitas técnicas, articuladas as
atividades de ensino pesquisa e extensão, com isso vem cumprindo o disposto na
estratégia 3.9 do PME.

O município vem contribuindo com o estado na incentivação e no acompanhamento e o
monitoramento do acesso e da permanência dos jovens beneficiários (as) de
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programas de transferência de renda, no ensino médio em colaboração com as famílias
e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à adolescência e
juventude, mas ainda faz-se necessário avançar para que possamos alcançar a
estratégia 3.10 de forma efetiva.

No ano de 2018, o estado assumiu definitivamente o ensino médio no município de
Cairu, pois até 2017, o município pagava aos professores que atuavam no ensino
médio, pois eles estavam na estrutura das escolas municipais. Com isso cumpriu-se a
estratégia 3.11 do PME.
META 4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA
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, 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.

Para efetivação da meta 4 do PME, o município de Cairu, elencou vinte estratégias
correlatas, que dizem respeito ao atendimento da Educação Inclusiva.

O município conta hoje com 04 salas de recursos multifuncionais, necessitando
ampliação a e implantação de mais salas de recursos multifuncionais em parceria com
o governo federal, necessitando de investir na formação continuada de professores e
professoras para o atendimento educacional especializado nas escolas urbanas, do
campo, e das comunidades. A estratégia 4.1 fora alcançada parcialmente.

O município vem garantindo o atendimento educacional especializado em salas de
recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou
conveniados, nas formas complementar e suplementar, para alunos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,
matriculados na rede pública de educação básica, conforme necessidade identificada
por meio de avaliação, ouvidos a família e o aluno, mas precisamos avançar muito no
que diz respeito a estratégia 4.2 do PME.

A estratégia 4.3 que fala da promoção da articulação intersetorial para estimular a
criação de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, articulados com
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instituições acadêmicas e integrados por profissionais das áreas de saúde, assistência
social, pedagogia, psicologia e tecnologia assistiva, para apoiar o trabalho dos (as)
professores da educação básica com os (as) alunos (as) com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, ainda não fora
consolidada no município, acreditamos que até o final da vigência do PME, essa
estratégia seja consolidada.

Considerando a meta 1.4 percebe-se que o município não tem medido esforços para
manter e ampliar programas de acessibilidade nas instituições públicas, para garantir
o acesso e a permanência dos (as) alunos (as) com deficiência nas escolas, por meio
da adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível, da disponibilização de
material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva.

Observando a estratégia 4.6, percebe-se o quanto o município vem trabalhando para
garantir a oferta de educação inclusiva, combatendo a exclusão no ensino regular de
pessoas com deficiência e assegurando a articulação pedagógica entre o ensino
regular e o atendimento educacional especializado.

É lição sabida que o município de Cairu em atendimento a estratégia 4.7, vem
garantindo 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 outras formas de violência, em colaboração com as famílias e com os
órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, à adolescência e à
juventude.

Atendendo a estratégia 4.8, o município de Cairu já vem promovendo 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 com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento com idade superior à
faixa etária de escolarização obrigatória, de forma a assegurar a atenção integral,
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porém precisamos avançar ainda mais para que possamos de fato consolidar um
trabalho forte.

O município de Cairu objetivando cumprir as estratégias 4.10, 4.11 e 4.12, vem
estabelecendo parcerias com famílias, instituições comunitárias, confessionais ou
filantrópicas, sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a ampliar
as condições de apoio ao atendimento escolar integral das pessoas com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação
matriculadas nas redes públicas de ensino focado na inclusão.

Atendendo ao disposto nas estratégias 4.17 e 4.18, algumas escolas do município já
foram construídas outras reformadas pensando nos alunos portadores de deficiências.

Considerando a estratégia 4.20, o munícipio já está se organizando para realizar
conferencias, fóruns sobre a educação especial.

META 5 - ALFABETIZAÇÃO INFANTIL
Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do terceiro ano do ensino
fundamental.

Para efetivação da meta 5 do PME, o município de Cairu, elencou treze estratégias
correlatas, que dizem respeito a Alfabetização Infantil.

O município de Cairu vem garantindo meta 5.1 que trata de assegurar a alfabetização
de crianças do campo e quilombolas, com a produção de materiais didáticos
específicos, e desenvolver instrumentos de acompanhamento que considerem o uso da
língua materna pelas comunidades quilombolas.

Atendendo a estratégia 5.2 do PME, o município de Cairu já vem promovendo a
formação inicial e continuada de professores (as) para a alfabetização de crianças, com
o conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras,
estimulando a articulação entre programas de pós-graduação stricto sensu, lato sensu
e ações de formação continuada de professores (as) para a alfabetização. O
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PACTO/PNAIC já é uma realidade no município, mas ainda precisamos avanças no
que diz respeito às novas tecnologias.

A estratégia 5.4 que fala da Instituição de instrumentos municipais de avaliação que
certifiquem as habilidades e os processos pedagógicos realizados pelos professores,
a fim de que possa garantir aos educadores que cumpram seus deveres já vem sendo
estuda para que possamos construir e implementar no município.

A estratégia 5.5 já é uma realidade de nas escolas municipais de Cairu, pois as escolas
já vêm Incluindo no funcionamento das mesmas análise dos instrumentos de avaliação
nacional da alfabetização das crianças, a ser objeto de discussão nos trabalhos
pedagógicos, bem como estimular os sistemas de ensino e as escolas a criarem seus
respectivos instrumentos de avaliação e monitoramento, implementando medidas
pedagógicas para alfabetizar todos os alunos e alunas na idade certa como preconiza a
legislação da educação.

O município não tem mensurado esforços para atender a estratégia 5.7 que assegura o
desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas inovadoras
que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a
aprendizagem

dos

(as)

alunos

(as),

consideradas

as

diversas

abordagens

metodológicas e sua efetividade.

As estratégias 5.8 e 5.9 já vêm sendo efetivadas no município, pois os processos
pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do ensino fundamental já foram
estruturados, articulado com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com
qualificação e valorização dos (as) professores (as) alfabetizadores e com apoio
pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças.

O município vem garantindo aos profissionais com formação na Educação em
Alfabetização (PACTO/PNAIC) serem alocados de acordo sua formação, priorizando
as vagas aos profissionais com mais tempo de formação e nos resultados de
desempenho dos alunos, cumprindo assim a estratégia 5.10 do PME.
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As famílias dos nossos alunos são estimuladas a participarem do processo de
alfabetização e são responsabilizados no que se refere as faltas frequentes as quais
prejudica o processo de aprendizagem da alfabetização. Estratégia 5.12 fora
consolidada.
META 6 - EDUCAÇÃO INTEGRAL
Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento)
das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por
cento) dos (as) alunos (as) da educação básica.
O Programa Mais Educação implantado no município desde 2013 já vem atendendo as
estratégias 6.1, 6.2 e 6.12 do PME, pois através do Programa Mais Educação foram
adotadas medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola,
direcionando a expansão da jornada com o efetivo trabalho escolar, combinado com
atividades de aplicação de conhecimento científico, recreativas, esportivas e culturais.
Entendemos que não temos no municipio nenhuma escola de educação integral, temos
apenas o Programa Novo Mais Educação que é uma porta de entrada para a
implantação da Educação Integral.

Considerando as estratégias 6.5 e 6.9, a secretaria de educação vem fomentando 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, planetários e outros, bem como promovendo nas escolas
projetos de enriquecimento curricular de formação dos estudantes nas áreas de
ciência,

arte,

música,

cultura,

esporte

e

cultura

corporal,

com

vistas

ao

desenvolvimento integral, convivência, trabalho coletivo e promoção do bem estar
psicossocial. Entendemos que ainda precisamos avançar muito.

Já está nos planos da secretaria de educação, criar em três escolas que ofertarem
educação integral como projeto piloto de escola aberta em três escolas do município
para atender a estratégia 6.14 do PME.
META 7 - APRENDIZADO ADEQUADO NA IDADE CERTA
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 estaduais para o IDEB:
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Âmbito
ensino

Anos Iniciais do Ensino
Fundamental

de

IDEB observado

Brasil
Rede
Estadual
Rede
Municipal

Anos Finais do Ensino
Fundamental
Metas IDEB Observado

2011 2013 2015 2017 2019 2021
5,0 5,2 5.5 5.8
- 6.0

3.8

2.9

4.0

3.9

4.3

4.3

4.9

-

4.9

4.4

-

4.8

Metas

2011 2013 2015 2017 2019 2021
4.1 4.2 4.5
4.7
5.5

2.9

2.8

3.1

2.8

3.2

2.9

3.2

4.7

2.7

4.1

Como prevê a estratégia 7.1, o municipio de Cairu, objetivando a qualidade na
educação, vem consolidando a educação escolar oferecida, no campo, para crianças,
jovens e adultos e quilombolas, respeitando a articulação entre os ambientes escolares
e comunitários e garantindo o desenvolvimento sustentável e preservação da
identidade cultural.

Considerando a estratégia 7.2, o município vem estabelecendo e implantando,
diretrizes pedagógicas para a educação básica e realizando estudos para a revisão da
base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do ensino fundamental,
respeitada, a diversidade local.

O município vem trabalhando incansavelmente para assegurar o cumprimento da
estratégia 7.3 que é assegurar o nível pleno de aprendizado em relação aos direitos e
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu respectivo ano de estudo bem
como trabalhar para alcançar o nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos
e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu respectivo ano de estudo.
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A Secretaria de Educação, através da Diretoria Pedagógica, vem consolidando
processo contínuo de autoavaliação das escolas de educação básica, por meio da
construção 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, efetivando com isso a estratégia
7.5 do PME.

Considerando a estratégia 7.6, o município vem formalizando e executando planos de
ações articuladas, dando cumprimento às metas de qualidade estabelecidas para a
educação básica pública e executar as estratégias de apoio técnico e financeiro
voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação de professores e professoras e
profissionais de serviços de apoio escolares, à ampliação e ao desenvolvimento de
recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar.

A Secretaria de Educação do município de Cairu, em cumprimento a estratégia 7.8,
vem orientando as políticas das redes de ensino e das unidades de ensino para que
possam atingir as metas do IDEB, diminuindo o número de escolas abaixo da média
nacional, garantindo equidade de aprendizagem. Mesmo com os avanços que tivemos
principalmente nos anos iniciais, precisamos intensificar nossa proposta pedagógica
para avançarmos ainda mais. Nosso maior desafio são os anos finais do ensino
fundamental. Entende-se que muito ainda precisa ser feito.
Acesso à energia elétrica, abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário e
manejo dos resíduos sólidos como indica a estratégia 7.11, já é uma realidade em
todas as escolas do município. Precisamos avançar no que diz respeito, ao acesso
dos alunos a espaços para a prática esportiva, a bens culturais e artísticos e a
equipamentos e laboratórios de ciências.

Considerando a estratégia 7.13 do PME, o município de Cairu, vem garantindo a todas
as escolas acesso a internet, precisamos avançar no que diz respeito aos recursos
tecnológicos digitais, para a utilização pedagógica no ambiente escolar, a todas as
escolas públicas da educação básica.
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A Secretaria de Educação vem estabelecendo parcerias objetivando garantir políticas
de combate à violência na escola, por meio do desenvolvimento de ações destinadas à
capacitação de educadores 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, consolidando assim o que preconiza a estratégia 7.14 do PME.
META 8 - ESCOLARIDADE MÉDIA
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 Estado 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.
Para efetivação da meta 8 do PME, o município de Cairu, elencou doze estratégias
correlatas, que dizem respeito a Alfabetização Infantil.

O município de Cairu já vem promovendo política de educação de jovens e adultos na
rede pública de ensino, respeitando as condições de atendimento às especificidades
que demandam os jovens, os adultos e os idosos, respeitadas as situações de vida e
identidade e salientados os fatores internos como: gestão pedagógica e administrativa
específicas; formação renovada dos educadores e diferente das ofertas usuais;
currículos apropriados e funcionamento escolar diferenciado, atendendo assim a
estratégia 8.1.

A estratégia 8.2 que fala do aumento da escolaridade média para a população do
campo, quilombola à política curricular em todos os níveis e modalidades para que haja
oferta pública de serviços educacionais, preferencialmente com ampliação do tempo de
permanência na escola e de modo inequívoco com os processos contextualizados já é
uma realidade em nosso município.

O município de Cairu já vem assegurando o ordenamento escolar diferenciado, seja na
estrutura do seu funcionamento e do modo de ser do currículo, que garanta acesso
gratuito a exames de certificação de conclusão dos ensinos fundamental para os que
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não tiveram oportunidade de matrícula à época da oferta regular, assim o município
cumpre a estratégia 8.6 do PME.

É fato que muitos esforços vêm sendo feito objetivando a consolidação da estratégia
8.8 que fala da promoção, o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola
específicos para os segmentos populacionais identificados com sucessivos abandonos
e variados motivos de absenteísmo, em parceria com as áreas de saúde e assistência
social, em permanente colaboração interfederativa, para ampliar a garantia de
frequência e consolidar apoio à aprendizagem, entendemos que precisamos avança
muito.

A estratégia 8.9 que fala da garantia ao acesso gratuito ao ensino fundamental,
considerando suas especificidades ao praticar metodologias adequadas às faixas
etárias e diversidade cultural dos seus sujeitos, já é realidade em nosso município.

A Secretaria de Educação de Cairu, atendendo ao que preconiza a estratégia 8.10 do
PME, já iniciou o processo de busca ativa de jovens, adultos e idosos que não tiveram
o direito à educação efetivado e se encontram fora da escola, em parceria com a
assistência social, saúde e justiça para que possamos oferecer a essa clientela acesso
a escola.

META 9 - ALFABETIZAÇÃO E ALFABETISMO FUNCIONAL DE JOVENS E
ADULTOS.
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 PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50%
(cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional.
Já foi iniciado no município o levantamento de dados sobre a demanda por EJA, na
cidade e no campo, para subsidiar a formulação da política pública que garanta o
acesso e a permanência a jovens, adultos e idosos a esta modalidade da educação
básica, ampliando o acompanhamento, avaliação e fiscalização dos recursos
destinados para este fim e assegurando a oferta gratuita da educação de jovens e
adultos a todos os que não tiveram acesso à educação básica na idade própria,
estratégia 9.1 em andamento.
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O município já iniciou um trabalho em atendimento a estratégia 9.2 para identificar a
demanda ativa por vagas na educação de jovens e adultos, realizando as chamadas
públicas regulares para educação de jovens e adultos, promovendo-se busca ativa em
colaboração com os entes federados e em parceria com organizações da sociedade
civil.

A estratégia 9.4 que fala sobre a execução de 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 está em andamento, à secretaria de
educação vem estabelecendo parceria para que de fato se consolide.

A estratégia 9.6 que fala do estabelecimento de mecanismos e incentivos que integrem
os segmentos empregadores, públicos e privados, e os sistemas de ensino, para
promover a compatibilização da jornada de trabalho dos empregados e das
empregadas com a oferta das ações de alfabetização e de educação de jovens e
adultos está em andamento, acreditamos que sua consolidação acontecerá o mais
breve possível.

O município está a passos lentos na estratégia 9.7 que fala de promover a integração
da EJA com políticas públicas de saúde, trabalho, meio ambiente, cultura e lazer entre
outros, na perspectiva da formação integral dos cidadãos, ações vem sendo feitas, no
entanto, precisamos avançar.

As escolas do município já vêm articulando parcerias para que educandos,
educadores/profissionais da EJA sejam beneficiados por ações que permitam o acesso
à expressão e à produção cultural, em suas diferentes linguagens e expandindo
possibilidades de oferta da educação profissional da área cultural para a EJA,
efetivando assim a estratégia 9.9 do PME.

A estratégia 9.13 que fala sobre a Realização de um minicenso municipal, levantando a
situação real do município em relação à escolaridade e analfabetismo, buscando
intensificar o atendimento as zonas prioritárias com programas de combate ao
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analfabetismo e estímulo a permanência do estudante na escola está em processo de
construção.

A Secretaria de Educação vem realizando um trabalho de formação para professores,
porém faz-se necessário intensificar essa formação em atendimento a estratégia 9.15
do PME.

É lição sabida que todo o tempo surgem no processo educacional novas campanhas
com a finalidade de envolver a sociedade na responsabilidade pela educação de
adultos. Identificamos então que a partir deste pressuposto, a educação de adultos não
acontece somente no ambiente oficial, o ambiente escolar, mas sim em várias esferas
educacionais como ONG’s e sistemas privados, a fim de diminuir cada vez mais, o
déficit educacional pertinente aos adultos, conforme prevê as estratégias 9.16, 9.17,
9.18, 9.28, 9.32

O dever de formar cidadãos para o mercado de trabalho, por exemplo, busca suprir
uma necessidade do sistema de capital, ao mesmo modo que supre uma necessidade
de este jovem adulto de concluir seus estudos para poder se inserir neste mercado. A
responsabilidade que este trabalho tem para que haja a discussão e reflexão das
políticas educacionais existentes para a EJA, tanto para que se possa repensar um
pouco sobre as metodologias utilizadas no processo de ensino-aprendizagem,
complementando pesquisas já existentes sobre o tema, conforme prevê as estratégias
9.20, 9.21, 9.23, 9.37
A Educação Inclusiva é entendida como uma concepção de educação que envolve um
pensar a fazer diferente no sistema educacional. Seu objetivo é ofertar os saberes
sistematizados e acumulados ao longo da história da humanidade a todas as camadas
sociais, propiciando aos sujeitos a autonomia de pensamento. A educação inclusiva é
entendida, ainda, como uma educação direcionada a todos e todas que desejam
ingressar no espaço escolar sob a perspectiva do conviver com as diversidades, todos
os integrantes da escola teriam mais benefícios do que perdas, desde que estejam
amparados por recursos físicos e humanos de qualidade, conforme prevê 9.22, 9.23,
9.26.
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A Educação de Jovens e Adultos possibilita que pessoas que não tiveram acesso à
escola na idade convencional concluam seus estudos nos Ensinos Fundamental e
Médio. Cada vez mais o número de pessoas que procuram essa modalidade tem
reduzido, isto porque os alunos estão concluindo o Ensino fundamental na idade certa,
e a tendência é que este volume de estudantes diminua cada vez mais. O desafio das
escolas é criar propostas de ensino que levem os alunos a se encantar pelos estudos,
conforme prevê as estratégias 9.29, 9.30 e 9.31.

A educação de jovens e adultos não deve ser pensada como um processo de
recuperação de algo que tenha sido perdido ou que não tenha sido aprendido no
momento adequado. Tampouco deve seguir os mesmos critérios e referenciais da
educação de crianças e adolescentes. O adulto não volta para a escola para aprender
o que deveria ter aprendido quando criança e não aprendeu. Ele busca a escola para
aprender o necessário para ele no momento atual. O educando é capaz de
problematizar, criticar e emancipar a sua realidade nos âmbitos sociais, políticos e
econômicos. Diante disso, a educação pode ser um ato emancipatório e de libertação
do ser humano. O diálogo é condição para o conhecimento: planejar ações
principalmente valorizando seus conhecimentos construídos ao longo das experiências
de vida, as suas formas de expressão cultural, suas condições emocionais e de
trabalho conforme prevê as estratégias 9.24, 9.25, 9.27, 9.33 e 9.34.

META 10 - EJA INTEGRADA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação
de jovens e adultos, nos ensino fundamental e médio, na forma integrada à
educação profissional.

A meta 10 trata especificamente da Educação de Jovens e Adultos integrada a
Educação profissional. No município e na região não há a oferta de turmas de EJA
neste formato. E no município não há oferta de nenhum tipo de curso técnico.

Considerando essa realidade e como forma de incentivo para a participação da
população nesta faixa etária em cursos técnicos e profissionalizantes, a Administração
Municipal disponibiliza transporte para cidade de Valença para quem está realizando
cursos técnicos.
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META 11 - 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.
Para análise desta meta não é possível estabelecer quantificações, tendo em vista que
no município não há oferta de nenhum curso técnico de nível médio.

O município oferece o Transporte para Valença onde os alunos realizam o curso
técnico de nível Médio em Agroecologia, Agropecuária e Turismo.
META 12 - EDUCAÇÃO SUPERIOR
Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por
cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18
(dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada à qualidade da oferta e expansão
para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento
público.
META 13 - TITULAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e
doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de
educação superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no
mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores.

META 14 - PÓS-GRADUAÇÃO
Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de
modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e
cinco mil) doutores.
Tendo em vista que o município optou por manter as metas, de acordo com o Plano
Nacional de Educação, as metas 12, 13 e 14, não é possível mensurar pelo município
por meio de indicadores.

Não há no Município nenhuma instituição de Ensino Superior, porém nas cidades mais
próximas os estudantes têm acesso a três universidades públicas, UNEB –
Universidade do Estado da Bahia, FAZG – Faculdade Zacarias de Góes e FACTIVA –
Faculdade de Tecnologia de Valença, além das Instituições que ofertam os cursos de
graduação e pós-graduação na modalidade à distância. Os estudantes que frequentam
os cursos na cidade de Valença recebem o transporte gratuito, oferecido pela
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Administração Municipal, sendo um dos principais incentivos para buscar cumprir as
metas supracitadas. De acordo com os registros do setor de transporte da Secretaria
de Educação, atualmente são 100 alunos matriculados em cursos superiores, que
utilizam o transporte acadêmico. Além destes, existem munícipes que frequentam
cursos superiores em cidades diferentes das citadas acima, não sendo possível o
registro.

Para o registro da meta 14, foi realizado levantamento no município, e atualmente 05
munícipes possuem titulação de mestre. Temos universitários que estão cursando
mestrado, inclusive em outros países, porém não é possível quantificar.
META 15 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Garantir, em regime de colaboração entre a União, o Estado, o e os Municípios,
no prazo de 01 (um) ano de vigência deste PME, política estadual de formação
dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art.
61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os
professores e as professoras da educação básica possuam formação específica
de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em
que atuam.
META 16 - FORMAÇÃO CONTINUADA E PÓS-GRADUAÇÃO DE PROFESSORES
Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores
da educação básica, até o último ano de vigência deste PME, e garantir a todos
(as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área
de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos
sistemas de ensino.
A meta 15 e 16 encontra-se cumprida pelo município de Cairu, tendo em vista que
possuímos 200 profissionais no quadro do magistério e 100% possuem formação inicial
no magistério e/ou curso superior em pedagogia, e 47 possuem nível de pósgraduação. No quadro de professores há 04 profissionais de educação física, 02
profissionais de arte e 01 profissional em língua estrangeira/espanhol todos com
formação na área específica em que atuam, Sendo que 05 possuem pós-graduação na
área da educação.
No Plano de Cargos e Salários do magistério está previsto avanços de níveis para
profissionais com graduação, especialização, mestrado e doutorado, sendo um
incentivo e valorização para os profissionais, conforme estratégia 16.5.
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A estratégia 15.4, 15.7 e 16.1 preveem a formação continuada para os demais
profissionais que atuam na educação, sendo que o município disponibiliza todos os
anos, cursos específicos para cada profissional, além de inseri-los nas demais
formações ofertadas aos docentes. Para 2018, iniciará a execução do Plano Municipal
de Formação Continuada, que ampliara a carga horaria de formação disponibilizada
para 120 horas anuais. Vale ressaltar que o mesmo foi desenvolvido através de
consulta, por formulário de pesquisa aos profissionais da rede e de acordo com a
necessidade de cada área, conforme previsto na estratégia 16.6.

Para a estratégia 15.8 a qual se refere a alterar no Plano que para o ingresso na
carreira seja exigido formação em nível superior na modalidade licenciatura, foi
formulada uma nota técnica, a qual esclarece a redação da mesma e garante a
necessidade da formação mínima em magistério ou pedagogia.

As estratégias 16.2 e 16.4, sugerem a melhoria no acervo de obras didáticas e no
acesso de uso das tecnologias de informação e comunicação. As escolas da RME,
possuem acesso à internet e computadores disponíveis para uso dos profissionais,
possuem acesso a obras didáticas e literárias, porém este ainda é um dos fatores que
necessitam de melhoria. As escolas veem utilizando os recursos que recebem do
PDDE, para melhorar estes insumos a Secretaria de Educação vem buscando
cadastros em demais programas do governo federal e também através de recursos
próprios previstos no orçamento do município, para buscar melhoria a estes fatores.

16.1)estabelecer parcerias com instituições para o provimento de vagas em programas
contínuos de Especialização em Universidades Públicas e Privadas para os
profissionais da educação do município.

16.2) incentivar capacitação a nível de pros graduação para profissionais considerando
as necessidades de contexto das várias modalidade de ensino.
META 17 - VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR
Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação
básica equiparando os seus rendimentos médios aos dos (as) demais
profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência
deste PME.
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As estratégias 17.1 e 17.2 efetivam-se no município, tendo em vista que está previsto
no Plano de Cargos e Salários a garantia do pagamento do Piso Salarial Nacional e a
garantia dos 33% de Hora Atividade para preparação das aulas e atividades de
estudos e pesquisas dos docentes, havendo um comprometimento da Administração
Municipal para o cumprimento da mesma.

O município vem adotando medidas administrativas (processo administrativo) aos
profissionais da educação que não cumprirem com suas funções de acordo a LDB,
como : participação nos encontros pedagógicos nas escolas , participação de formação
continuada ofertada pela SME, Projetos e eventos realizados pela Unidade Escolar e
SEDUC. A estratégia 17.5 fá foi alcançada no município, casos já foram apurados e
tomadas as devidas providencias.

Nas escolas da SME e na Secretaria de Educação são assegurados os cargos de
coordenação pedagógica, e que sejam ocupados por profissionais com formação em
pedagogia, não podendo o mesmo ser coordenador e professor ao mesmo tempo,
conforme prevê a estratégia 17.7.
META 18 - PLANO DE CARREIRA
Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de Planos de Carreira para os
(as) profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de
ensino e, para o Plano de Carreira dos (as) profissionais da educação básica
pública, tomando como referência o piso salarial nacional profissional, definido
em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.
Todos os profissionais que atuam na Educação, possuem seus Plano de Cargos e
salários, onde são assegurados a eles elevação de níveis e classes de acordo com a
formação e tempo de serviço. Os profissionais dos magistérios possuem o plano
próprio aprovado pela Lei 294/2010.

O Plano de cargos e salários em vigência, prevê, o que propõe as estratégias 18.4,
18.5 e 18.6, as quais asseguram um sistema de avalição de desempenho dos
profissionais que estão em estágio probatório, sendo os mesmos avaliados pelas
equipes de gestão das escolas, e também essa avaliação é aplicada para os
professores efetivos, sendo base para a elevação de classes salariais.
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O Plano de Cargos e Salários prevê subsídios para professores que queiram realizar
cursos de mestrado e doutorado, conforme a estratégia 18.3. Há o avanço de nível de
10% após a conclusão dos cursos, e também facilidade de organização de horários
para os que desejarem cursar.

Estão sendo realizados pela Secretaria de Educação, através do MEC, estudos de
viabilidade do Plano de Carreira do Magistério para o Município de Cairu, o qual aponta
necessidades de alterações, que deverão ser realizadas futuramente, buscando manter
os direitos já adquiridos pelos profissionais efetivos do quadro.

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.

Atualmente todas as escolas do município, possuem instituídas as Associações de pais
Mestres e Funcionários e os conselhos escolares, sendo todos atuantes e auxiliares da
gestão escolar e auxiliando também na aproximação das famílias no acompanhamento
escolar, efetivando a estratégia 19.3 e 19.6.

Para a tomada de decisões e elaboração dos documentos bases das escolas como
PPP e Regimento Interno, é proporcionado a ampla participação da comunidades e
profissionais escolares, através de consultas por formulários de pesquisa, e reuniões
agendadas. Quando se trata da elaboração ou atualização dos documentos escolares
citados, a participação da comunidade e pais é menor, apesar de ser ofertada a
participação pela escola. Esta pratica está prevista na estratégia 19.2.

No município estão implantados e atuantes todos os conselhos pertencentes à
educação, sendo o Conselho de Controle e Acompanhamento Social – FUNDEB,
Conselho de Alimentação Escolar, Conselho Municipal de Educação e Comitê do
Transporte Escolar, tendo a participação de diferentes segmentos. A Secretaria de
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Educação disponibiliza a estrutura necessária para sua atuação, de acordo com a
estratégia 19.8.

A estratégia 19.9 assegura a atuação das equipes de coordenações pedagógicas nas
escolas e também na secretaria de Educação, além do psicólogo, fonoaudióloga e
nutricionista para realização dos atendimentos específicos da rede.
META 20 - FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO
Acompanhar e contribuir com o processo de ampliação 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 quinto ano de vigência do PMEBA e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio,
previsto em lei.
Tendo em vista que o munícipio manteve a meta nacional, não há um indicador
principal que permita acompanhar de forma plenamente adequada o cumprimento da
meta 20. Sendo utilizado indicadores municipais auxiliares.

Todas as receitas e despesas do município podem ser acompanhadas facilmente
através do portal da transparência do munícipio, o qual é alimentado frequentemente e
mantem-se atualizado para consultas. Além desse mecanismo, os conselhos são um
dos principais agentes de acompanhamento das aplicações corretas dos recursos
disponíveis, e são os responsáveis pelas prestação de contas dos mesmos, efetivando
as estratégias 20.1 e 20.2

Em 2016 o município aplicou 29,67% da receita em Educação, e até o presente
momento estão sendo aplicados 36,14% dos recursos na área da Educação, estando
acima dos 25% previstos em lei. Conforme prevê as estratégias 20.1, 20.3, 20.4 e 20.7,
a Administração Municipal garante a manutenção necessária para todas as escolas da
SME, merenda escolar de qualidade, transporte escolar para todos os alunos da zona
rural, profissionais com qualificação para atuar em salas de aulas, e serviços de apoio
e conservação, realiza reformas e reparos conforme a necessidade, investe em
materiais permanentes para as escolas. Além de ofertar material didático apostilado,
material escolar e uniformes gratuito para os alunos da rede.
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No que diz respeito a esta meta não tem faltado recursos para o financiamento da
educação. Os entes federados têm trabalhado para garantir a execução das metas e
prazos propostos neste Plano Municipal de Educação.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBQU0CN67JXUUCTGUQJWDW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Cairu

Quinta-feira
24 de Outubro de 2019
79 - Ano - Nº 3582

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DO PME – CAIRU
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VERSÃO PRELIMINAR

Cairu-BA
2017

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBQU0CN67JXUUCTGUQJWDW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
24 de Outubro de 2019
80 - Ano - Nº 3582

Cairu

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE
MONITORAMENTO:

EQUIPE TÉCNICA DO PME – DECRETO Nº 2.848/2018:

1. Luana Paula de Queiroz Figueiredo;
2. Lucas Tadeu Santos e Santos;
3. Jorge dos Santos da Silva;
4. Anderson Teles Gonçalves;
5. Jaciara Nascimento Machado;
6. Zenaide dos Santos;
7. Karine Maia Oliveira;
8. Áudio Luz Barbosa.

COMISSÃO COORDENADORA PME – DECRETO Nº 2.849/2018:

1. Katharine Roseira Barbosa;
2. Maria Cristélia Maciel de Souza;
3. Raidalva Maria Correia da Silva;
4. Rosecleide Santos Santana;
5. Rosemary Xavier de Oliveira;
6. Selmo Lima Bonfim;
7. Antônio César Reis Sena
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1.

Cairu

APRESENTAÇÃO

O Relatório de Avaliação do Plano Municipal de Cairu, é um documento com um
roteiro elaborado de todo o processo de verificação das Metas e Estratégias
construídas e realizadas através de uma equipe técnica e tem por objetivo
acompanhar as ações desenvolvidas no âmbito educacional do município para
saber se tais metas estão sendo atingidas e se as estratégias estão contribuindo
para esse fim.

O decreto nº 2.848/2018 nomeia os técnicos que compõem a EQUIPE TÉCNICA
para realizar o monitoramento das metas e estratégias. E o decreto nº 2.849/2018,
nomeia a COMISSÃO COORDENADORA para realizar a avaliação das metas e
estratégias do PME.
Os resultados alcançados se referem ao período de monitoramento compreendido
entre 2015/2016, conforme quadros informativos e contextualização de cada meta
do período citado.
Finalmente,

constam

ainda,

a

organização,

metodologia,

complementares e dados coletados em anexo.
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2.

PROCESSO DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO PME

No município de Cairu consta nos arquivos da Secretaria de Educação seu primeiro
Plano Municipal, instituído pela Lei 483/2015, e que foi necessário ser adequado
para estar em conformidade com o Plano Nacional de Educação. O plano nasceu de
muitas discussões, aprimoramentos e contribuição dos profissionais da área. O
início dos trabalhos do Processo de Monitoramento e Avaliação do PME seguiu as
seguintes etapas: organizar o trabalho; estudar o plano; monitorar continuamente as
metas e estratégias e avaliar periodicamente o plano. Dando continuidade
realizamos as ações: reuniões com as comissões e secretaria; reuniões com a
equipe técnica e de coordenação; elaboração da Agenda de trabalho; leitura e
discussão do PNE com equipe técnica e de coordenação e Secretaria Municipal;
leitura e discussão do Plano Municipal de Educação; leitura e estudo das metas do
PME; análise das metas e estratégias e divulgação. E realizamos a Audiência
Pública realizada em 19/09/2019 no prédio da Câmara Municipal para avaliação do
plano, apresentar o trabalho realizado e discussão.

Dando

continuidade

aos

trabalhos

foram

dadas

novas

orientações

para

monitoramento e avaliação do PME. Em seguida os membros foram capacitados
para monitoramento, avaliação e atualização da agenda de trabalho. Os integrantes
foram capacitados sobre a metodologia referente ao processo de monitoramento e
avaliação, estudos foram realizados, foram preenchidas as fichas B de
monitoramento; Identificar as metas e estratégias contempladas nos instrumentos
legais do município e selecionar as que serão executadas em regime de
colaboração; verificar inconsistências e analisar as notas técnicas; identificar as
fontes de dados; sistematizar os dados da Ficha A, B e C de Monitoramento;
divulgar os resultados; enviar o Relatório ao dirigente municipal para validar;
organizar a consulta pública e após a análise do dirigente, encaminhar a Avaliação
do Plano para versão Final para a Prefeitura Conduzir a Câmara Municipal.
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3. AVALIAÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS
I.

Meta sobre Educação Infantil

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 PME.

No ano de 2016, o município de Cairu atende 41,80% das crianças de 0 a 3 anos
matriculadas na Creche Municipal e 94,11% das crianças de 4 a 5 na pré-escola.
Com referência as crianças de 0 a 3 anos, observa-se um aumento no número de
matrículas em relação aos anos anteriores, já buscando atingir a meta estabelecida
do PME. Ao atendimento de 4 a 5 anos, cuja meta é universalizar, percebe-se uma
queda na matrícula. Por isso foi realizado uma busca junto aos agentes comunitários
de saúde, mas se faz necessário intensificar essa busca.

Indicador 1A

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Percentual da população de 4 a 5 anos que frequenta a
escola/creche (taxa de atendimento
escolar).

META ALCANÇADA NO
PERÍOD
O

FONTE DO INDICADOR

90,50%

Censo Demográfico 2010 –
IBGE

94,11%

Dados da Secretaria de
Educação

DADO
OFICIAL
100%
DADO
MUNICÍPA
L

Indicador 1B

META
PREVISTA
PARA O

Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a
escola/creche (taxa de atendimento
escolar).

META ALCANÇADA NO
PERÍOD

FONTE DO INDICADOR
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O
PERÍODO
41,80%

Censo Demográfico 2010 –
IBGE

41,80%

Censo Demográfico 2010 –
IBGE

DADO
OFICIAL
100%
DADO
MUNICÍPA
L
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II.

Meta sobre Ensino Fundamental

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

Contamos com um percentual de 95% que frequentam a escola. No entanto
precisamos mobilizar toda comunidade para conseguirmos a universalização dessa
meta. E com relação às pessoas de 16 anos temos um percentual de 29% com pelo
menos o Ensino Fundamental concluído. Observamos que essa faixa etária
apresenta dificuldade de permanência na escoa devido a vários fatores sociais. Na
tentativa de sanar o problema criamos turmas de correção de fluxo e apoiamos os
projetos da Secretaria de Assistência Social voltados para jovens nessa faixa etária.
Percentual de pessoas de 6 a 14 anos que frequentam
ou que
já concluíram o Ensino Fundamental (taxa de
escolarização
Indicador 2A
líquida ajustada).
META
PREVISTA META ALCANÇADA NO
PERÍOD
FONTE DO INDICADOR
PARA O
O
PERÍODO
DADO
95%
PNAD 2015
OFICIAL
100%
DADO
MUNICÍPA
L

95%

Censo Demográfico 2010 –
IBGE

Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o
ensino
Indicador 2B
fundamental concluído.
META
PREVISTA META ALCANÇADA NO
PERÍOD
PARA O
O

FONTE DO INDICADOR
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PERÍODO
DADO
29%

PNAD 2015

29%

Censo Demográfico 2010 –
IBGE

OFICIAL
100%
DADO
MUNICÍPA
L

III.
Meta sobre o Ensino Médio
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
PME, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por
cento).

Baseados nos dados do simec.mec.gov.br o nosso município de Cairu conta com
80% como percentual da população de 15 a 17 anos que freqüenta a escola ou já
concluiu a Educação Básica e 24,40% que freqüenta o ensino médio ou possui
Educação Básica. O município para atingir a meta do PME deverá buscar ações
junto à rede estadual de ensino.

Indicador 3A

META
PREVISTA

Percentual da população de 15 a 17 anos que
frequenta a
escola ou já concluiu a Educação Básica.

META ALCANÇADA NO
FONTE DO INDICADOR

PARA O
PERÍODO

PERÍODO
DADO
80%

PNAD 2015

80%

Censo Demográfico 2010 IBGE

OFICIAL
100%
DADO
MUNICÍPAL

Indicador 3B

Percentual da população de 15 a 17 anos que
frequenta o
ensino médio ou possui Educação Básica
completa.
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META
PREVISTA

META ALCANÇADA NO
FONTE DO INDICADOR

PARA O
PERÍODO

PERÍODO
DADO
24,40%

PNDE

OFICIAL
85%
DADO
24,40%

Censo Demográfico 2010 –
IBGE

MUNICÍPAL

IV.

Meta sobre a Educação Especial/Inclusiva

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, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de
sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes,
escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.
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O município de Cairu hoje atende 91% dos alunos com deficiência que freqüentam a
escola. Contando com 05 escolas com Salas de AEE, mas só 02 funcionando
regularmente, os educandos participam do ensino regular e são atendidos nas salas
de ensino especializado no contra turno e a rede municipal oferece através do IEL,
estagiaria para acompanhar aluno com deficiência na sala regular.
Percentual da população de 4 a 17 anos de idade com
deficiência que frequenta a escola.
META
PREVISTA

META ALCANÇADA NO
PERÍOD
O

PARA O
PERÍODO

DADO

FONTE DO INDICADOR

91,90%

Censo Demográfico 2010 IBGE

91,90%

Censo Demográfico 2010 –
IBGE

OFICIAL
100%
DADO
MUNICÍPA
L

Percentual de matrículas de alunos de 4 a 17 anos de
idade
com deficiência, TGD e altas habilidades ou
Indicador 4B
superdotação
que estudam em classes comuns da educação básica.
META
PREVISTA
META ALCANÇADA NO
PERÍOD
FONTE DO INDICADOR
O
PARA O
PERÍODO
DADO
Censo da Educação Básica
2015
100%
OFICIAL
100%
DADO
MUNICÍPA
L

V.

100%

Censo da Educação Básica
2015

Meta sobre a Alfabetização

Meta 5 – Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do
ensino fundamental.
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A rede municipal de educação de Cairu, sempre se preocupou com a alfabetização
de nossas crianças, priorizando bons alfabetizadores. Nossos professores contam
com acompanhamento do coordenador em seus planejamentos semanais. Foi feito
adesão ao PNAIC e esses professores foram capacitados para alfabetizar nossas
crianças em tempo hábil. Hoje o quadro de proficiência insuficiente em leitura é de
16,35; escrita 20,48% e matemática é 69,39%. Comparando aos anos anteriores
através dos resultados da PROVA ANA 2013 – 2016 comprova-se a melhoria em
leitura, escrita e matemática.
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Estudantes com proficiência insuficiente em leitura
(nível 1
Indicador 5A
da escala de proficiência).
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO
PERÍOD
O

FONTE DO INDICADOR

Avaliação Nacional da
Alfabetização –

DADO
46,40%

ANA 2016

OFICIAL
100%
DADO
MUNICÍPA
L

Avaliação Nacional da
Alfabetização –
46,40%
ANA 2016

Estudantes com proficiência insuficiente em escrita
(níveis 1,
Indicador 5B
2 e 3 da escala de proficiência).
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO
PERÍOD
O

FONTE DO INDICADOR

Avaliação Nacional da
Alfabetização –

DADO
62,40%

ANA 2016

OFICIAL
100%
DADO
MUNICÍPA
L

Indicador 5C

META
PREVISTA
PARA O

Avaliação Nacional da
Alfabetização –
62,40%
ANA 2016

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

META ALCANÇADA NO
PERÍOD
O

FONTE DO INDICADOR
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PERÍODO
Avaliação Nacional da
Alfabetização –

DADO
93%

ANA 2016

OFICIAL
100%
DADO
MUNICÍPA
L

VI.

Avaliação Nacional da
Alfabetização –
45%
ANA 2016

Meta sobre a Educação Integral

Meta 6 – Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinqüenta por
cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por
cento) dos (as) alunos (as) da educação básica.
Os índices alcançados são ainda pequenos, hoje através do Programa Novo Mais
Educação o município consegue ampliar o tempo das crianças e adolescentes,
como oferecendo também reforço escolar. Faz-se necessário um trabalho conjunto
com o Governo Federal com construções de escolas para atendermos e alcançar a
meta.
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Percentual de alunos da educação básica pública em
tempo
Indicador 6A
integral.
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO
PERÍOD
O
DADO

FONTE DO INDICADOR

24%

Censo da Educação Básica
2015

24%

Censo da Educação Básica
2015

OFICIAL
25%
DADO
MUNICÍPA
L

Percentual de escolas públicas com ao menos um aluno
que
Indicador 6B
permanece no mínimo 7 horas diária em atividades
escolares
META
META ALCANÇADA NO
PREVISTA
PERÍODO
PARA O
PERÍODO
DADO
OFICIAL
67,90%

FONTE DO INDICADOR

Censo da Educação Básica
2015

50%
DADO
MUNICÍPAL

67,90%

Censo da Educação Básica
2015

APRENDIZADO ADEQUADO NA IDADE CERTA
META 7 – Fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as
seguintes médias nacionais para o IDEB.
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O Índice de Desenvolvimento Básico do município de Cairu apenas uma escola
conseguiu atingir sua meta, as demais necessitam mais empenho e somar esforços
com todos os envolvidos da educação para alcançarem a meta desejada.
Indicador 7A Média do IDEB nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
OFICIAL

5,7

Indicador 7B

FONTE DO INDICADOR

5,5

Censo da Educação Básica e Prova
Brasil - 2005-2013

9,9

Censo da Educação Básica e Prova
Brasil – 2015

DADO
MUNICÍPAL

Média do IDEB nos Anos Finais do Ensino Fundamental .
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META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

5,5

DADO
OFICIAL

Censo da Educação Básica e Prova
Brasil - 2005-2013

5,2
DADO
MUNICÍPAL

Indicador 7C
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

2,8

Censo da Educação Básica e Prova
Brasil – 2015

Média do IDEB no Ensino Médio.
META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
OFICIAL

3,4

DADO
MUNICÍPAL

3,0

FONTE DO INDICADOR

Censo da Educação Básica e
ProvaBrasil

4,7
Censo da Educação Básica e Prova
Brasil

ESCOLARIDADE MÉDIA
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 Estado 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.
Em relação à população de 18 a 29 anos para aumentar a escolaridade para 12 anos, se faz
necessário que todos se empenhem, essa clientela está na rede estadual e o índice de evasão
é muito grande, o problema é municipal, se as estratégias forem levadas a sério e todos se
comprometerem com a causa iremos aumentar esses índices consideravelmente.

Indicador 8A Escolaridade média da população de 18 a 29 anos de idade.
META
PREVISTA META ALCANÇADA NO
FONTE DO INDICADOR
PARA O
PERÍODO

PERÍODO

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBQU0CN67JXUUCTGUQJWDW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
24 de Outubro de 2019
96 - Ano - Nº 3582

Cairu
DADO
7 anos

Censo Demográfico 2010 – IBGE

7 anos

Censo Demográfico 2010 – IBGE

OFICIAL
12 anos
DADO
MUNICÍP
AL

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos residente
Indicador 8B
na área rural.
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO

FONTE DO INDICADOR

PERÍODO

DADO
7 anos

Censo Demográfico 2010 – IBGE

7 ano

Censo Demográfico 2010 – IBGE

OFICIAL
12 anos
DADO
MUNICÍP
AL

Indicador 8C

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

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA
NO
PERÍO
DO
DADO

FONTE DO INDICADOR

1 ano

Censo Demográfico 2010 – IBGE

1 ano

Censo Demográfico 2010 – IBGE

OFICIAL
12
DADO
MUNICÍP
AL
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Razão entre a escolaridade média de negros e não negros na
Indicador 8D
faixa etária de 18 a 29 anos.
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA
NO
PERÍO
DO

FONTE DO INDICADOR

DADO
*

*

*

*

OFICIAL
100%
DADO
MUNICÍP
AL

Percentual da população de 18 e 29 anos com menos de 12
Indicador 8E
anos de escolaridade.
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA
NO
PERÍO
DO

FONTE DO INDICADOR

DADO
64,50%

IBGE e Censo Populacional

64,50%

IBGE e Censo Populacional

OFICIAL
100%
DADO
MUNICÍP
AL

Percentual da população de 18 e 29 anos residente no campo
Indicador 8F
com menos de 12 anos de escolaridade.
META

META ALCANÇADA
NO

PREVISTA

FONTE DO INDICADOR

PERÍOD
O
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PARA O
PERÍODO
DADO
69%

IBGE e Censo Populacional

69%

IBGE e Censo Populacional

OFICIAL
100%
DADO
MUNICÍPA
L

Percentual da população de 18 e 29 anos entre os 25%
mais
Indicador 8G
pobres com menos de 12 anos de escolaridade.
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO
PERÍOD
O

FONTE DO INDICADOR

DADO
67,70%

IBGE e Censo Populacional

67,70%

IBGE e Censo Populacional

OFICIAL
100%
DADO
MUNICÍPA
L

Indicador 8H

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

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

META ALCANÇADA NO
PERÍOD
O

FONTE DO INDICADOR

DADO
66,40%

IBGE e Censo Populacional

66,40%

IBGE e Censo Populacional

OFICIAL
100%
DADO
MUNICÍPA
L
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IX.

Meta sobre a Alfabetização e Alfabetismo Funcional de Jovens e Adultos

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 PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa
de analfabetismo funcional.
No que diz respeito a elevar a taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais o
município já vem há anos buscando melhorar suas taxas, mas ainda precisa unir esforços a
rede estadual e realizar suas estratégias para alcance da meta.

Indicador 9A

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Taxa de alfabetização da
população de 15 anos ou mais
de idade
META ALCANÇADA NO
PERÍOD
O

FONTE DO INDICADOR

88,40%

Censo Demográfico 2010 –
IBGE

88,40%

Censo Demográfico 2010 –
IBGE

DADO
OFICIAL
93,50%
DADO
MUNICÍPA
L

Indicador 9B Taxa de analfabetismo funcional de pessoas de 15 anos
ou
mais de idade.
META
PREVISTA
META ALCANÇADA NO
PERÍOD
FONTE DO INDICADOR
PARA O
O
PERÍODO
DADO
Censo Demográfico 2010 –
35,10%
IBGE
OFICIAL
50%
DADO
MUNICÍPA
L

35,10%

Censo Demográfico 2010 –
IBGE
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X. EJA Integrada à Educação Profissional
Meta 10 – Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de
jovens e adultos, nos ensino fundamental e médio, na forma integrada à educação
profissional.
O município de Cairu ainda não oferece matrículas para EJA Integrada é educação
profissional, mas seria uma grande oportunidade para nossos jovens, será necessário muito
esforço e recursos envolvidos para efetivar essa meta.

Indicador 10A

META
PREVISTA

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

META ALCANÇADA NO
FONTE DO INDICADOR

PARA O
PERÍODO

PERÍODO
DADO
0%

********

0%

********

OFICIAL
25%
DADO
MUNICÍPA
L

XI.
Educação Profissional
Meta 11 – Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio,
assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinqüenta por cento) da expansão no
segmento público.
Nessa meta o município fica totalmente dependente da União e da Rede Estadual para
oferecer aos nossos jovens Educação profissional em nível médio, hoje o município
disponibiliza o transporte para os jovens que fazem cursos técnicos nas cidades vizinhas.

Indicador 11A

Número absoluto de matrículas na educação
profissional de nível médio.
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META
PREVISTA

META ALCANÇADA NO
FONTE DO INDICADOR

PARA O
PERÍODO

PERÍODO
DADO
0%

********

0%

********

OFICIAL
50%
DADO
MUNICÍPA
L

Número absoluto de matrículas na educação
profissional de nível médio na rede pública.
Indicador 11B

META
PREVISTA

META ALCANÇADA NO
FONTE DO INDICADOR

PARA O
PERÍODO

PERÍODO
DADO
0%

*******

0%

*******

OFICIAL
50%
DADO
MUNICÍPA
L

XII.

Educação Superior

Meta 12 - Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinqüenta por
cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24
(vinte e quatro) anos, assegurando a qualidade da oferta e expansão para um mínimo de
40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público.
O município de Cairu apesar dos recursos escassos e não ser sua obrigação vem a anos,
disponibilizando o transporte para universitários, que viajam todos os dias para cidade
circunvizinhas, objetivando concluírem seus cursos. Os incentivos sempre são dados para que
essa população cursarem nível superior.

Indicador 12A

Taxa bruta de matrículas na graduação (TBM).

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBQU0CN67JXUUCTGUQJWDW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
24 de Outubro de 2019
102 - Ano - Nº 3582

META
PREVISTA

Cairu

META ALCANÇADA NO
FONTE DO INDICADOR

PARA O
PERÍODO

PERÍODO
DADO
11,70%

IBGE e Censo Populacional

11,70%

IBGE e Censo Populacional

OFICIAL
50%
DADO
MUNICÍPA
L

Indicador 12B
META
PREVISTA

Taxa líquida de escolarização na graduação (TLE).

META ALCANÇADA NO
FONTE DO INDICADOR

PARA O
PERÍODO

PERÍODO

6,10%

Censo Demográfico 2010 –
IBGE

6,10%

Censo Demográfico 2010 –
IBGE

DADO
OFICIAL
33%
DADO
MUNICÍPA
L

XIII.

Titulação de Professores da Educação Superior

Meta 13 – Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e
doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior
para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por
cento) doutores.
A rede municipal sempre busca incentivar seus profissionais a elevarem a qualidade da
educação superior, infelizmente ainda temos docentes que se recusam por estarem já próximo
a se aposentar. Temos mestres que já concluíram seus cursos em universidades públicas
privadas.
Percentual de docentes com mestrado ou doutorado na
Indicador 13A
Educação Superior.
META
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PREVISTA

META ALCANÇADA NO

PARA O
PERÍODO

PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO

Estado, Região e Brasil INEP/Censo

63,8
0%

75%

da Educação Superior - 2015

OFICIAL

18
DADO
MUNICÍPA
L

63,8
0%

Estado, Região e Brasil INEP/Censo
da Educação Superior - 2015

Percentual de docentes com doutorado na Educação
Indicador 13B
Superior.
META
PREVISTA

META ALCANÇADA
NO
FONTE DO INDICADOR

PARA O
PERÍODO

PERÍODO

DADO

26,3
%

da Educação Superior - 2015

OFICIAL
35%
DADO
MUNICÍPA
L

Estado, Região e Brasil INEP/Censo

26,3
%

Estado, Região e Brasil INEP/Censo
da Educação Superior - 2015

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBQU0CN67JXUUCTGUQJWDW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
24 de Outubro de 2019
104 - Ano - Nº 3582

XIV.

Cairu

Pós-Graduação.

Meta 14 – Elevar gradualmente o numero de matriculas na pós-graduação stricto sensu, de
modo a atingir a titulação anual de 60,000 (sessenta mil) mestres e 25.00 (vinte e cinco mil)
doutores.
Em nosso município muitos já realizaram cursos de pós-graduação através de universidades
públicas e privadas em outros municípios circunvizinhos. E através da Plataforma Freire a
Secretária incentiva a todos buscarem cursos de especialização. Quanto a mestrado alguns
docentes já concluíram e outros estão buscando realizar.

Indicador 14A
META
PREVISTA

Número de títulos de mestrado concedidos por ano.

META ALCANÇADA NO
FONTE DO INDICADOR

PARA O
PERÍODO

PERÍODO

DADO
1%
OFICIAL

Projeções Populacionais
IBGE 2015

60.00%
DADO
MUNICÍPA
L

1%
Secretaria Municipal de
Educação

Indicador 14B Número de títulos de doutorado concedidos por ano.
META
PREVISTA

META ALCANÇADA NO
FONTE DO INDICADOR

PARA O
PERÍODO

PERÍODO

DADO

1%

Projeções Populacionais
IBGE 2015
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OFICIAL
25.00%
DADO
MUNICÍPA
L

1%

Projeções Populacionais
IBGE 2015
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XV.

Cairu

Formação de Professores

Meta 15 – Garantir, em regime de colaboração entre a união, o estado, e os
municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PME, política estadual de
formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput
do art. 61 da lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os
professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de
nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que
atuam.
No município temos professores efetivos sem graduação concluída, aguardando
uma oportunidade para realizar.

Indicador15A

META
PREVISTA

Proporção de docências com professores que
possuem
formação superior compatível com a área de
conhecimento
em que lecionam na Educação
Básica.
META ALCANÇADA NO
FONTE DO INDICADOR

PARA O
PERÍODO

PERÍODO
DADO
90%

GEOCAPES e Projeção Pop.
IBGE

90%

GEOCAPES e Projeção Pop.
IBGE

OFICIAL
100%
DADO
MUNICÍPA
L

XVI.

Formação Continuada e Pós-Graduação de Professores

Meta 16 – Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinqüenta por cento) dos
professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PME, e garantir
a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua
área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos
sistemas de ensino.
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No quadro de professores já temos 40% formados em nível de pós-graduação e
quanto a Formação Continuada o município precisa buscar meios para melhorar sua
atuação nessa meta, pois contamos com a formação do PNAIC e para os demais
oferecemos apenas na Jornada Pedagógica.

Percentual de professores da Educação Básica com
PósIndicador 16A
graduação lato sensu ou Stricto Sensu.
META
PREVISTA

META ALCANÇADA NO
FONTE DO INDICADOR

PARA O
PERÍODO

PERÍODO
DADO
12,80%

Censo da Educação Básica
2015

OFICIAL
50%
DADO
MUNICÍP
AL

XVII.

12,80%

Dados da Secretaria de
Educação

Valorização do Professor

Meta17 – Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de
educação básica equiparando os seus rendimentos médios ao dos (as) demais
profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência
deste PME.
No município a folha de pagamento hoje já se encontra no seu limite, ficando
impossibilitado um aumento de salário para equiparar aos demais servidores sem
uma ajuda do governo federal. O município cumpre a Lei do Piso Nacional.
Razão entre o salário médio de professores da
Educação
Básica da rede pública (não Federal) e o salário médio
Indicador17A de
não professores com escolaridade equivalente.
META
PREVISTA META ALCANÇADA NO
FONTE DO INDICADOR
PARA O
PERÍODO
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PERÍODO
DADO
78,1%

PNAD

78,1%

PNAD

OFICIAL
100%
DADO
MUNICÍPA
L

XVIII.

Plano de Carreira Docente

Meta 18 – Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de carreira
para os (as) profissionais da educação básica e superior pública de todos os
sistemas de ensino e, para o plano de carreira dos (as) profissionais da educação
básica

pública,

tomando
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Referência o Piso Salarial Nacional Profissional, definido em lei federal, nos termos
do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.
No município de Cairu, já existe Plano de Carreira dos profissionais da educação. O
município dentro de suas possibilidades vem atendendo as demandas preconizadas
pelo Plano

Indicador 18A

Existência de planos de carreira para os (as)
profissionais da
educação básica e superior pública de todos os
sistemas de
ensino.

META
META ALCANÇADA
NO

PREVISTA

FONTE DO INDICADOR
PARA O
PERÍODO

PERÍODO
DADO

100
%

OFICIAL
100%
DADO
MUNICÍPA
L

Indicador 18B

100
%

SEDUC e D.O.M

Plano de carreira dos (as) profissionais da educação
básica
pública, tomando como referência o piso salarial
nacional
profissional
.

META
PREVISTA

META ALCANÇADA
NO
FONTE DO INDICADOR

PARA O
PERÍODO

PERÍODO
DADO

100
%

OFICIAL
100%
DADO
MUNICÍPA
L

100
%

SEDUC e D.O.M
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XIX.

Cairu

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.
O município tem interesse em elaborar uma Lei de Gestão Democrática onde será
realizado as eleições diretas para Diretor e vice-diretor, os critérios de mérito e
desempenho ainda não foram efetivados, os conselhos escolares são atuantes e
grêmios estudantis.
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22
Efetivação da gestão democrática da educação,
associada a
Indicador 19A
critérios técnicos de mérito e desempenho.
META
PREVISTA

META ALCANÇADA NO
FONTE DO INDICADOR

PARA O
PERÍODO

PERÍODO
DADO
?

*****

?

*****

OFICIAL
100%
DADO
MUNICÍPA
L

Consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das
Indicador19B escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da
União.
META
PREVISTA META ALCANÇADA NO
FONTE DO INDICADOR
PARA O
PERÍODO
PERÍODO
DADO
Dados da Secretaria de
100%
Educação
OFICIAL
100%
DADO
MUNICÍPA
L

XX.

100%

Dados da Secretaria de
Educação

Financiamento da Educação

Meta 20 – Acompanhar e contribuir com o processo de ampliação 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 quinto ano de vigência do
PME-BA e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do
decênio, previsto em lei.
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O município vem garantindo a aplicação com os seguintes percentuais: 2015 aplicou
25,06% e em 2016 teve um aumento para 31,09% na manutenção e
desenvolvimento da educação.
Aplicação dos 7% do PIB na Educação Pública
Indicador20A
META
PREVISTA

META ALCANÇADA NO
FONTE DO INDICADOR

PARA O
PERÍODO

PERÍODO
DADO
26%

Dados da Secretaria de
Educação

26%

Dados da Secretaria de
Educação

OFICIAL
25%
DADO
MUNICÍPA
L
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23
Aplicação dos 10% do PIB na Educação Pública
Indicador20A
META
PREVISTA

META ALCANÇADA NO
FONTE DO INDICADOR

PARA O
PERÍODO

PERÍODO
DADO
26%

Dados da Secretaria de
Educação

26%

Dados da Secretaria de
Educação

OFICIAL
25%
DADO
MUNICÍPA
L

4.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO

Após estudo e análise realizados no Plano Municipal de Educação de Cairu,
verificamos o cumprimento de algumas metas, outras parcialmente cumpridas. E se
faz necessário muito compromisso e dedicação para que seja cumprida as demais
metas. A educação apesar de ter seus recursos, não é totalmente administrada pela
Secretaria Municipal e isso dificulta as prioridades na área educacional. Ainda
necessitamos de uma equipe centrada na efetivação e cumprimento das estratégias
que o plano contempla, exige mais compromisso por parte dos responsáveis, sem
falar da integração da rede estadual que falta, e tudo isso enfraquece o alcance das
metas e estratégias do Plano Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

RELATÓRIO ANUAL DE MONITORAMENTO DO PME – CAIRU
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VERSÃO PRELIMINAR

Cairu-BA
2018
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4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE
MONITORAMENTO:

EQUIPE TÉCNICA DO PME:

1. Luana Paula de Queiroz Figueiredo;
2. Lucas Tadeu Santos e Santos;
3. Jorge dos Santos da Silva;
4. Anderson Teles Gonçalves;
5. Jaciara Nascimento Machado;
6. Zenaide dos Santos;
7. Karine Maia Oliveira;
8. Áudio Luz Barbosa.

COMISSÃO COORDENADORA PME:

1. Katharine Roseira Barbosa;
2. Maria Cristélia Maciel de Souza;
3. Raidalva Maria Correia da Silva;
4. Rosecleide Santos Santana;
5. Rosemary Xavier de Oliveira;
6. Selmo Lima Bonfim;
7. Antônio César Reis Sena
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2. ORGANIZAÇÃO E METODOLOGIA DO MONITORAMENTO:
O monitoramento do Plano Municipal de Educação de Cairu, aprovado através da Lei
Municipal nº 483/2015 de 22 de junho de 2015, foi coordenado pela Secretaria
Municipal de Educação de Cairu e pelos membros da Comissão de Coordenação
(Decreto nº 2.849/2018) e Equipe Técnica, nomeada pelo Decreto 2.848/2015, de 20
de março de 2017, composta por representantes da Secretaria Municipal de Educação,
Rede Municipal de Ensino, Coordenação pedagógica, Câmara Municipal de
Vereadores e Conselho de Educação. As equipes citadas acima foram convocadas a
reunir na Secretaria Municipal de Educação, para participar dos estudos do PME.

Nas reuniões foram realizadas leituras e avaliação das metas e estratégias do Plano
Municipal de Educação no tocante a avanços ou retrocessos das estratégias
estabelecidas em 2015, no momento da sua elaboração, até a realidade atual, bem
como o registro das observações feitas pelas equipes e a elaboração das Notas
Técnicas.

Foi feita a análise de cada meta, tendo como convidado às pessoas diretamente
envolvidas com a Meta, para explicitarem a situação atual da educação, em cada
etapa, a fim de se fazer um comparativo a apresentar dados relevantes ao processo de
monitoramento e avaliação do Plano.

Em cada reunião de estudos foi feito registro em ata relatando os trabalhos e após
foram feitas as elaborações das notas técnicas, com objetivo de promover as
mudanças necessárias no texto ou justifica-las, quando necessário.
Para a elaboração desse relatório, foram seguidas as etapas conforme descrição
abaixo:

ETAPA 1: ORGANIZAR O TRABALHO
Para organização do trabalho foi desenvolvida uma agenda de trabalho com todas
etapas e ações, bem como os responsáveis pela ação e os prazos para execução.
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ETAPA 2: ESTUDAR O PLANO

Para o estudo e o monitoramento do plano foram marcadas reuniões semanais com
as Comissões e pessoas das comunidades interessadas. Cada reunião culminou
com o registro de atas relatando as principais ponderações e trabalhos
desenvolvidos.

ETAPA 3: MONITORAR CONTINUAMENTE AS METAS E
ESTRATÉGIAS
Esta etapa é o monitoramento propriamente dito, afinal, a sociedade necessita saber
se as metas estão sendo trabalhadas/atingidas. É o momento em que foi necessária
a coleta de dados para a construção de indicadores para os três primeiros anos de
vigência, haja visto da importância desses indicadores como instrumento
indispensável. Esses indicadores serão apresentados na Parte C da ficha de
monitoramento.
Ainda nesta etapa, foi elaborado o presente relatório (preliminar), bem como
encaminhado à Secretaria Municipal de Educação, à Comissão Coordenadora e
após, equipe técnica o analisou.
Vale destacar que para o bom direcionamento e funcionamento da organização do
processo de Monitoramento do PME, foi elaborada uma agenda de trabalho.

METAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

META 1 - EDUCAÇÃO INFANTIL
Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5
anos de idade e Ampliar a oferta de Educação Infantil em Creches de forma a atender,
no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste PME.
Objetivando o cumprimento desta meta o município elencou dezesseis estratégias
correlatas, que dizem respeito ao atendimento da educação infantil.
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A estratégia 1.1 pontua que o município deverá garantir o atendimento de educação
infantil de populações do campo, comunidades, quilombolas, nos respectivos espaços
de vida redimensionando, quando for o caso, a distribuição territorial da oferta,
configurando a nucleação de escolas e evitando-se o deslocamento de crianças,
respeitadas as especificidades dessas comunidades. Meta alcançada uma vez que o
município vem garantindo esse atendimento.

A estratégia 1.2 fala da expansão do Programa Nacional de Reestruturação e
Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil, em
áreas rurais e urbanas, bem como mobiliários, respeitando as normas de acessibilidade
e melhoria da qualidade da rede física de ensino. A estratégia supracitada fora
alcançada parcialmente, pois precisamos melhorar nesses aspectos.

Todas as creches do município funcionam em tempo integral, já a pré-escola apenas
uma escola do município em funciona em tempo integral, logo. A estratégia 1.4 que fala
da estimulação a ampliação da oferta de vagas em regime de tempo integral em
creches e pré-escolas da rede pública de ensino. Precisamos avanças para ter esse
atendimento em sua totalidade.

O munícipio vem trabalhando para proporcionar aos alunos da educação infantil e préescola, espaços adequados para jogos, brincadeiras e outras experiências da cultura
lúdica infantil, promovendo o respeito às relações da infância com a cultura, o meio
ambiente e a educação, com essa iniciativa, estamos atendendo parcialmente as
estratégias 1.5 e 1.16, mas precisamos avançar.

A estratégia 1.6 do PME, fala do apoio técnico-pedagógico para a criação, até o fim do
segundo ano de vigência deste PME, de um setor específico de Educação Infantil na
Secretaria Municipal de Educação, estimulando os Conselhos Municipais de Educação
a elaborarem orientações e diretrizes municipais para a Educação Infantil. A
coordenação da educação em parceria com diretoria pedagógica já estão se
articulando para a construção das orientações e diretrizes da educação infantil com
base na BNCC.
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Atendendo ao que preconiza a estratégia 1.7, a Secretaria de Educação do município
de Cairu, vem formulando e executando políticas públicas de formação inicial e
continuada de professores, coordenadores pedagógicos, gestores escolares e demais
profissionais de educação que trabalham em instituições de Educação Infantil (creche e
pré-escolas), de modo que progressivamente o atendimento na Educação Infantil (do
campo e urbano) seja realizado por profissionais com formação em nível superior
(Licenciatura em Pedagogia), bem como estimulando a articulação de cursos para
profissionais da educação do município, atendendo assim a meta 1.8 do PME que fala
da estimulação e da a articulação de cursos de formação para profissionais da
educação, de modo a garantir a elaboração de currículos e propostas pedagógicas das
escolas e curso de formação inicial 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

A estratégia 1.10, já é uma realidade no nosso município, pois o município já vem
garantindo o acesso à educação infantil aos (às) alunos (as) com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.
Precisamos avanças no que diz respeito ao fomento da oferta do atendimento
educacional especializado complementar e suplementar, assegurando a educação
bilíngue para crianças surdas e a transversalidade da educação especial nessa etapa
da educação básica.

A alimentação escola é um direito garantido por lei para nossos alunos e o município
de Cairu vem garantindo a alimentação escolar adequada para todas as crianças
atendidas nas instituições públicas de Educação Infantil (campo e urbanas) e
conveniadas atendendo assim a estratégia 1.11 do PME.

Todos os professores da educação infantil são graduados e pós-graduados na área,
atendendo ao que preconiza a estratégia 1.12 do PME e a LDB.

META 2 - ENSINO FUNDAMENTAL
Universalizar o Ensino Fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e
garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada,
até o último ano de vigência deste PME.
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Para efetivação da meta 2 do PME, o municipio de Cairu, elencou vinte e uma
estratégias correlatas, que dizem respeito ao atendimento do Ensino Fundamental.

A estratégia 2.1 que fala da criação mecanismos para o acompanhamento
individualizado dos (as) alunos (as) do ensino fundamental, já está consolidado no
município, pois todas as escolas vem monitorando o processo de construção de
conhecimento dos alunos individualmente, atendendo assim a estratégia 2.1 do PME.
Além do acompanhamento individual, as escolas municipais dos anos iniciais, vem
Fortalecendo o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do
aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de renda, bem
como das situações de discriminação, preconceitos e violências na escola, visando ao
estabelecimento de condições adequadas para o sucesso escolar dos (as) alunos (as),
em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e
proteção à infância, adolescência e juventude cumprindo assim a estratégia 2.2 do
PME.

A Secretaria da Educação de Cairu vem promovendo a relação das escolas com
instituições e movimentos culturais, e com isso vem garantindo 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 pólos de criação e difusão
cultural atendendo a estratégia 2.6 do PME.

Todas as escolas municipais vêm incentivando a participação dos pais ou responsáveis
no acompanhamento das atividades escolares dos filhos por meio do estreitamento das
relações entre as escolas e as famílias. As escolas partem do principio que com o
apoio dos familiares dos alunos o processo de construção de conhecimento se torna
mais fácil. Assim as escolas cumprem a estratégia 2.7 do PME.

Todos os alunos matriculados nos anos iniciais estudam nas suas respectivas
comunidade, com isso o município de Cairu atende ao que reza na meta 2.8 do PME.
Também vem desenvolvendo formas alternativas de oferta do ensino fundamental,
garantida a qualidade, para atender aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam
a atividades de caráter itinerante, cumprindo a estratégia 2.9.
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As escolas municipais de Cairu, ao iniciar o período de matriculas, solicita aos pais de
alunos que assinem o termo de responsabilidade para os pais e responsáveis que se
negam a matricular a criança de 06 a 17 anos, para assegurar a criança no sistema
municipal de ensino, com essa iniciativa, a escola cumpre o disposto na estratégia 2.10
do PME.

A estratégia 2.12 que fala da promoção de atividades de desenvolvimento e estímulo a
habilidades esportivas nas escolas, interligadas a um plano de disseminação do
desporto educacional e de desenvolvimento esportivo nacional, já vem acontecendo no
município através do Programa Novo Mais Educação.

A Prefeitura de Cairu, a través da Secretaria de Infraestrutura vem construindo e
ampliando espaços do Ensino Fundamental na zona rural e urbana para o melhor
atendimento educacional, atendendo ao disposto na estratégia 2.13 do PME.

A Secretaria de Educação de Cairu, já há alguns anos vem garantindo aos profissionais
com formação na Educação do Ensino Fundamental I em Pedagogia e Fundamental II
nas disciplinas que compõe o currículo ser alocados de acordo sua formação,
priorizando as vagas aos profissionais com mais tempo de formação, com isso
garantimos aos alunos um ensino de qualidade, cumprindo assim a estratégia 2.14 do
PME.

A Secretaria de Educação já está se articulando para construção dos currículos e
propostas pedagógicas específicas para educação escolar para as escolas do campo e
para as comunidades quilombolas, incluindo os conteúdos culturais correspondentes às
respectivas comunidades e considerando o fortalecimento das práticas socioculturais,
produzindo e disponibilizando materiais didáticos específicos, inclusive para os (as)
alunos (as) com deficiência. A estratégia 2.15 ainda está sendo construída.

A Secretaria Municipal da Educação, já vem garantindo aos professores do ensino
fundamental I a carga horária estabelecida em lei referente a Atividade Complementar;
garantindo também formação para os professores nas diversas disciplinas do ensino
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fundamental II e formação para melhorar sua prática pedagógica, atendendo assim as
estratégias 2.16 e 2.17 do PME.

A Secretaria da Educação, através da Diretoria Pedagógica criou o programa de
reestruturou à proposta de avaliação do sistema municipal de ensino e está estudando
a BNCC para efetuar a reestruturação curricular pedagógica do ensino fundamental,
atendendo ao disposto nas estratégias 2.19 e 2.20.

META 3 - ENSINO MÉDIO
Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos
e Elevar, até o final do período de vigência deste PME, a taxa líquida de matrículas no
Ensino Médio para 85%.
Sabe-se que o Ensino Médio não é de competência do municipio, logo o papel do
município é contribuir juntamente com o estado para a efetivação das estratégias e
para isso fora elencado onze estratégias correlatas, que dizem respeito ao
atendimento do Ensino Médio.

O município vem contribuindo com o estado para que o ensino médio seja o espaço de
ressignificação e recriação da cultura herdada, privilegiando trocas, acolhimento e
aconchego para assegurar o bem estar dos jovens e adolescentes, atendendo a
estratégia 3.1

O município também vem estimulando a que o governo do estado institua, amplie e
apoie programas de renovação do ensino médio em articulação com o programas
nacionais, a fim de incentivar práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares
estruturadas pela relação entre teoria e prática, integradas às dimensões da ciência, do
trabalho, das linguagens, das tecnologias, da cultura e das múltiplas vivências
esportivas com destaque para as escolas de ensino médio no campo, em que se deve,
neste caso, considerar as experiências e realidades sociais do campo bem como
contribuindo na fomentação de programas de educação e de cultura para qualificação
social e profissional de pessoas de áreas urbana e do campo, na faixa etária de 15
(quinze) a 17 (dezessete) anos e de adultos, que estejam fora da escola e em
defasagem no fluxo escolar atendendo assim as estratégias 3.2 e 3.3 do PME.
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O município também vem cooperando com o estado na estimulação da expansão das
matrículas gratuitas de ensino médio integrado à educação profissional, observando-se
as peculiaridades das populações do campo, das comunidades quilombolas, cumprindo
assim a meta 3.4.

Outra parceria que o município vem realizando junto ao governo do estado é a fruição
de bens e espaços culturais, mapeando, ampliando e organizando oferta de atividades
que envolvam de forma regular práticas culturais, bem como a ampliação do acesso
dos estudantes a cultura corporal e as múltiplas vivências esportivas, integrada ao
currículo escolar, atendendo à estratégia 3.5 do PME.

A estratégia 3.6 que fala sobre o fomento programa e ações de correção de fluxo do
ensino médio, por meio do acompanhamento individualizado do (a) aluno (a) com
rendimento escolar insatisfatório e pela adoção de práticas e estudos complementares
que viabilizem a aprendizagem, de forma a reposicionar o aluno no ciclo escolar
compatível com sua idade tem outra estratégia que o município vem dando apoio ao
estado, mas precisamos ainda avançar muito para atingir a estratégia 3.6 em sua
totalidade.

A estratégia 3.8 fala do incentivo a políticas de proteção ao escolar contra formas de
exclusão, como medida de prevenção do desconforto e da evasão escolar, motivada
por preconceito ou quaisquer formas de discriminação. Muitas atividades vêm
acontecendo na escola estadual do municipal, logo, a estratégia supracitada já fora
alcançada.

O município de Cairu objetivando cooperar com o estado, vem estimulando a
participação dos adolescentes e jovens nos cursos das áreas tecnológicas e científicas,
estabelecendo acordos com as IES e Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica para a realização de estágios e visitas técnicas, articuladas as
atividades de ensino pesquisa e extensão, com isso vem cumprindo o disposto na
estratégia 3.9 do PME.

O município vem contribuindo com o estado na incentivação e no acompanhamento e o
monitoramento do acesso e da permanência dos jovens beneficiários (as) de
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programas de transferência de renda, no ensino médio em colaboração com as famílias
e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à adolescência e
juventude, mas ainda faz-se necessário avançar para que possamos alcançar a
estratégia 3.10 de forma efetiva.

No ano de 2018, o estado assumiu definitivamente o ensino médio no município de
Cairu, pois até 2017, o município pagava aos professores que atuavam no ensino
médio, pois eles estavam na estrutura das escolas municipais. Com isso cumpriu-se a
estratégia 3.11 do PME.
META 4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA
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, 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.

Para efetivação da meta 4 do PME, o município de Cairu, elencou vinte estratégias
correlatas, que dizem respeito ao atendimento da Educação Inclusiva.

O município conta hoje com 04 salas de recursos multifuncionais, necessitando
ampliação a e implantação de mais salas de recursos multifuncionais em parceria com
o governo federal, necessitando de investir na formação continuada de professores e
professoras para o atendimento educacional especializado nas escolas urbanas, do
campo, e das comunidades. A estratégia 4.1 fora alcançada parcialmente.

O município vem garantindo o atendimento educacional especializado em salas de
recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou
conveniados, nas formas complementar e suplementar, para alunos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,
matriculados na rede pública de educação básica, conforme necessidade identificada
por meio de avaliação, ouvidos a família e o aluno, mas precisamos avançar muito no
que diz respeito a estratégia 4.2 do PME.

A estratégia 4.3 que fala da promoção da articulação intersetorial para estimular a
criação de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, articulados com
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instituições acadêmicas e integrados por profissionais das áreas de saúde, assistência
social, pedagogia, psicologia e tecnologia assistiva, para apoiar o trabalho dos (as)
professores da educação básica com os (as) alunos (as) com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, ainda não fora
consolidada no município, acreditamos que até o final da vigência do PME, essa
estratégia seja consolidada.

Considerando a meta 1.4 percebe-se que o município não tem medido esforços para
manter e ampliar programas de acessibilidade nas instituições públicas, para garantir
o acesso e a permanência dos (as) alunos (as) com deficiência nas escolas, por meio
da adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível, da disponibilização de
material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva.

Observando a estratégia 4.6, percebe-se o quanto o município vem trabalhando para
garantir a oferta de educação inclusiva, combatendo a exclusão no ensino regular de
pessoas com deficiência e assegurando a articulação pedagógica entre o ensino
regular e o atendimento educacional especializado.

É lição sabida que o município de Cairu em atendimento a estratégia 4.7, vem
garantindo 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 outras formas de violência, em colaboração com as famílias e com os
órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, à adolescência e à
juventude.

Atendendo a estratégia 4.8, o município de Cairu já vem promovendo 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 com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento com idade superior à
faixa etária de escolarização obrigatória, de forma a assegurar a atenção integral,
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porém precisamos avançar ainda mais para que possamos de fato consolidar um
trabalho forte.

O município de Cairu objetivando cumprir as estratégias 4.10, 4.11 e 4.12, vem
estabelecendo parcerias com famílias, instituições comunitárias, confessionais ou
filantrópicas, sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a ampliar
as condições de apoio ao atendimento escolar integral das pessoas com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação
matriculadas nas redes públicas de ensino focado na inclusão.

Atendendo ao disposto nas estratégias 4.17 e 4.18, algumas escolas do município já
foram construídas outras reformadas pensando nos alunos portadores de deficiências.

Considerando a estratégia 4.20, o munícipio já está se organizando para realizar
conferencias, fóruns sobre a educação especial.

META 5 - ALFABETIZAÇÃO INFANTIL
Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do terceiro ano do ensino
fundamental.

Para efetivação da meta 5 do PME, o município de Cairu, elencou treze estratégias
correlatas, que dizem respeito a Alfabetização Infantil.

O município de Cairu vem garantindo meta 5.1 que trata de assegurar a alfabetização
de crianças do campo e quilombolas, com a produção de materiais didáticos
específicos, e desenvolver instrumentos de acompanhamento que considerem o uso da
língua materna pelas comunidades quilombolas.

Atendendo a estratégia 5.2 do PME, o município de Cairu já vem promovendo a
formação inicial e continuada de professores (as) para a alfabetização de crianças, com
o conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras,
estimulando a articulação entre programas de pós-graduação stricto sensu, lato sensu
e ações de formação continuada de professores (as) para a alfabetização. O
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PACTO/PNAIC já é uma realidade no município, mas ainda precisamos avanças no
que diz respeito às novas tecnologias.

A estratégia 5.4 que fala da Instituição de instrumentos municipais de avaliação que
certifiquem as habilidades e os processos pedagógicos realizados pelos professores,
a fim de que possa garantir aos educadores que cumpram seus deveres já vem sendo
estuda para que possamos construir e implementar no município.

A estratégia 5.5 já é uma realidade de nas escolas municipais de Cairu, pois as escolas
já vêm Incluindo no funcionamento das mesmas análise dos instrumentos de avaliação
nacional da alfabetização das crianças, a ser objeto de discussão nos trabalhos
pedagógicos, bem como estimular os sistemas de ensino e as escolas a criarem seus
respectivos instrumentos de avaliação e monitoramento, implementando medidas
pedagógicas para alfabetizar todos os alunos e alunas na idade certa como preconiza a
legislação da educação.

O município não tem mensurado esforços para atender a estratégia 5.7 que assegura o
desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas inovadoras
que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a
aprendizagem

dos

(as)

alunos

(as),

consideradas

as

diversas

abordagens

metodológicas e sua efetividade.

As estratégias 5.8 e 5.9 já vêm sendo efetivadas no município, pois os processos
pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do ensino fundamental já foram
estruturados, articulado com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com
qualificação e valorização dos (as) professores (as) alfabetizadores e com apoio
pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças.

O município vem garantindo aos profissionais com formação na Educação em
Alfabetização (PACTO/PNAIC) serem alocados de acordo sua formação, priorizando
as vagas aos profissionais com mais tempo de formação e nos resultados de
desempenho dos alunos, cumprindo assim a estratégia 5.10 do PME.
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As famílias dos nossos alunos são estimuladas a participarem do processo de
alfabetização e são responsabilizados no que se refere as faltas frequentes as quais
prejudica o processo de aprendizagem da alfabetização. Estratégia 5.12 fora
consolidada.
META 6 - EDUCAÇÃO INTEGRAL
Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento)
das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por
cento) dos (as) alunos (as) da educação básica.
O Programa Mais Educação implantado no município desde 2013 já vem atendendo as
estratégias 6.1, 6.2 e 6.12 do PME, pois através do Programa Mais Educação foram
adotadas medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola,
direcionando a expansão da jornada com o efetivo trabalho escolar, combinado com
atividades de aplicação de conhecimento científico, recreativas, esportivas e culturais.
Entendemos que não temos no município nenhuma escola de educação integral, temos
apenas o Programa Novo Mais Educação que é uma porta de entrada para a
implantação da Educação Integral.

Considerando as estratégias 6.5 e 6.9, a secretaria de educação vem fomentando 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, planetários e outros, bem como promovendo nas escolas
projetos de enriquecimento curricular de formação dos estudantes nas áreas de
ciência,

arte,

música,

cultura,

esporte

e

cultura

corporal,

com

vistas

ao

desenvolvimento integral, convivência, trabalho coletivo e promoção do bem estar
psicossocial. Entendemos que ainda precisamos avançar muito.

Já está nos planos da secretaria de educação, criar em três escolas que ofertarem
educação integral como projeto piloto de escola aberta em três escolas do município
para atender a estratégia 6.14 do PME.
META 7 - APRENDIZADO ADEQUADO NA IDADE CERTA
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 estaduais para o Ideb:
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Âmbito
ensino

Anos Iniciais do Ensino
Fundamental

de

IDEB observado

Brasil
Rede
Estadual
Rede
Municipal

Anos Finais do Ensino
Fundamental
Metas IDEB Observado

2011 2013 2015 2017 2019 2021
5,0 5,2 5.5 5.8
- 6.0

3.8

2.9

4.0

3.9

4.3

4.3

4.9

-

4.9

4.4

-

4.8

Metas

2011 2013 2015 2017 2019 2021
4.1 4.2 4.5
4.7
5.5

2.9

2.8

3.1

2.8

3.2

2.9

3.2

4.7

2.7

4.1

Como prevê a estratégia 7.1, o munícipio de Cairu, objetivando a qualidade na
educação, vem consolidando a educação escolar oferecida, no campo, para crianças,
jovens e adultos e quilombolas, respeitando a articulação entre os ambientes escolares
e comunitários e garantindo o desenvolvimento sustentável e preservação da
identidade cultural.

Considerando a estratégia 7.2, o município vem estabelecendo e implantando,
diretrizes pedagógicas para a educação básica e realizando estudos para a revisão da
base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do ensino fundamental,
respeitada, a diversidade local.

O município vem trabalhando incansavelmente para assegurar o cumprimento da
estratégia 7.3 que é assegurar o nível pleno de aprendizado em relação aos direitos e
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu respectivo ano de estudo bem
como trabalhar para alcançar o nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos
e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu respectivo ano de estudo.
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A Secretaria de Educação, através da Diretoria Pedagógica, vem consolidando
processo contínuo de auto avaliação das escolas de educação básica, por meio da
construção 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, efetivando com isso a estratégia
7.5 do PME.

Considerando a estratégia 7.6, o município vem formalizando e executando planos de
ações articuladas, dando cumprimento às metas de qualidade estabelecidas para a
educação básica pública e executar as estratégias de apoio técnico e financeiro
voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação de professores e professoras e
profissionais de serviços de apoio escolares, à ampliação e ao desenvolvimento de
recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar.

A Secretaria de Educação do município de Cairu, em cumprimento a estratégia 7.8,
vem orientando as políticas das redes de ensino e das unidades de ensino para que
possam atingir as metas do IDEB, diminuindo o número de escolas abaixo da média
nacional, garantindo equidade de aprendizagem. Mesmo com os avanços que tivemos
principalmente nos anos iniciais, precisamos intensificar nossa proposta pedagógica
para avançarmos ainda mais. Nosso maior desafio são os anos finais do ensino
fundamental. Entende-se que muito ainda precisa ser feito.
Acesso à energia elétrica, abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário e
manejo dos resíduos sólidos como indica a estratégia 7.11, já é uma realidade em
todas as escolas do município. Precisamos avançar no que diz respeito, ao acesso
dos alunos a espaços para a prática esportiva, a bens culturais e artísticos e a
equipamentos e laboratórios de ciências.

Considerando a estratégia 7.13 do PME, o município de Cairu, vem garantindo a todas
as escolas acesso a internet, precisamos avançar no que diz respeito aos recursos
tecnológicos digitais, para a utilização pedagógica no ambiente escolar, a todas as
escolas públicas da educação básica.
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A Secretaria de Educação vem estabelecendo parcerias objetivando garantir políticas
de combate à violência na escola, por meio do desenvolvimento de ações destinadas à
capacitação de educadores 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, consolidando assim o que preconiza a estratégia 7.14 do PME.
META 8 - ESCOLARIDADE MÉDIA
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 Estado 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.
Para efetivação da meta 8 do PME, o município de Cairu, elencou doze estratégias
correlatas, que dizem respeito a Alfabetização Infantil.

O município de Cairu já vem promovendo política de educação de jovens e adultos na
rede pública de ensino, respeitando as condições de atendimento às especificidades
que demandam os jovens, os adultos e os idosos, respeitadas as situações de vida e
identidade e salientados os fatores internos como: gestão pedagógica e administrativa
específicas; formação renovada dos educadores e diferente das ofertas usuais;
currículos apropriados e funcionamento escolar diferenciado, atendendo assim a
estratégia 8.1.

A estratégia 8.2 que fala do aumento da escolaridade média para a população do
campo, quilombola à política curricular em todos os níveis e modalidades para que haja
oferta pública de serviços educacionais, preferencialmente com ampliação do tempo de
permanência na escola e de modo inequívoco com os processos contextualizados já é
uma realidade em nosso município.

O município de Cairu já vem assegurando o ordenamento escolar diferenciado, seja na
estrutura do seu funcionamento e do modo de ser do currículo, que garanta acesso
gratuito a exames de certificação de conclusão dos ensinos fundamental para os que
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não tiveram oportunidade de matrícula à época da oferta regular, assim o município
cumpre a estratégia 8.6 do PME.

É fato que muitos esforços vêm sendo feito objetivando a consolidação da estratégia
8.8 que fala da promoção, o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola
específicos para os segmentos populacionais identificados com sucessivos abandonos
e variados motivos de absenteísmo, em parceria com as áreas de saúde e assistência
social, em permanente colaboração interfederativa, para ampliar a garantia de
frequência e consolidar apoio à aprendizagem, entendemos que precisamos avança
muito.

A estratégia 8.9 que fala da garantia ao acesso gratuito ao ensino fundamental,
considerando suas especificidades ao praticar metodologias adequadas às faixas
etárias e diversidade cultural dos seus sujeitos, já é realidade em nosso município.

A Secretaria de Educação de Cairu, atendendo ao que preconiza a estratégia 8.10 do
PME, já iniciou o processo de busca ativa de jovens, adultos e idosos que não tiveram
o direito à educação efetivado e se encontram fora da escola, em parceria com a
assistência social, saúde e justiça para que possamos oferecer a essa clientela acesso
a escola.

META 9 - ALFABETIZAÇÃO E ALFABETISMO FUNCIONAL DE JOVENS E
ADULTOS.
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 PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50%
(cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional.
Já foi iniciado no município o levantamento de dados sobre a demanda por EJA, na
cidade e no campo, para subsidiar a formulação da política pública que garanta o
acesso e a permanência a jovens, adultos e idosos a esta modalidade da educação
básica, ampliando o acompanhamento, avaliação e fiscalização dos recursos
destinados para este fim e assegurando a oferta gratuita da educação de jovens e
adultos a todos os que não tiveram acesso à educação básica na idade própria,
estratégia 9.1 em andamento.
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O município já iniciou um trabalho em atendimento a estratégia 9.2 para identificar a
demanda ativa por vagas na educação de jovens e adultos, realizando as chamadas
públicas regulares para educação de jovens e adultos, promovendo-se busca ativa em
colaboração com os entes federados e em parceria com organizações da sociedade
civil.

A estratégia 9.4 que fala sobre a execução de 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 está em andamento, à secretaria de
educação vem estabelecendo parceria para que de fato se consolide.

A estratégia 9.6 que fala do estabelecimento de mecanismos e incentivos que integrem
os segmentos empregadores, públicos e privados, e os sistemas de ensino, para
promover a compatibilização da jornada de trabalho dos empregados e das
empregadas com a oferta das ações de alfabetização e de educação de jovens e
adultos está em andamento, acreditamos que sua consolidação acontecerá o mais
breve possível.

O município está a passos lentos na estratégia 9.7 que fala de promover a integração
da EJA com políticas públicas de saúde, trabalho, meio ambiente, cultura e lazer entre
outros, na perspectiva da formação integral dos cidadãos, ações vem sendo feitas, no
entanto, precisamos avançar.

As escolas do município já vêm articulando parcerias para que educandos,
educadores/profissionais da EJA sejam beneficiados por ações que permitam o acesso
à expressão e à produção cultural, em suas diferentes linguagens e expandindo
possibilidades de oferta da educação profissional da área cultural para a EJA,
efetivando assim a estratégia 9.9 do PME.

A estratégia 9.13 que fala sobre a Realização de um minicenso municipal, levantando a
situação real do município em relação à escolaridade e analfabetismo, buscando
intensificar o atendimento as zonas prioritárias com programas de combate ao
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analfabetismo e estímulo a permanência do estudante na escola está em processo de
construção.

A Secretaria de Educação vem realizando um trabalho de formação para professores,
porém faz-se necessário intensificar essa formação em atendimento a estratégia 9.15
do PME.

É lição sabida que todo o tempo surgem no processo educacional novas campanhas
com a finalidade de envolver a sociedade na responsabilidade pela educação de
adultos. Identificamos então que a partir deste pressuposto, a educação de adultos não
acontece somente no ambiente oficial, o ambiente escolar, mas sim em várias esferas
educacionais como ONG’s e sistemas privados, a fim de diminuir cada vez mais, o
déficit educacional pertinente aos adultos, conforme prevê as estratégias 9.16, 9.17,
9.18, 9.28, 9.32

O dever de formar cidadãos para o mercado de trabalho, por exemplo, busca suprir
uma necessidade do sistema de capital, ao mesmo modo que supre uma necessidade
de este jovem adulto de concluir seus estudos para poder se inserir neste mercado. A
responsabilidade que este trabalho tem para que haja a discussão e reflexão das
políticas educacionais existentes para a EJA, tanto para que se possa repensar um
pouco sobre as metodologias utilizadas no processo de ensino-aprendizagem,
complementando pesquisas já existentes sobre o tema, conforme prevê as estratégias
9.20, 9.21, 9.23, 9.37
A Educação Inclusiva é entendida como uma concepção de educação que envolve um
pensar a fazer diferente no sistema educacional. Seu objetivo é ofertar os saberes
sistematizados e acumulados ao longo da história da humanidade a todas as camadas
sociais, propiciando aos sujeitos a autonomia de pensamento. A educação inclusiva é
entendida, ainda, como uma educação direcionada a todos e todas que desejam
ingressar no espaço escolar sob a perspectiva do conviver com as diversidades, todos
os integrantes da escola teriam mais benefícios do que perdas, desde que estejam
amparados por recursos físicos e humanos de qualidade, conforme prevê 9.22, 9.23,
9.26.
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A Educação de Jovens e Adultos possibilita que pessoas que não tiveram acesso à
escola na idade convencional concluam seus estudos nos Ensinos Fundamental e
Médio. Cada vez mais o número de pessoas que procuram essa modalidade tem
reduzido, isto porque os alunos estão concluindo o Ensino fundamental na idade certa,
e a tendência é que este volume de estudantes diminua cada vez mais. O desafio das
escolas é criar propostas de ensino que levem os alunos a se encantar pelos estudos,
conforme prevê as estratégias 9.29, 9.30 e 9.31.

A educação de jovens e adultos não deve ser pensada como um processo de
recuperação de algo que tenha sido perdido ou que não tenha sido aprendido no
momento adequado. Tampouco deve seguir os mesmos critérios e referenciais da
educação de crianças e adolescentes. O adulto não volta para a escola para aprender
o que deveria ter aprendido quando criança e não aprendeu. Ele busca a escola para
aprender o necessário para ele no momento atual. O educando é capaz de
problematizar, criticar e emancipar a sua realidade nos âmbitos sociais, políticos e
econômicos. Diante disso, a educação pode ser um ato emancipatório e de libertação
do ser humano. O diálogo é condição para o conhecimento: planejar ações
principalmente valorizando seus conhecimentos construídos ao longo das experiências
de vida, as suas formas de expressão cultural, suas condições emocionais e de
trabalho conforme prevê as estratégias 9.24, 9.25, 9.27, 9.33 e 9.34.

META 10 - EJA INTEGRADA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação
de jovens e adultos, nos ensino fundamental e médio, na forma integrada à
educação profissional.

A meta 10 trata especificamente da Educação de Jovens e Adultos integrada a
Educação profissional. No município e na região não há a oferta de turmas de EJA
neste formato. E no município não há oferta de nenhum tipo de curso técnico.

Considerando essa realidade e como forma de incentivo para a participação da
população nesta faixa etária em cursos técnicos e profissionalizantes, a Administração
Municipal disponibiliza transporte para cidade de Valença para quem está realizando
cursos técnicos.
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META 11 - 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.
Para análise desta meta não é possível estabelecer quantificações, tendo em vista que
no município não há oferta de nenhum curso técnico de nível médio.

O município oferece o Transporte para Valença onde os alunos realizam o curso
técnico de nível Médio em Agroecologia, Agropecuária e Turismo.
META 12 - EDUCAÇÃO SUPERIOR
Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por
cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18
(dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada à qualidade da oferta e expansão
para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento
público.
META 13 - TITULAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e
doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de
educação superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no
mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores.

META 14 - PÓS-GRADUAÇÃO
Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de
modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e
cinco mil) doutores.
Tendo em vista que o município optou por manter as metas, de acordo com o Plano
Nacional de Educação, as metas 12, 13 e 14, não é possível mensurar pelo município
por meio de indicadores.

Não há no Município nenhuma instituição de Ensino Superior, porém nas cidades mais
próximas os estudantes têm acesso a três universidades públicas, UNEB –
Universidade do Estado da Bahia, FAZG – Faculdade Zacarias de Góes e FACTIVA –
Faculdade de Tecnologia de Valença, além das Instituições que ofertam os cursos de
graduação e pós-graduação na modalidade à distância. Os estudantes que frequentam
os cursos na cidade de Valença recebem o transporte gratuito, oferecido pela
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Administração Municipal, sendo um dos principais incentivos para buscar cumprir as
metas supracitadas. De acordo com os registros do setor de transporte da Secretaria
de Educação, atualmente são 100 alunos matriculados em cursos superiores, que
utilizam o transporte acadêmico. Além destes, existem munícipes que frequentam
cursos superiores em cidades diferentes das citadas acima, não sendo possível o
registro.

Para o registro da meta 14, foi realizado levantamento no município, e atualmente 05
munícipes possuem titulação de mestre. Temos universitários que estão cursando
mestrado, inclusive em outros países, porém não é possível quantificar.
META 15 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Garantir, em regime de colaboração entre a União, o Estado, o e os Municípios,
no prazo de 01 (um) ano de vigência deste PME, política estadual de formação
dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art.
61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os
professores e as professoras da educação básica possuam formação específica
de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em
que atuam.
META 16 - FORMAÇÃO CONTINUADA E PÓS-GRADUAÇÃO DE PROFESSORES
Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores
da educação básica, até o último ano de vigência deste PME, e garantir a todos
(as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área
de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos
sistemas de ensino.
A meta 15 e 16 encontra-se cumprida pelo município de Cairu, tendo em vista que
possuímos 200 profissionais no quadro do magistério e 100% possuem formação inicial
no magistério e/ou curso superior em pedagogia, e 47 possuem nível de pósgraduação. No quadro de professores há 04 profissionais de educação física, 02
profissionais de arte e 01 profissional em língua estrangeira/espanhol todos com
formação na área específica em que atuam, Sendo que 05 possuem pós-graduação na
área da educação.
No Plano de Cargos e Salários do magistério está previsto avanços de níveis para
profissionais com graduação, especialização, mestrado e doutorado, sendo um
incentivo e valorização para os profissionais, conforme estratégia 16.5.
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A estratégia 15.4, 15.7 e 16.1 preveem a formação continuada para os demais
profissionais que atuam na educação, sendo que o município disponibiliza todos os
anos, cursos específicos para cada profissional, além de inseri-los nas demais
formações ofertadas aos docentes. Para 2018, iniciará a execução do Plano Municipal
de Formação Continuada, que ampliara a carga horaria de formação disponibilizada
para 120 horas anuais. Vale ressaltar que o mesmo foi desenvolvido através de
consulta, por formulário de pesquisa aos profissionais da rede e de acordo com a
necessidade de cada área, conforme previsto na estratégia 16.6.

Para a estratégia 15.8 a qual se refere a alterar no Plano que para o ingresso na
carreira seja exigido formação em nível superior na modalidade licenciatura, foi
formulada uma nota técnica, a qual esclarece a redação da mesma e garante a
necessidade da formação mínima em magistério ou pedagogia.

As estratégias 16.2 e 16.4, sugerem a melhoria no acervo de obras didáticas e no
acesso de uso das tecnologias de informação e comunicação. As escolas da RME,
possuem acesso à internet e computadores disponíveis para uso dos profissionais,
possuem acesso a obras didáticas e literárias, porém este ainda é um dos fatores que
necessitam de melhoria. As escolas veem utilizando os recursos que recebem do
PDDE, para melhorar estes insumos a Secretaria de Educação vem buscando
cadastros em demais programas do governo federal e também através de recursos
próprios previstos no orçamento do município, para buscar melhoria a estes fatores.

16.1)estabelecer parcerias com instituições para o provimento de vagas em programas
contínuos de Especialização em Universidades Públicas e Privadas para os
profissionais da educação do município.

16.2) incentivar capacitação a nível de pros graduação para profissionais considerando
as necessidades de contexto das várias modalidade de ensino.
META 17 - VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR
Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação
básica equiparando os seus rendimentos médios aos dos (as) demais
profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência
deste PME.
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As estratégias 17.1 e 17.2 efetivam-se no município, tendo em vista que está previsto
no Plano de Cargos e Salários a garantia do pagamento do Piso Salarial Nacional e a
garantia dos 33% de Hora Atividade para preparação das aulas e atividades de
estudos e pesquisas dos docentes, havendo um comprometimento da Administração
Municipal para o cumprimento da mesma.

O município vem adotando medidas administrativas (processo administrativo) aos
profissionais da educação que não cumprirem com suas funções de acordo a LDB,
como : participação nos encontros pedagógicos nas escolas , participação de formação
continuada ofertada pela SME, Projetos e eventos realizados pela Unidade Escolar e
SEDUC. A estratégia 17.5 fá foi alcançada no município, casos já foram apurados e
tomadas as devidas providencias.

Nas escolas da SME e na Secretaria de Educação são assegurados os cargos de
coordenação pedagógica, e que sejam ocupados por profissionais com formação em
pedagogia, não podendo o mesmo ser coordenador e professor ao mesmo tempo,
conforme prevê a estratégia 17.7.
META 18 - PLANO DE CARREIRA
Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de Planos de Carreira para os
(as) profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de
ensino e, para o Plano de Carreira dos (as) profissionais da educação básica
pública, tomando como referência o piso salarial nacional profissional, definido
em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.
Todos os profissionais que atuam na Educação, possuem seus Plano de Cargos e
salários, onde são assegurados a eles elevação de níveis e classes de acordo com a
formação e tempo de serviço. Os profissionais dos magistérios possuem o plano
próprio aprovado pela Lei 294/2010.

O Plano de cargos e salários em vigência, prevê, o que propõe as estratégias 18.4,
18.5 e 18.6, as quais asseguram um sistema de avalição de desempenho dos
profissionais que estão em estágio probatório, sendo os mesmos avaliados pelas
equipes de gestão das escolas, e também essa avaliação é aplicada para os
professores efetivos, sendo base para a elevação de classes salariais.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBQU0CN67JXUUCTGUQJWDW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
24 de Outubro de 2019
140 - Ano - Nº 3582

Cairu

O Plano de Cargos e Salários prevê subsídios para professores que queiram realizar
cursos de mestrado e doutorado, conforme a estratégia 18.3. Há o avanço de nível de
10% após a conclusão dos cursos, e também facilidade de organização de horários
para os que desejarem cursar.

Estão sendo realizados pela Secretaria de Educação, através do MEC, estudos de
viabilidade do Plano de Carreira do Magistério para o Município de Cairu, o qual aponta
necessidades de alterações, que deverão ser realizadas futuramente, buscando manter
os direitos já adquiridos pelos profissionais efetivos do quadro.

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.

Atualmente todas as escolas do município, possuem instituídas as Associações de pais
Mestres e Funcionários e os conselhos escolares, sendo todos atuantes e auxiliares da
gestão escolar e auxiliando também na aproximação das famílias no acompanhamento
escolar, efetivando a estratégia 19.3 e 19.6.

Para a tomada de decisões e elaboração dos documentos bases das escolas como
PPP e Regimento Interno, é proporcionado a ampla participação da comunidades e
profissionais escolares, através de consultas por formulários de pesquisa, e reuniões
agendadas. Quando se trata da elaboração ou atualização dos documentos escolares
citados, a participação da comunidade e pais é menor, apesar de ser ofertada a
participação pela escola. Esta pratica está prevista na estratégia 19.2.

No município estão implantados e atuantes todos os conselhos pertencentes à
educação, sendo o Conselho de Controle e Acompanhamento Social – FUNDEB,
Conselho de Alimentação Escolar, Conselho Municipal de Educação e Comitê do
Transporte Escolar, tendo a participação de diferentes segmentos. A Secretaria de
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Educação disponibiliza a estrutura necessária para sua atuação, de acordo com a
estratégia 19.8.

A estratégia 19.9 assegura a atuação das equipes de coordenações pedagógicas nas
escolas e também na secretaria de Educação, além do psicólogo, fonoaudióloga e
nutricionista para realização dos atendimentos específicos da rede.
META 20 - FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO
Acompanhar e contribuir com o processo de ampliação 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 quinto ano de vigência do PMEBA e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio,
previsto em lei.
Tendo em vista que o munícipio manteve a meta nacional, não há um indicador
principal que permita acompanhar de forma plenamente adequada o cumprimento da
meta 20. Sendo utilizado indicadores municipais auxiliares.
Todas as receitas e despesas do município podem ser acompanhadas facilmente
através do portal da transparência do munícipio, o qual é alimentado frequentemente e
mantem-se atualizado para consultas. Além desse mecanismo, os conselhos são um
dos principais agentes de acompanhamento das aplicações corretas dos recursos
disponíveis, e são os responsáveis pelas prestação de contas dos mesmos, efetivando
as estratégias 20.1 e 20.2

Em 2016 o município aplicou 29,67% da receita em Educação, e até o presente
momento estão sendo aplicados 36,14% dos recursos na área da Educação, estando
acima dos 25% previstos em lei. Conforme prevê as estratégias 20.1, 20.3, 20.4 e 20.7,
a Administração Municipal garante a manutenção necessária para todas as escolas da
SME, merenda escolar de qualidade, transporte escolar para todos os alunos da zona
rural, profissionais com qualificação para atuar em salas de aulas, e serviços de apoio
e conservação, realiza reformas e reparos conforme a necessidade, investe em
materiais permanentes para as escolas. Além de ofertar material didático apostilado,
material escolar e uniformes gratuito para os alunos da rede.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBQU0CN67JXUUCTGUQJWDW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
24 de Outubro de 2019
142 - Ano - Nº 3582

Cairu

No que diz respeito a esta meta não tem faltado recursos para o financiamento da
educação. Os entes federados têm trabalhado para garantir a execução das metas e
prazos propostos neste Plano Municipal de Educação.
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4
1.

APRESENTAÇÃO

O Relatório de Avaliação do Plano Municipal de Cairu, é um documento com um
roteiro elaborado de todo o processo de verificação das Metas e Estratégias
construídas e realizadas através de uma equipe técnica e tem por objetivo
acompanhar as ações desenvolvidas no âmbito educacional do município para
saber se tais metas estão sendo atingidas e se as estratégias estão contribuindo
para esse fim.

O decreto nº 2.848/2018 nomeia os técnicos que compõem a EQUIPE TÉCNICA
para realizar o monitoramento das metas e estratégias. E o decreto nº 2.849/2018,
nomeia a COMISSÃO COORDENADORA para realizar a avaliação das metas e
estratégias do PME.
Os resultados alcançados se referem ao período de monitoramento compreendido
entre 2015/2016, conforme quadros informativos e contextualização de cada meta
do período citado.
Finalmente,

constam

ainda,

a

organização,

metodologia,

complementares e dados coletados em anexo.
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2.

PROCESSO DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO PME

No município de Cairu consta nos arquivos da Secretaria de Educação seu primeiro
Plano Municipal, instituído pela Lei 483/2015, e que foi necessário ser adequado
para estar em conformidade com o Plano Nacional de Educação. O plano nasceu de
muitas discussões, aprimoramentos e contribuição dos profissionais da área. O
início dos trabalhos do Processo de Monitoramento e Avaliação do PME seguiu as
seguintes etapas: organizar o trabalho; estudar o plano; monitorar continuamente as
metas e estratégias e avaliar periodicamente o plano. Dando continuidade
realizamos as ações: reuniões com as comissões e secretaria; reuniões com a
equipe técnica e de coordenação; elaboração da Agenda de trabalho; leitura e
discussão do PNE com equipe técnica e de coordenação e Secretaria Municipal;
leitura e discussão do Plano Municipal de Educação; leitura e estudo das metas do
PME; análise das metas e estratégias e divulgação. E realizamos a Audiência
Pública realizada em 19/09/2019 no prédio da Câmara Municipal para avaliação do
plano, apresentar o trabalho realizado e discussão.

Dando

continuidade

aos

trabalhos

foram

dadas

novas

orientações

para

monitoramento e avaliação do PME. Em seguida os membros foram capacitados
para monitoramento, avaliação e atualização da agenda de trabalho. Os integrantes
foram capacitados sobre a metodologia referente ao processo de monitoramento e
avaliação, estudos foram realizados, foram preenchidas as fichas B de
monitoramento; Identificar as metas e estratégias contempladas nos instrumentos
legais do município e selecionar as que serão executadas em regime de
colaboração; verificar inconsistências e analisar as notas técnicas; identificar as
fontes de dados; sistematizar os dados da Ficha A, B e C de Monitoramento;
divulgar os resultados; enviar o Relatório ao dirigente municipal para validar;
organizar a consulta pública e após a análise do dirigente, encaminhar a Avaliação
do Plano para versão Final para a Prefeitura Conduzir a Câmara Municipal.
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4. AVALIAÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS
Meta sobre Educação Infantil
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 PME.

No ano de 2016, o município atende 41,80% das crianças de 0 a 3 anos
matriculadas na Creche Municipal e 94,11% das crianças de 4 a 5 na pré-escola.
Com referência as crianças de 0 a 3 anos, observa-se um aumento no número de
matrículas em relação aos anos anteriores, já buscando atingir a meta estabelecida
do PME. Ao atendimento de 4 a 5 anos, cuja meta é universalizar, percebe-se uma
queda na matrícula. Por isso foi realizado uma busca junto aos agentes comunitários
de saúde, mas se faz necessário intensificar essa busca.

Indicador 1A

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Percentual da população de 4 a 5 anos que frequenta a
escola/creche (taxa de atendimento
escolar).

META ALCANÇADA NO
PERÍOD
O

FONTE DO INDICADOR

94,50%

Censo Demográfico 2010 –
IBGE

94,11%

Dados da Secretaria de
Educação

DADO
OFICIAL
100%
DADO
MUNICÍPA
L

Indicador 1B

META
PREVISTA
PARA O

Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a
escola/creche (taxa de atendimento
escolar).

META ALCANÇADA NO
PERÍOD

FONTE DO INDICADOR
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O
PERÍODO
41,80%

Censo Demográfico 2010 –
IBGE

41,80%

Censo Demográfico 2010 –
IBGE

DADO
OFICIAL
100%
DADO
MUNICÍPA
L
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7
Meta sobre Ensino Fundamental
Meta 2 – Universalizar o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos para toda a
população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que 95% (cem por cento) dos
alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência
deste PME.

Contamos com um percentual de 98,90 que frequentam a escola. No entanto
precisamos mobilizar toda comunidade para conseguirmos a universalização dessa
meta. E com relação às pessoas de 16 anos temos um percentual de 58,80 com
pelo menos o Ensino Fundamental concluído. Observamos que essa faixa etária
apresenta dificuldade de permanência na escoa devido a vários fatores sociais. Na
tentativa de sanar o problema criamos turmas de correção de fluxo e apoiamos os
projetos da Secretaria de Assistência Social voltados para jovens nessa faixa etária.
Percentual de pessoas de 6 a 14 anos que frequentam
ou que
já concluíram o Ensino Fundamental (taxa de
Indicador 2A
escolarização
líquida ajustada).
META
PREVISTA META ALCANÇADA NO
PERÍOD
FONTE DO INDICADOR
PARA O
O
PERÍODO
DADO
Censo Demográfico 2010 –
98,90%
IBGE
OFICIAL
100%
DADO
MUNICÍPA
L

98,90%

Censo Demográfico 2010 –
IBGE

Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o
ensino
Indicador 2B
fundamental concluído.
META
PREVISTA META ALCANÇADA NO
PARA O
PERÍOD

FONTE DO INDICADOR

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FBQU0CN67JXUUCTGUQJWDW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
24 de Outubro de 2019
151 - Ano - Nº 3582

Cairu

O
PERÍODO
58,80%

Censo Demográfico 2010 –
IBGE

58,80%

Censo Demográfico 2010 –
IBGE

DADO
OFICIAL
100%
DADO
MUNICÍPA
L

VIII.

Meta sobre o Ensino Médio
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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
PME, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por
cento).

Baseados nos dados do simec.mec.gov.br o nosso município conta com ______
como percentual da população de 15 a 17 anos que freqüenta a escola ou já
concluiu a Educação Básica e 39, 60 que frequenta o ensino médio ou possui
Educação Básica. O município para atingir a meta do PME deverá buscar ações
junto à rede estadual de ensino.

Indicador 3A

META
PREVISTA

Percentual da população de 15 a 17 anos que
frequenta a
escola ou já concluiu a Educação Básica.

META ALCANÇADA NO
FONTE DO INDICADOR

PARA O
PERÍODO

PERÍODO
DADO
OFICIAL

100%
DADO
MUNICÍPAL

Percentual da população de 15 a 17 anos que
frequenta o
ensino médio ou possui Educação Básica
completa.

Indicador 3B

META
PREVISTA

META ALCANÇADA NO
FONTE DO INDICADOR

PARA O
PERÍODO

PERÍODO

39,60%

Censo Demográfico 2010 –
IBGE

39,60%

Censo Demográfico 2010 –
IBGE

DADO
OFICIAL
85%
DADO
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IV.

Meta sobre a Educação Especial/Inclusiva

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, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de
sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes,
escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.
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O município hoje atende 96% dos alunos com deficiência que freqüentam a escola.
Contando com 03 escolas com Salas multifuncionais, mas só 02 funcionando
regularmente, os educandos participam do ensino regular e são atendidos nas salas
de ensino especializado no contra turno e a rede municipal oferece através do IEL,
estagiaria para acompanhar aluno com deficiência na sala regular.
Percentual da população de 4 a 17 anos de idade com
deficiência que frequenta a escola.
META
PREVISTA

META ALCANÇADA NO
PERÍOD
O

PARA O
PERÍODO

DADO

FONTE DO INDICADOR

96%

Censo Demográfico 2010 IBGE

96%

Censo Demográfico 2010 –
IBGE

OFICIAL
100%
DADO
MUNICÍPA
L

Percentual de matrículas de alunos de 4 a 17 anos de
idade
com deficiência, TGD e altas habilidades ou
superdotação
Indicador 4B
que estudam em classes comuns da educação básica.
META
PREVISTA
META ALCANÇADA NO
PERÍOD
FONTE DO INDICADOR
O
PARA O
PERÍODO
DADO
Censo da Educação Básica
2015
100%
OFICIAL
100%
DADO
MUNICÍPA
L

100%

Censo da Educação Básica
2015

Meta sobre a Alfabetização
Meta 5 – Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do
ensino fundamental.
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A rede municipal de educação de Cairu, sempre se preocupou com a alfabetização
de nossas crianças, priorizando bons alfabetizadores. Nossos professores contam
com acompanhamento do coordenador em seus planejamentos semanais. Foi feito
adesão ao PNAIC e esses professores foram capacitados para alfabetizar nossas
crianças em tempo hábil. Hoje o quadro de proficiência insuficiente em leitura é de
16,35; escrita 20,48% e matemática é 69,39%. Comparando aos anos anteriores
através dos resultados da PROVA ANA 2013 – 2016 comprova-se a melhoria em
leitura, escrita e matemática.
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Cairu

10

Estudantes com proficiência insuficiente em leitura
(nível 1
Indicador 5A
da escala de proficiência).
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO
PERÍOD
O

FONTE DO INDICADOR

Avaliação Nacional da
Alfabetização –

DADO
16,35%

ANA 2016

OFICIAL
100%
DADO
MUNICÍPA
L

Censo
16,35%

Estudantes com proficiência insuficiente em escrita
(níveis 1,
Indicador 5B
2 e 3 da escala de proficiência).
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO
PERÍOD
O

FONTE DO INDICADOR

Avaliação Nacional da
Alfabetização –

DADO
20,48%

ANA 2016

OFICIAL
100%
DADO
MUNICÍPA
L

Indicador 5C

META
PREVISTA
PARA O

Censo
20,48%

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

META ALCANÇADA NO
PERÍOD

FONTE DO INDICADOR
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Cairu

O
PERÍODO
Avaliação Nacional da
Alfabetização –

DADO
69,39%

ANA 2016

OFICIAL
100%
DADO
MUNICÍPA
L

VI.

Censo
69,39%

Meta sobre a Educação Integral

Meta 6 – Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinqüenta por
cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por
cento) dos (as) alunos (as) da educação básica.
Os índices alcançados são ainda pequenos, hoje através do Programa Novo Mais
Educação o município consegue ampliar o tempo das crianças e adolescentes,
como oferecendo também reforço escolar. Faz-se necessário um trabalho conjunto
com o Governo Federal com construções de escolas para atendermos e alcançar a
meta.
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Cairu
11
Percentual de alunos da educação básica pública em
tempo

Indicador 6A
integral.
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO
PERÍOD
O
DADO

FONTE DO INDICADOR

8,60%

Censo da Educação Básica
2015

8,60%

Censo da Educação Básica
2015

OFICIAL
25%
DADO
MUNICÍPA
L

Percentual de escolas públicas com ao menos um aluno
que
Indicador 6B
permanece no mínimo 7 horas diária em atividades
escolares
META
PREVISTA META ALCANÇADA NO
PERÍOD
PARA O
O
PERÍODO
DADO
42,90%
OFICIAL

FONTE DO INDICADOR

Censo da Educação Básica
2015

50%
DADO
MUNICÍPA
L

VII.

42,90%

Censo da Educação Básica
2015

Meta sobre o Aprendizado Adequado na Idade Certa

Meta 7 – Fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as
seguintes médias nacionais para o IDEB.
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Cairu

O Índice de Desenvolvimento Básico do município de Cairu apenas uma escola
conseguiu atingir sua meta, as demais necessitam mais empenho e somar esforços
com todos os envolvidos da educação para alcançarem a meta desejada.
Média do IDEB nos Anos Iniciais do Ensino
Indicador 7A Fundamental.
META
PREVISTA

META ALCANÇADA NO
FONTE DO INDICADOR

PARA O
PERÍODO

PERÍODO
Censo da Educação Básica e
Prova

DADO
4,1

Brasil - 2005-2013

OFICIAL
5,7
DADO
MUNICÍPA
L

Censo da Educação Básica e
Prova
4,6
Brasil - 2015

Indicador 7B Média do IDEB nos Anos Finais do Ensino Fundamental.
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Cairu

12
META
PREVISTA

META ALCANÇADA NO
FONTE DO INDICADOR

PARA O
PERÍODO

PERÍODO
Censo da Educação Básica e
Prova

DADO
3,3

Brasil - 2005-2013

OFICIAL
5,2
DADO
MUNICÍPA
L

Censo da Educação Básica e
Prova
3,7
Brasil - 2015

Indicador 7C
Média do IDEB no Ensino Médio.
META
PREVISTA
META ALCANÇADA NO
FONTE DO INDICADOR
PARA O
PERÍODO
PERÍODO
Censo da Educação Básica e
DADO
Prova
3,1
Brasil
OFICIAL
4,7
DADO
MUNICÍPA
L

VIII.

Censo da Educação Básica e
Prova
3,1
Brasil

Meta sobre a Escolaridade Média

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
Estado 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.
Em relação à população de 18 a 29 anos para aumentar a escolaridade para 12 anos, se
faz necessário que todos se empenhem, essa clientela está na rede estadual e o índice
de evasão é muito grande, o problema é municipal, se as estratégias forem levadas a
sério e todos se comprometerem com a causa iremos aumentar esses índices
consideravelmente.
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Cairu

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos de
Indicador 8A idade.
META
PREVISTA META ALCANÇADA NO
FONTE DO INDICADOR
PARA O
PERÍODO

PERÍODO
DADO
7 anos

Censo Demográfico 2010 –
IBGE

OFICIAL
12 anos
DADO
MUNICÍPA 7 anos
L

Censo Demográfico 2010 –
IBGE

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

META ALCANÇADA NO

FONTE DO INDICADOR

PERÍOD
O

PREVISTA
PARA O
PERÍODO
DADO

1 ano

Censo Demográfico 2010 –
IBGE

OFICIAL
12 anos
DADO
MUNICÍP 1 ano
AL

Censo Demográfico 2010 –
IBGE

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos
Indicador 8C pertencente aos 25% mais pobres (renda domiciliar per
capita).
META
PREVISTA META ALCANÇADA NO
PARA O
PERÍOD
FONTE DO INDICADOR
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Cairu
O

PERÍODO
Censo Demográfico 2010 –
IBGE

DADO
1 ano
OFICIAL
12

Censo Demográfico 2010 –
IBGE

DADO
MUNICÍP 1 ano
AL

Razão entre a escolaridade média de negros e não
negros na
Indicador 8D
faixa etária de 18 a 29 anos.
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO
PERÍOD
O

FONTE DO INDICADOR

DADO
*

*

*

*

OFICIAL
100%
DADO
MUNICÍP
AL

Percentual da população de 18 e 29 anos com menos de
12
Indicador 8E
anos de escolaridade.
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO
PERÍOD
O

FONTE DO INDICADOR

61,40%

Censo Demográfico 2010 –
IBGE

61,40%

Censo Demográfico 2010 –
IBGE

DADO
OFICIAL
100%
DADO
MUNICÍP
AL
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Cairu

Indicador 8F

META

Percentual da população de 18 e 29 anos residente no
campo
com menos de 12 anos de
escolaridade.
META ALCANÇADA NO

PREVIS
TA
PARA O
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

PERÍOD
O

74,80%

Censo Demográfico 2010 –
IBGE

74,80%

Censo Demográfico 2010 –
IBGE

DADO
OFICIAL
100%
DADO
MUNICÍPA
L

Percentual da população de 18 e 29 anos entre os 25%
mais
Indicador 8G
pobres com menos de 12 anos de escolaridade.
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO
PERÍOD
O

FONTE DO INDICADOR

80,90%

Censo Demográfico 2010 –
IBGE

80,90%

Censo Demográfico 2010 –
IBGE

DADO
OFICIAL
100%
DADO
MUNICÍPA
L

Indicador 8H

META
PREVISTA

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

META ALCANÇADA NO

FONTE DO INDICADOR
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Cairu
PERÍOD
O

PARA O
PERÍODO

63,30%

Censo Demográfico 2010 –
IBGE

63,30%

Censo Demográfico 2010 –
IBGE

DADO
OFICIAL
100%
DADO
MUNICÍPA
L

IX.
Adultos

Meta sobre a Alfabetização e Alfabetismo Funcional de Jovens e

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 PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinqüenta por
cento) a taxa de analfabetismo funcional.
No que diz respeito a elevar a taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais o
município já vem há anos buscando melhorar suas taxas, mas ainda precisa unir
esforços a rede estadual e realizar suas estratégias para alcance da meta.

Indicador 9A

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Taxa de alfabetização da
população de 15 anos ou mais
de idade
META ALCANÇADA NO
PERÍOD
O

FONTE DO INDICADOR

77,20%

Censo Demográfico 2010 –
IBGE

77,20%

Censo Demográfico 2010 –
IBGE

DADO
OFICIAL
93,50%
DADO
MUNICÍPA
L

Taxa de analfabetismo funcional de pessoas de 15 anos
ou
Indicador 9B
mais de idade.
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META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO
PERÍOD
O

FONTE DO INDICADOR

40,50%

Censo Demográfico 2010 –
IBGE

40,50%

Censo Demográfico 2010 –
IBGE

DADO
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OFICIAL
50%
DADO
MUNICÍPA
L

X . EJA Integrada à Educação Profissional
Meta 10 – Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de
educação de jovens e adultos, nos ensino fundamental e médio, na forma integrada à
educação profissional.
O município de Cairu ainda não oferece matrículas para EJA Integrada é educação
profissional, mas seria uma grande oportunidade para nossos jovens, será necessário
muito esforço e recursos envolvidos para efetivar essa meta.
Indicador 10A

META
PREVISTA

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

META ALCANÇADA NO
FONTE DO INDICADOR

PARA O
PERÍODO

PERÍODO
DADO
0%

Censo da Educação Básica
2015

0%

Censo da Educação Básica
2015

OFICIAL
25%
DADO
MUNICÍPA
L
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Cairu

XI . Educação Profissional
Meta 11 – Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio,
assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinqüenta por cento) da expansão
no segmento público.
Nessa meta o município fica totalmente dependente da União e da Rede Estadual para
oferecer aos nossos jovens Educação profissional em nível médio, hoje o município
disponibiliza o transporte para os jovens que são aprovados no vestibular e em cursos
técnicos na cidade mais próxima com cursos técnicos da área de saúde.

Indicador 11A Número absoluto de matrículas em EPT de nível médio.
META
PREVISTA

META ALCANÇADA NO
FONTE DO INDICADOR

PARA O
PERÍODO

PERÍODO
DADO
0%

Censo da Educação Básica
2015

0%

Censo da Educação Básica
2015

OFICIAL
50%
DADO
MUNICÍPA
L

Número absoluto de matrículas em EPT de nível médio
na
Indicador 11B
rede pública.
META
PREVISTA

META ALCANÇADA NO
FONTE DO INDICADOR

PARA O
PERÍODO

PERÍODO
DADO
0%

Censo da Educação Básica
2015

0%

Censo da Educação Básica
2015

OFICIAL
50%
DADO
MUNICÍPA
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L

XII.

Educação Superior

Meta 12 - Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinqüenta
por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito)
a 24 (vinte e quatro) anos, assegurando a qualidade da oferta e expansão para um
mínimo de 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público.
O município de Cairu apesar dos recursos escassos e não ser sua obrigação vem a
anos, disponibilizando o transporte para universitários, que viajam todos os dias para
concluírem seus cursos. Os incentivos sempre são dados para que essa população
cursarem nível superior.

Indicador 12A
META
PREVISTA

Taxa bruta de matrículas na graduação (TBM).

META ALCANÇADA NO
FONTE DO INDICADOR

PARA O
PERÍODO

PERÍODO

12,50%

Censo Demográfico 2010 –
IBGE

12,50%

Censo Demográfico 2010 –
IBGE

DADO
OFICIAL
50%
DADO
MUNICÍPA
L

Indicador 12B
META
PREVISTA

Taxa líquida de escolarização na graduação (TLE).

META ALCANÇADA NO
FONTE DO INDICADOR

PARA O
PERÍODO

PERÍODO

6,60%

Censo Demográfico 2010 –
IBGE

6,60%

Censo Demográfico 2010 –
IBGE

DADO
OFICIAL
33%
DADO
MUNICÍPA
L
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XIII.

Cairu

Titulação de Professores da Educação Superior

Meta 13 – Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e
doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação
superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e
cinco por cento) doutores.
A rede municipal sempre busca incentivar seus profissionais a elevarem a qualidade da
educação superior, infelizmente ainda temos docentes que se recusam por estarem já
próximo a se aposentar. Temos mestres que já concluíram seus cursos em universidades
privadas aqui no município
Percentual de docentes com mestrado ou doutorado na
Indicador 13A
Educação Superior.
META
PREVISTA

META ALCANÇADA NO
FONTE DO INDICADOR

PARA O
PERÍODO

PERÍODO
DADO

75%

------0%

OFICIAL

DADO
MUNICÍPA
L

RH SEDUC
3%

Percentual de docentes com doutorado na Educação
Indicador 13B
Superior.
META
PREVISTA

META ALCANÇADA
NO
FONTE DO INDICADOR

PARA O
PERÍODO

PERÍODO
DADO
OFICIAL

RH SEDUC
1%
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35%
DADO
MUNICÍPA
L

XIV.

RH SEDUC
1%

Pós-Graduação.

Meta 14 – Elevar gradualmente o numero de matriculas na pós-graduação stricto sensu,
de modo a atingir a titulação anual de 60,000 (sessenta mil) mestres e 25.00 (vinte e
cinco mil) doutores.
Em nosso município muitos já realizaram cursos de pós-graduação através de
universidades públicas e privadas em municípios circunvizinhos. E através da Plataforma
Freire a Secretária incentiva a todos buscarem cursos de especialização. Quanto a
mestrado alguns docentes já buscaram realizar.

Indicador 14A Número de títulos de mestrado concedidos por ano.
META
PREVISTA

META ALCANÇADA NO
FONTE DO INDICADOR

PARA O
PERÍODO

PERÍODO

RH SEDUC

DADO
1%
OFICIAL
60.00%
DADO
MUNICÍPA
L

RH SEDUC
1%

Indicador 14B Número de títulos de doutorado concedidos por ano.
META
PREVISTA

META ALCANÇADA NO
FONTE DO INDICADOR

PARA O
PERÍODO

PERÍODO
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Cairu

19

DADO
0%
OFICIAL
25.00%

DADO
MUNICÍPA
L

XV.

0%

Estado, Região e Brasil Sistema de
Informações
Georreferenciadas 2015
(GeoCapes) e Projeções
Populacionais
IBGE 2015
Estado, Região e Brasil Sistema de
Informações
Georreferenciadas 2015
(GeoCapes) e Projeções
Populacionais
IBGE 2015

Formação de Professores

Meta 15 – Garantir, em regime de colaboração entre a união, o estado, e os
municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PME, política estadual de
formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput
do art. 61 da lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os
professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de
nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que
atuam.
No município temos professores que estão cursando a graduação. Aguardamos
política de formação para os profissionais através da União e do Estado para
cumprirmos a meta.

Indicador15A

META
PREVISTA

Proporção de docências com professores que
possuem
formação superior compatível com a área de
conhecimento
em que lecionam na Educação
Básica.
META ALCANÇADA NO
FONTE DO INDICADOR

PARA O
PERÍODO

PERÍODO
DADO
55,70%

Censo da Educação Básica
2015

60%

Dados da Secretaria de
Educação

OFICIAL
100%
DADO
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MUNICÍPA
L

XVI.

Formação Continuada e Pós-Graduação de Professores

Meta 16 – Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinqüenta por cento) dos
professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PME, e garantir
a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua
área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos
sistemas de ensino.
No quadro de professores já temos 40% formados em nível de pós-graduação e
quanto a Formação Continuada o município precisa buscar meios para melhorar sua
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Cairu

atuação nessa meta, pois contamos com a formação do PNAIC e para os demais
oferecemos apenas na Jornada Pedagógica.

Percentual de professores da Educação Básica com
PósIndicador 16A
graduação lato sensu ou Stricto Sensu.
META
PREVISTA

META ALCANÇADA NO
FONTE DO INDICADOR

PARA O
PERÍODO

PERÍODO
DADO
28,40%

Censo da Educação Básica
2015

40%

Dados da Secretaria de
Educação

OFICIAL
50%
DADO
MUNICÍP
AL

XVII.

Valorização do Professor

Meta 17 – Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de
educação básica equiparando os seus rendimentos médios ao dos (as) demais
profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência
deste PME.
No município a folha de pagamento hoje já se encontra no seu limite, ficando
impossibilitado um aumento de salário para equiparar aos demais servidores sem
uma ajuda do governo federal. O município cumpre a Lei do Piso Nacional.
Razão entre o salário médio de professores da
Educação
Básica da rede pública (não Federal) e o salário médio
Indicador17A de
não professores com escolaridade equivalente.
META
PREVISTA META ALCANÇADA NO
FONTE DO INDICADOR
PARA O
PERÍODO
PERÍODO
DADO
Dados da Secretaria de
OFICIAL
70%
Educação
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100%
DADO
MUNICÍPA
L

XVIII.

70%

Dados da Secretaria de
Educação

Plano de Carreira Docente

Meta 18 – Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de carreira
para os (as) profissionais da educação básica e superior pública de todos os
sistemas de ensino e, para o plano de carreira dos (as) profissionais da educação
básica pública, tomando como
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referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do
inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.
O Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Cairu, já conta com Plano de Carreira
dos Profissionais, mas os recursos escassos do município impossibilitam no
momento o alcance dessa meta.

Indicador 18A

Existência de planos de carreira para os (as)
profissionais da
educação básica e superior pública de todos os
sistemas de
ensino.

META
META ALCANÇADA
NO

PREVISTA

FONTE DO INDICADOR
PARA O
PERÍODO

PERÍODO
DADO

100
%

Dados da Secretaria de
Educação

100
%

Dados da Secretaria de
Educação

OFICIAL
100%
DADO
MUNICÍPA
L

Indicador 18B

Plano de carreira dos (as) profissionais da educação
básica
pública, tomando como referência o piso salarial
nacional
profissional
.

META
PREVISTA

META ALCANÇADA
NO
FONTE DO INDICADOR

PARA O
PERÍODO

PERÍODO
DADO

100
%

Dados da Secretaria de
Educação

100
%

Dados da Secretaria de
Educação

OFICIAL
100%
DADO
MUNICÍPA
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XIX.

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.
O município de Cairu cogita uma Lei de Gestão Democrática onde será realizado as
eleições diretas para Diretor e vice-diretor, os critérios de mérito e desempenho
ainda não foram efetivados, os conselhos escolares são atuantes e grêmios
estudantis.
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Efetivação da gestão democrática da educação,
associada a

Indicador 19A
critérios técnicos de mérito e desempenho.
META
PREVISTA

META ALCANÇADA NO
FONTE DO INDICADOR

PARA O
PERÍODO

PERÍODO
DADO
0%

Dados da Secretaria de
Educação

0%

Dados da Secretaria de
Educação

OFICIAL
100%
DADO
MUNICÍPA
L

Consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das
Indicador19B escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da
União.
META
PREVISTA META ALCANÇADA NO
FONTE DO INDICADOR
PARA O
PERÍODO
PERÍODO
DADO
Dados da Secretaria de
Educação
100%
OFICIAL
100%
DADO
MUNICÍPA
L

100%

Dados da Secretaria de
Educação

XX . Financiamento da Educação
Meta 20 – Acompanhar e contribuir com o processo de ampliação do investimento
público em educação pública, de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (ste
por cento) do Produto interno Bruti – PIB do País no quinto ano de vigência do PMEBA e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) dfo PIB ao final do decênio,
previsto em lei.
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O município vem garantindo a aplicação com os seguintes percentuais: 2015 aplicou
25,06% e em 2016 teve um aumento para 31,09% na manutenção e
desenvolvimento da educação.
Aplicação dos 7% do PIB na Educação Pública
Indicador20A
META
PREVISTA

META ALCANÇADA NO
FONTE DO INDICADOR

PARA O
PERÍODO

PERÍODO
DADO
25%

Dados da Secretaria de
Educação

25%

Dados da Secretaria de
Educação

OFICIAL
7%
DADO
MUNICÍPA
L
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Aplicação dos 10% do PIB na Educação Pública
Indicador20A
META
PREVISTA

META ALCANÇADA NO
FONTE DO INDICADOR

PARA O
PERÍODO

PERÍODO
DADO
25%

Dados da Secretaria de
Educação

25%

Dados da Secretaria de
Educação

OFICIAL
10%
DADO
MUNICÍPA
L

4.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO

Após estudo e análise realizados no Plano Municipal de Educação de Cairu,
verificamos o cumprimento de algumas metas, outras parcialmente cumpridas. E se
faz necessário muito compromisso e dedicação para que seja cumprida as demais
metas. A educação apesar de ter seus recursos, não é totalmente administrada pela
Secretaria Municipal e isso dificulta as prioridades na área educacional. Ainda
necessitamos de uma equipe centrada na efetivação e cumprimento das estratégias
que o plano contempla, exige mais compromisso por parte dos responsáveis, sem
falar da integração da rede estadual que falta, e tudo isso enfraquece o alcance das
metas e estratégias do Plano Municipal.
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