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APRESENTAÇÃO
Apresentamos a seguir o Relatório de Avaliação do Plano Municipal de Educação –
PME de Caarapó-MS instituído pela Lei Municipal no 1.255 de 26/10/2015 referente ao
período de 2016 e 2017, produzido pela Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação CMMA - PME, instituída pelo Decreto Municipal nº 030/2017 de 20/03/2017.
Após a elaboração do Relatório Anual de Monitoramento do PME realizado no
período de 2015 a 2017. Foram realizadas pela Comissão Municipal do Plano Municipal de
Educação – CMMA - PME várias reuniões para estudo, discussões, análise e produção de
documento do Relatório de Avaliação pela Comissão Municipal do Plano Municipal de
Educação – PME. O plano prevê a melhoria da qualidade de ensino no município, desde a
educação infantil até a pós-graduação. As estratégias preveem aumento de investimentos,
melhorias em infraestrutura, garantir a alfabetização e valorização do professor.
Membros da Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação - CMMA - PME
participaram de cursos de capacitação com orientadores designado pela Secretaria de
Articulação com os Sistemas de Ensino – SASE/MEC para dar suporte aos trabalhos.
A SASE/MEC realizou também várias webconferências, com o objetivo de sanar as
dúvidas das Comissões e Equipes Técnicas responsáveis pelo monitoramento e avaliação de
cada município. Durante as webconferências os participantes explicitavam suas dúvidas, por
meio de chat, e acompanhavam as suas orientações.
Para o cálculo dos indicadores foi utilizado as fórmulas do material “Plano Nacional
de Educação PNE 2014-2024: Linha de Base. ” O Censo Demográfico – Censo 2010 do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Dados do Censo Escolar do Instituto
Nacional de Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira – INEP.
Durante a Avaliação ficou evidenciado a dificuldade na obtenção dos resultados mais
próximos da realidade municipal, visto que os dados oficias da população são do Censo
Demográfico 2010 – IBGE. Através desta justificamos a não existência dos dados do
município, pois não temos os dados populacionais do ano de 2017, somente os dados
estimados da população do Departamento de Informática do SUS - DATASUS, mas que não
contemplam a mesma faixa etária para o cálculo.
A partir dessa análise pôde se observar como está a educação no município, e a
necessidade de intervenções a curto, médio e longo prazo para garantir a educação de
qualidade a todos. E também será necessário a contribuição das três esferas governamentais e
sociedade civil.
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2. PROCESSO DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO PME
O Monitoramento do Plano Municipal de Educação, aprovado através de Lei
Municipal nº 1.255, de 26 de outubro de 2015, foi coordenado pela Secretaria Municipal de
Educação e Esportes - SMEDE e pelos membros da Comissão Municipal de Monitoramento
e Avaliação do Plano Municipal de Educação CMMA/PME Equipe de Coordenação e Equipe
Técnica, nomeada pelo Decreto nº 030/2017 de 20/03/2017, formadas por representantes dos
Técnicos da Secretaria Municipal de Educação e Esportes - SMEDE, da Secretaria de Estado
de Educação – SED, Comissão de Educação da Câmara Municipal de Vereadores, membros
do Conselho Municipal de Educação- CME, Fórum Municipal de Educação – FME,
Educação Escolar Indígena, de Instituições Educacionais da Rede Privada, representante do
Ensino Superior, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE, Associação de Pais e
Mestres-APM e Conselho Escolar, Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação de
Caarapó – SIMTED, Departamento de Contabilidade da Prefeitura Municipal de Caarapó. As
equipes citadas acima foram convocadas a reunir na Secretaria Municipal de Educação, como
mostra cronograma na agenda de monitoramento 2017/2018, em anexo.
O Ministério da Educação, a Secretaria de Articulação com os sistemas de Ensino, a
Diretoria de Cooperação e Planos de Educação, Coordenação Geral de Implantação dos
Planos Estaduais e Municipais de Educação ofereceram capacitação aos municípios e também
disponibilizaram materiais para auxiliar no monitoramento.
Quatro etapas foram sugeridas para o processo de monitoramento e avaliação, que são
descritas a seguir;
A ETAPA I: Organização do trabalho, instituição da CMMA-PME e Equipe Técnica,
foi dado posse a seus Membros, preenchimento da Parte A da Ficha de Monitoramento do
Plano Municipal de Educação.
Na ETAPA II: Estudar o Plano, esta segunda parte começou, quando a equipe técnica
fez a releitura do plano, relacionando todas as metas e as estratégias de forma cronológica e
depois as prioritárias e seguir fez o preenchimento da Ficha de Monitoramento do Plano
Municipal de Educação - Parte B da ficha. Instrumentos de planejamentos que foram
vinculados ao Plano Municipal Educação são o Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes
Orçamentárias – LDO, Lei Orçamentária Anual – LOA, Plano de Ações Articuladas – PAR.
Durante as reuniões para o estudo do plano foram realizadas leituras das metas e
estratégia do PME, logo após discussões sobre seus avanços e retrocessos, desde sua
elaboração e até o atual momento. Foi feito a análise seguindo a ordem cronológica das metas
que são mais urgentes, portanto elas devem vir primeiro e as demais devem seguir a ordem de
prioridades tanto das metas quanto das estratégias. As anotações feitas durante as reuniões
serviram de dados relevantes para o processo de Monitoramento e Avalição do Plano.
Novamente houve mudança na planilha da Ficha B, que foi elaborada na ordem do plano e
sem descrição e valor no orçamento, somente os códigos/especificações, e realizou essas
mudanças para inserir a Ficha B no SIMEC.
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Logo após foram elaboradas algumas alterações no texto do Plano para ser
encaminhadas à Câmara, para atender o dispositivo legal de alinhamento temporal ao Plano
Nacional de Educação – PNE, e ao Plano Estadual de Educação – PEE.
Na sequência durante a ETAPA III monitorou-se continuamente as metas e estratégias,
definindo os indicadores e as fontes de dados, a equipe técnica preencheu a Parte C da ficha,
proposto pela SASE/MEC/DICOPE. Após análise das Fichas B e C de monitoramento e
avaliação do PME, a Equipe Técnica fez correções, e as alterações dos dados das Fichas
mencionada, estas alterações constam nos Relatórios de Monitoramento do PME e no
Relatório de Avaliação do PME.
E por fim na ETAPA IV a Comissão avaliou o Plano e o documento foi encaminhado
à Secretaria Municipal de Educação e Esportes.
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3. AVALIAÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS

I.

Meta 1 - Educação Infantil

Meta 1: Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de
04 (quatro) a 05 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de
forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 03 (três) anos até
o final da vigência deste PME.
Um dos princípios norteadores da Educação Municipal de Caarapó passou a ser a
universalização do acesso à escola, garantia de permanência, de sucesso e da qualidade do
ensino. Sendo esta meta de grande importância, considerando as características do
desenvolvimento nessa faixa etária, pois esses primeiros anos de vida são essenciais do ponto
de vista da formação humana.
A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, oferecida pelo município,
tem por finalidade o desenvolvimento integral da criança até os seus 06 (seis) anos de idade,
em seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família
e da comunidade constitui-se como um instrumento fundamental para o atendimento das
necessidades de desenvolvimento da criança.

Indicador
1.A
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

100%

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

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
OFICIAL1
DADO
MUNICÍPAL 2

85,22%

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

Não foi possível constatar se houve evolução dessa meta, pois os dados do Censo
Demográfico são de 2010 e não foi realizado outro para fazer comparativo.
Os dados do Censo Escolar constataram que houve um pequeno aumento, pois, o
atendimento de crianças de 4 e 5 anos no ano de 2016 foi de 894. E no ano de 2017 na PréEscola foi de 912. Todos que solicitaram a vaga nesta faixa etária foram atendidos.
A Prefeitura de Caarapó, através da Secretaria de Educação e Esportes, em parceria
com as Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social, no mês de novembro de 2017
lançou a iniciativa “Fora da escola não pode! Busca Ativa Escolar”. Para garantir que cada
criança e adolescente esteja na escola e aprendendo.

1

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

É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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No município, nem todas as crianças de 4 e 5 anos residentes na Zona Rural
frequentam a Pré-escola, pois as do campo, moram distantes da sede e os pais preferem
esperar que fiquem maiores.
Outro fator é o respeito ao direito a uma educação escolar indígena diferenciada. Não
sendo obrigatório a matrícula de 4 e 5 anos de idade, pois é uma decisão da família, conforme
diz Parecer CNE/CEB Nº:13/2012 de 10/5/2012. “A Educação Infantil é um direito dos
povos indígenas que deve ser garantido e realizado com o compromisso de qualidade
sociocultural e de respeito aos preceitos da educação diferenciada e específica. Sendo um
direito, ela pode ser também uma opção de cada comunidade indígena que possui a
prerrogativa de, ao avaliar suas funções e objetivos a partir de suas referências culturais,
decidir pelo ingresso ou não de suas crianças na escola desde cedo. ”

Indicador 1.B

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

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

50%

26,46%

DADO
MUNICÍPAL 4

Censo Demográfico 2010 – IBGE
e Censo Escolar

- Minicenso 2017

Não foi possível constatar se houve evolução dessa meta, pois os dados do Censo
Demográfico são de 2010 e não foi realizado outro para fazer comparativo.
Em relação ao atendimento das crianças de 0 a 03 anos observou-se uma pequena
evolução no atendimento. No ano de 2016 foram atendidas 507 crianças. E no ano de 2017 na
creche foram de 521 atendimentos.
Sentimos a necessidade urgente de criação de vagas na etapa de creche, para isso é
preciso a ampliação e construção de CMEIs. Pois ainda há uma demanda reprimida de 173
crianças no ano de 2017. O prazo para cumprir esta meta é até o final da vigência do PME.
No ano de 2017 deram continuidade nas reformas dos CMEI Aristides Maciel da
Silva, CMEI Dona China, iniciaram a reforma do CMEI Professor Júlio Ushigima, e 01(um)
CMEI está em construção, através do PROINFÂNCIA/Governo Federal.
Mesmo com a construção de um novo Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI,
o número de atendimentos aumentará, mas não será suficiente pela demanda reprimida,
portanto sugerimos ampliação de mais creches.

3

É o dado apresentado pelos estudos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP
4

É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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Para atender essa meta o município deverá se esforçar para agilizar recursos para
ampliação e reforma dos prédios da Educação Infantil e a construção de novos CMEI’s para
atender a demanda.
Durante o período observado houve manutenção dos prédios, compra de materiais
pedagógicos, compra de equipamentos e brinquedos adquiridos com recursos do FNDE e
recursos próprios.
II.

Meta 2 - Ensino Fundamental

Meta 2 - Universalizar o ensino fundamental de 09 (nove) anos para toda a população
de 06 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento)
dos estudantes concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste
PME.
Os desafios trazidos pela Meta 2 demandam que os governos, em seus diferentes
níveis, dialoguem e ajam conjuntamente para superar o atual panorama da educação. O ensino
fundamental é tarefa do município e do estado. Portanto, a responsabilidade deve ser
compartilhada. Juntos, o PNE, o PEE e o PME, promoverão uma cooperação entre estado e
municípios, necessária para melhorar a qualidade da educação em nosso país, ainda que seja
necessária uma pressão social para garantir que o poder público cumpra com as suas
obrigações.
O cumprimento da Meta 2, além da criação de vagas também garantirá um ensino de
qualidade com aprendizagem dos estudantes o que beneficiará as pessoas que estão nas
camadas mais vulneráveis da população, que são as que mais precisam da escola.
Há muito que ser melhorado e não apenas a meta 2, mas todo o PNE, PEE e PME,
contribuirão para que possamos alcançar a tão sonhada universalização do acesso à escola e a
garantia de uma escola, que acrescenta ao papel que o professor tem como orientador e
mediador da aprendizagem, o de promotor da educação de seus estudantes, consciente da
importância de seu papel na formação integral do homem, na construção de uma sociedade
justa e esclarecida.

Indicador
2.A
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

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

110,49%

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

5

É o dado apresentado pelos estudos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP
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100%

Minicenso 2017

DADO
MUNICÍPAL 6

Não foi possível constatar a evolução dessa meta, pois os dados do Censo
Demográfico são de 2010 não foi realizado outro para fazer comparativo.
É provável que estejamos bem perto da universalização, tendo em vista que no ano de
2014 o Indicador 2.A era de 91,5%, isso demonstrava que estávamos bem próximos de
atingir a meta, e as matrículas vem aumentando ao longo dos anos.
O que podemos observar são os dados do Censo Escolar que apontam um pequeno
aumento no número de matrículas que passou de 4.929 no ano de 2016 para 4.978 em 2017.
A Prefeitura de Caarapó, através da Secretaria de Educação e Esportes, em parceria
com as Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social, lançou a iniciativa do “Fora da
escola não pode! Busca Ativa Escolar”, para que toda criança e adolescente esteja na escola
aprendendo. Desenvolvida por meio de diversas frentes de atuação, a iniciativa procura
conscientizar diferentes atores responsáveis pela inclusão escolar, e também a sociedade em
geral, sobre o problema da exclusão escolar e sugerir planos práticos para chegar a uma
solução.

Indicador
2.B
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

95%

Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o ensino fundamental
no município
META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
OFICIAL7
DADO
MUNICÍPAL 8

55,6%

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

O objetivo de universalizar o ensino básico de 06 a 14 anos foi praticamente
alcançado, mas o percentual de conclusão do ensino fundamental com 16 anos, cuja meta é
atingir 95% ainda é baixo. Em 2014 este índice era de 55.6%. Outro desafio é com relação à
qualidade do ensino recebida. Todos, sem exceção, devem ter educação de qualidade.
Obs: Justificamos a correção dos dados do indicador 2.B na Planilha da Parte C do
Monitoramento e Avaliação do PME. Os dados anteriores da Meta Executada no Período da
tabela do indicador 2.B foram pesquisados no site do http://portal.inep.gov.br, rendimentos
dos 9º anos do Ensino Fundamental de 2016 no município. Demonstra o percentual de
estudantes em 2016 que concluíram o Ensino Fundamental com resultado de 86%. Sendo o
correto como Meta Alcançada no Período é o dado oficial 55,6% do Censo Demográfico
2010 – IBGE e PNE em movimento 2014.
6

É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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7

8
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III.

Meta 3 - Ensino Médio

Meta 3 : Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a
17 anos e elevar, até o final da vigência deste PME, a taxa líquida de matrículas no ensino
médio para 85%.
Esta etapa tem como finalidades a consolidação e o aprofundamento dos
conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de
estudos, bem como a preparação básica para o trabalho e a cidadania.
Em Caarapó são oferecidas três formas de ensino; Ensino Médio Regular, Ensino
Médio EJA, Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio; Normal Médio; Açúcar
e Álcool.
Indicador
3.A

Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola no
município

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

100%

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
OFICIAL9
DADO
MUNICÍPAL 10

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

61,24%

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

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL11

85%

44,6%

FONTE DO INDICADOR
PNE em movimento

DADO MUNICÍPAL

Minicenso 2017

12

9

É o dado apresentado pelos estudos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP
10
11

12

É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
pne.mec.gov.br. É o dado que apresenta a situação das metas dos Planos - 2014
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O currículo do Ensino Médio está sendo reestruturado a nível nacional, através da
nova Base Nacional Comum Curricular e um novo formato de Ensino Médio, com ênfase nas
quatro grandes áreas de conhecimento.
A competência deste nível de ensino é do Estado, portando as considerações são de
observações e de que há algumas parcerias entre o Município e o Estado, no caso do
Transporte Escolar.
Não foi possível constatar se houve evolução dessa meta, pois os dados do Censo
Demográfico são de 2010 e não foi realizado outro para fazer comparativo.
O que podemos observar são os dados do Censo Escolar que apontam para uma queda
no número de matrículas no Ensino Médio. No ano de 2016 havia 926 e em 2017 os dados
preliminares foram 712 matrículas.
No momento da aprovação do plano a meta é universalizar, até 2016, o atendimento
escolar para toda a população de 15 a 17 anos, o município apresentava 72,2%, e elevar, até o
final da vigência deste PME a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%, o que
temos é 44,6%, isso demanda ações e estratégias, dos entes federados, profissionais da
educação, pais e sociedade civil para ampliar esses dados.
A Rede Estadual possui Formação dos Profissionais como o Pacto Nacional pelo
Fortalecimento do Ensino Médio representa a articulação e coordenação de ações e estratégias
entre a União e os governos estaduais na formulação e implementação de políticas para elevar
o padrão de qualidade do Ensino Médio brasileiro, em suas diferentes modalidades, orientado
pela perspectiva de inclusão de todos que ele tem direito.
A estratégia 3.5 relacionada a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete)
anos fora da escola, em articulação com os serviços de assistência social, saúde e proteção à
adolescência e à juventude, está em andamento. Todos deverão trabalhar para a permanência
dessa população na escola para concluírem seus estudos.
IV.

Meta 4 – Educação Especial

Meta 4 : Universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e
ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a
garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes,
escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.
A Educação Especial em consonância com o Atendimento Educacional Especializado
- AEE, vem sendo garantido pela Constituição Federal no artigo 208, inciso III e
Normatizado, pela LDB 9394/96 capítulo V.
Se constitui como sendo um serviço de suma importância, para o desenvolvimento,
participação e permanência escolar de crianças e estudantes com deficiência, Transtorno
Global do Desenvolvimento - TGD, altas habilidades/superdotação, pois somente através da
Educação Especial, é possível prover adequações, quanto: acessibilidade, currículo, avaliação
que sejam adequadas as necessidades especificas dos estudantes em suas diferenças e
singularidades, implementando ações pedagógicas que visem o processo de inclusão escolar,
13
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para que cada vez mais diminua o sofrimento e sentimento de exclusão das pessoas com
deficiências.
Indicador 4.A

Percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência que
frequenta a escola.

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL13

100%

FONTE DO INDICADOR

0,0%
Minicenso 2017

DADO MUNICÍPAL
14

Indicador 4.B

Percentual de matrículas em classes comuns do ensino regular e/ou
EJA da educação básica de alunos de 4 a 17 anos de idade com
deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação.

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL15

100%

FONTE DO INDICADOR

0,0%

DADO MUNICÍPAL

Minicenso 2017

16

Nesta meta não foi possível realizar os cálculos dos indicadores, pois não temos os
dados da população com deficiência. Para isso é necessário a realização de um Censo. Os
dados do Censo Demográfico são de 2010 e não foi realizado outro para fazer comparativo.
Os últimos dados são sobre a situação das metas dos planos que são do Censo Demográfico
2010. Que no Indicador 4.A em Caarapó era de 62,5% e o Indicador 4.B era de 87,7%.
O que podemos observar são os dados do Censo Escolar as matrículas de alunos com
deficiência houve 191 matrículas no ano de 2016 e 135 matrículas no ano de 2017.
É assegurado o atendimento a todos os estudantes com deficiência matriculados em
salas de aula comuns. É considerado público alvo aqueles que apresentam dificuldades de
aprendizagem ou limitações no processo que dificultam o acompanhamento das atividades
curriculares. A estes estudantes, público alvo da educação especial, a rede pública de ensino
oferece atendimentos específicos em salas de recursos multifuncionais – Atendimento
13

14
15

16

Não há dados para este indicador
É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
Não há dados para este indicador
É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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Educacional Especializado – AEE. Na rede municipal este trabalho está sendo
redimensionado também com orientações em sala de aula comum feita pelo professor
especialista e ainda quando há necessidade o estudante tem um Auxiliar de AEE, e/ou
interprete de Libras.
A rede pública capacita os professores para realizar o Atendimento Educacional
Especializado - AEE, oferecendo formação continuada, visando garantir a acessibilidade nos
diversos níveis atendendo as especificidades de cada estudante, ampliando assim o número de
salas de recursos multifuncionais do AEE e consequentemente a oferta de materiais
pedagógicos para desenvolvimento do atendimento especializado.
Garantir Educação Especial como sendo uma modalidade de ensino que perpassa
todos os níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional especializado,
disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto a sua utilização no processo de ensino e
aprendizagem de alunos com deficiência. E para a redução das desigualdades e à valorização
da diversidade das pessoas com deficiência.
Assim, esperamos poder contribuir cada dia mais, com o sistema de ensino municipal
e ajudar a fortalecer as diretrizes e políticas educacionais que atendam aos princípios do
direito à diferença, da acessibilidade, da não discriminação e com efetiva participação,
possibilitando o desenvolvimento das capacidades de todos os alunos e a sua inclusão social.

V.

Meta 5 - Alfabetização

Meta 5: Alfabetizar, com aprendizagem adequada, todas as crianças, no máximo, até o
final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental.
Garantir o direito à alfabetização para todas as crianças até oito anos de idade, ou seja,
até o 3º ano do Ensino Fundamental, melhorar o desempenho nas avaliações de larga escala
no ciclo de alfabetização como a Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA. A criança que
e bem alfabetizada, prosseguirá seus estudos com êxito e consequentemente melhorará o
índice do IDEB.
Indicador
5.A
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

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

7,87%

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

17
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0%

Minicenso 2017

DADO
MUNICÍPAL 18

Obs: Houve a correção da meta prevista para o período, de 100% para 0%. Foi sugestão do INEP de proficiência
suficiente para proficiência insuficiente.

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

Indicador
5.B
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

0%

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

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
OFICIAL19
DADO
MUNICÍPAL 20

24,69%

(nível

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

Obs: Houve a correção da meta prevista para o período, de 100% para 0%. Foi sugestão do INEP de proficiência
suficiente para proficiência insuficiente.
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O Resultado Geral da Avaliação Nacional de Alfabetização - ANA de 2014 neste nível
foi de 19,1%.
No indicador 5.B Percentual de estudantes com proficiência insuficiente em Escrita
(nível 1, 2 e 3 da escala de proficiência) o que podemos observar neste nível de proficiência de
acordo com as observações nos gráficos dos Resultados da Avaliação Nacional da
Alfabetização – ANA, como ponto positivo é que várias escolas no município atingiram
maiores porcentagens na escala de nível 4, outro ponto importante é a porcentagem baixa nos
níveis anteriores e o crescimento nos últimos níveis.

Indicador
5.C
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

0%

Percentual de estudantes com proficiência insuficiente em Matemática ( nível 1
e 2 da escala de proficiência)
META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
OFICIAL21

43,33%

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

DADO
MUNICÍPAL 22

Minicenso 2017

Obs: Houve a correção da meta prevista para o período, de 100% para 0%. Foi sugestão do INEP de proficiência
suficiente para proficiência insuficiente.

Observa-se nos gráficos dos Resultados da Avaliação Nacional da Alfabetização –
ANA das instituições educacionais que grande parte dos estudantes concentra no nível 2, o
melhor índice seria atingir a escala de nível 3 e 4 na qual os estudantes dominam mais
competências.
A EM Professor Moacir Franco de Carvalho realizou as avaliações, porém não teve o
resultado oficial divulgado. Acredita-se que houve uma falha na logística, pois no dia da
avaliação havia o número de aluno suficiente para aplicação da mesma. Os estudantes da EM
Rui Barbosa fizeram a avaliação de Matemática, mas o resultado não foi divulgado.
As redes públicas no município em Caarapó participam do Pacto Nacional Pela
Alfabetização na Idade Certa – PNAIC que é um programa cujo objetivo é garantir o direito à
alfabetização plena a todas as crianças até oito anos de idade, ou seja, até o 3º ano do Ensino
Fundamental, das escolas municipais e estaduais brasileiras.
Pode-se constatar que a implementação do conjunto de ações do PNAIC nestes últimos
anos resultou na melhoria do Sistema de Avaliação e acompanhamento pedagógico do ciclo
de alfabetização.
A rede municipal realiza a avaliação diagnóstica, que tem como perspectiva obter um
diagnóstico de aprendizado dos alunos das instituições educacionais para identificar o
desenvolvimento das habilidades dos estudantes em cada ano escolaridade/etapa.
21

É o dado apresentado pelos estudos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
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Na Educação Escolar Indígena vem sendo realizado a Formação Continuada em
serviço. “Ação Saberes Indígenas”. Após três anos que este processo vem acontecendo na
escola o aprendizado dos alunos teve uma melhora significativa, podendo ser observada
através da Ficha de Movimentação de Alunos - FIMA. Por considerar a língua materna – o
Guarani como primeira língua de instrução, a escola indígena não participa da Avaliação
Nacional da Alfabetização – ANA. Seria necessário criar mecanismo próprios para avaliar a
Educação Escolar Indígena que é específica, bilíngue e intercultural.
Propõe-se a seguinte ação para alfabetizar todas as crianças: realização de estudos
integrando os professores da pré-escola e 1º ano, para estudo das competências de cada etapa
e elaboração de estratégias que favoreçam a aprendizagem da linguagem oral e escrita, bem
como a alfabetização matemática.
VI.

Meta 6 - Educação Em Tempo Integral

Meta 6: Implantar e implementar gradativamente educação em tempo integral em, no
mínimo,50% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos(as) estudantes da
educação básica.
A Educação Integral é uma concepção que compreende que a educação deve garantir o
desenvolvimento dos sujeitos em todas as suas dimensões – intelectual, física, emocional,
social, e cultural e se construir como projeto coletivo, compartilhado por crianças, jovens,
famílias, educadores, gestores e comunidades locais.
Nesse contexto, a Instituição Educacional se converte em espaço essencial para
assegurar que todos tenham garantida uma formação integral.
A Educação em Tempo Integral, com certeza influenciara de forma positiva na
melhoria da educação. Um ensinamento contínuo, com incentivo, com atividades e projetos
diversificados, democráticos e participativos respeitando a realidade da Instituição
Educacional, aperfeiçoara a qualidade no aprendizado, tornando-a mais atrativa e humana.
Indicador 6.A Percentual de alunos da educação básica pública em tempo integral
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL23

25%

14,1%

FONTE DO INDICADOR
PNE em movimento 2014

DADO MUNICÍPAL

Minicenso 2017

24

23

24

pne.mec.gov.br. É o dado que apresenta a situação das metas dos Planos - 2014
É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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Indicador 6.B Percentual de escolas públicas com ao menos um aluno que permanece no
mínimo 7 horas diárias em atividades escolares

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL25

50%

61,1%

FONTE DO INDICADOR
PNE em movimento 2014

DADO MUNICÍPAL

Minicenso 2017

26

IBGE.

Os dados acima informados são do pne.mec.gov.br - Censo Demográfico 2010 –

No ano de 2017 a Escola Municipal Rui Barbosa e a Escola Municipal Professor
Moacir Franco de Carvalho atenderam no total 240 alunos, no Programa Novo Mais
Educação.
No Ensino Fundamental considera-se turno integral, o Projeto Novo Mais Educação
que atende estudantes no contra turno. Cabe ressaltar que as matrículas de Educação Infantil
são consideradas de turno integral ou turno parcial.
As Atividades Complementares desenvolvidas pelas instituições educacionais
públicas no município de Caarapó da rede Municipal são o Projeto Musicalizando,
Treinamento Esportivo – Futsal, Handebol, Basquetebol, Apoio Pedagógico – Língua
Portuguesa e Matemática, Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV nos
anos de 2016 e 2017. Na rede Estadual Treinamento Esportivo e Programa Arte e Cultura na
Escola no ano de 2017.
Está meta só será viável se tiver novos investimentos para melhorar as estruturas
físicas e consequentemente a ampliação no quadro de recursos humanos.
VII.

Meta 7 – Qualidade na Educação

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

25

26

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

2015

2017

2019

2021

Anos iniciais do ensino
fundamental

5,2

5,5

5,7

6,0

Anos finais do ensino
fundamental

4,7

5,0

5,2

5,5

Ensino médio

4,3

4,7

5,0

5,2

As definições legais têm sido instrumentos necessários para a melhoria do
desempenho da educação nos municípios, mas elas só acontecem e têm desdobramentos
favoráveis em função do empenho da sociedade organizada e do poder público.
É de extrema importância para a sociedade que o país coloque a educação no topo das
prioridades, pois os desafios são muitos. Dentre eles estão: exclusão, evasão, retenção e baixo
nível de aprendizagem. Por meio da Educação, garantimos nosso desenvolvimento social,
econômico e cultural, ou seja, em todas as áreas. Queremos uma escola onde todos possam
desenvolver seu potencial, e a partir daí possam fazer escolhas de modo positivo em suas
vidas. Se houver uma união entre sociedade civil e governo será possível oferecer um ensino
de qualidade para todo cidadão brasileiro, desde que cada um cumpra o seu papel.
“[...] Se a educação, sozinha, não transforma a sociedade, sem ela tampouco, a
sociedade muda. ” Paulo Freire

Indicador 7 A Indicador 7 A - Média do Ideb nos anos iniciais do ensino fundamental
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL27

5,2

Indicador 7 B

5,5

DADO
MUNICÍPAL 28

FONTE DO INDICADOR
INEP – Ideb 2015
Minicenso 2017

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

META
27

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

META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL29

4,7

Indicador 7
C
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

INEP – Ideb 2015
Minicenso 2017

DADO
MUNICÍPAL 30

Indicador 7 C - Média do Ideb do ensino médio

META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL31

4,3

4,3

FONTE DO INDICADOR

3,4

DADO
MUNICÍPAL 32

FONTE DO INDICADOR
INEP - Ideb 2015
Minicenso 2017

De acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) podemos
observar nestas tabelas, para o ano de 2015, no município que somente os anos iniciais
atingiram a meta como mostra no indicador 7.A. Os indicadores 7.B dos anos finais e o
Indicador 7.C do ensino médio não alcançaram a média prevista.
Analisando as médias percebe-se que muitos esforços deverão ser realizados para
atender o que é proposto pela meta. Sendo que a responsabilidade do cumprimento dessa meta
deve ser em conjunto com o governo Federal, o governo Estadual e o governo Municipal.
O que podemos observar também, conforme os anos de escolarização vão se passando
os índices diminuem como nos anos finais e ensino médio o que demanda mais ainda esforços
de todos os envolvidos para reverter essa situação.
Os resultados da prova Brasil aplicadas no ano de 2017, estão previstos para o ano de
2018.
A Escola Municipal Indígena Ñandejara Polo não participa da Avaliação Nacional de
Alfabetização - ANA e da Provinha Brasil por não estar adequada à proposta pedagógica da
escola em relação à Língua Materna (Guarani) que é a língua trabalhada na alfabetização, e
como primeira língua até final do Ensino Fundamental.
É necessário implementar um sistema de avaliação que contemple a Educação Escolar
Indígena, visto que é um problema nacional.

29

É o dado apresentado pelos estudos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP
30

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

31

32

É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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Na Educação Escolar Indígena vem sendo realizado a Formação Continuada em
serviço. “Ação Saberes Indígenas”. Após três anos que este processo vem acontecendo na
escola o aprendizado dos alunos teve uma melhora significativa, podendo ser observada
através da Ficha de Movimentação de Alunos - FIMA.
A partir de 2017 o PNAIC foi reorganizado em um novo formato, sendo assim outros
perfis foram incluídos na formação, além dos professores regentes e coordenadores
pedagógicos do 1º ao 3º ano das escolas municipais e estaduais, os mediadores e articuladores
do Programa Novo Mais Educação das escolas municipais e professores e coordenadores
pedagógicos da Educação Infantil dos Centros Municipais de Educação Infantil.
O desenvolvimento das ações do PNAIC nos municípios tem como propósito a
realização de um trabalho coletivo, de criação de redes de compartilhamento de boas práticas,
de formulação de estratégias e mecanismos de acompanhamento e intervenção que
contribuam para o alcance de melhores resultados educacionais.
O Ensino Médio possui o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio que
representa a articulação e coordenação de ações e estratégias entre a União e os governos
estaduais na formulação e implementação de políticas para elevar o padrão de qualidade do
Ensino Médio brasileiro, em suas diferentes modalidades, orientado pela perspectiva de
inclusão de todos que ele tem direito.
Há várias ações para atingir uma aprendizagem adequada, tais como:
- articular com as empresas locais a flexibilização do horário dos trabalhadores que
estudam no período noturno de forma a garantir sua frequência na escola;
- realizar palestras ou oficinas que tenham como propósito estimular os alunos do
período noturno a dar continuidade aos estudos, que enxerguem na educação expectativas de
melhoria de condições de vida;
- capacitar os professores dos anos finais e ensino médio abordando os conteúdos do
currículo e metodologia diferenciada para envolver os alunos nas atividades propostas.
- Implementação da Base Nacional Comum Curricular.
VIII.

Meta 8 - Escolaridade Média

Meta 8: Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a
alcançar, no mínimo, 12 anos de estudo até o último ano de vigência deste PME, para as
populações do campo e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e
não negros.
Este curso é uma modalidade de ensino da Educação Básica que tem por finalidade
oportunizar aos jovens e adultos a escolarização e/ou a complementação de estudos na etapa
de ensino fundamental e médio, ampliando as oportunidades para aqueles que já
ultrapassaram a idade de escolarização no ensino comum.
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Indicador
8.A
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos de idade

META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL33

12 ANOS

Indicador
8.B
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Indicador
8.C
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Indicador
8.D

33

34
35

36
37

38

Minicenso 2017

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

FONTE DO INDICADOR

0,0%
Minicenso 2017

DADO
MUNICÍPAL 36

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos pertencente
aos 25% mais pobres (renda domiciliar per capita)
META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL37

12 ANOS

0,0%

DADO
MUNICÍPAL 34

DADO OFICIAL35

12 ANOS

FONTE DO INDICADOR

FONTE DO INDICADOR

0,0%

DADO
MUNICÍPAL 38

Minicenso 2017

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

Não há dados para este indicador
É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
Não há dados para este indicador
É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
Não há dados para este indicador
É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL39

100%

FONTE DO INDICADOR

0,0%

DADO
MUNICÍPAL 40

Minicenso 2017

Não foi possível apresentar os dados oficiais dessa meta, pois demanda de pesquisa da
população do município, que é realizado pelo Censo Demográfico - IBGE.
Os dados que se tem da meta 8 são da mesorregiões Sudoeste de Mato Grosso do Sul,
no qual Caarapó está incluindo, com mais 14 municípios, sendo também do Censo
Demográfico - IBGE de 2010. Indicador 8.A Escolaridade média da população de 18 a 29
anos de idade com meta prevista para 12 anos estava 9,5 anos. Indicador 8.B Escolaridade
média da população de 18 a 29 anos residente na área rural com meta prevista para 12
anos estava 7,9 anos. Indicador 8.C Escolaridade média da população de 18 a 29 anos
pertencente aos 25% mais pobres (renda domiciliar per capita) estava 8,0 anos. Indicador
8.D Razão entre a escolaridade média de negros e não negros na faixa etária de 18 a 29 anos
com meta prevista para 100% estava com 95% anos.
IX.

Meta 9 - Alfabetização e Analfabetismo

Meta 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5%
até 2015 e, até o final da vigência deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em
50% a taxa de analfabetismo funcional.
Alfabetizar as pessoas que não tiveram acesso à educação regular. É primordial que
garanta aos jovens e adultos com escolaridade baixa ou de qualidade insuficiente que
aprimorem suas habilidades de leitura, escrita e compreensão da linguagem matemática, de
modo a assegurar suas possibilidades de desenvolvimento pessoal e social, e
consequentemente ter cidadãos mais críticos. A permanência dos jovens e adultos é um
grande desafio para erradicar o analfabetismo.
Indicador
9.A
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO
39

40

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

META ALCANÇADA NO PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

Não há dados para este indicador
É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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DADO OFICIAL41

93,5%

Indicador
9.B
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

PNE em movimento 2014
Minicenso 2017

DADO
MUNICÍPAL 42

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

META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL43

50%

87,8%

30,9%

DADO
MUNICÍPAL 44

FONTE DO INDICADOR
PNE em movimento 2014
Minicenso 2017

No que diz respeito a elevar a taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais
de idade para 93,5%, o município tem um percentual de 87,8 % dados dos indicadores do
pne.mec.gov.br, que são os oficiais – IBGE/Censo Populacional - 2010.
O município faz o atendimento da modalidade Educação de Jovens e Adultos – EJA,
na rede municipal e rede estadual, tendo um total de matrículas de 645 estudantes, até o ano
de 2016 e 806 estudantes matriculados até o ano de 2017.
Outra observação é que ao longo desses anos vem crescendo o número de matrículas
na EJA. Isso demostra o interesse da população desta faixa etária em elevar o nível de seus
estudos e consequentemente melhorar suas condições socioeconômicas.
Quanto ao indicador 9.B que é 50% proposto para esta meta, o percentual do
município é 30,9%. Observa-se que há um grande desafio para que, até 2024, a taxa de
analfabetismo funcional seja reduzida.
No ano de 2017, a Prefeitura Municipal de Caarapó, através da Secretaria Municipal
de Educação e Esportes, assinou termo de adesão em parceria com a SED no mês de
fevereiro, tendo como meta atender 350 (trezentos e cinquenta) alunos. Do Programa Brasil
Alfabetizado – PBA. No mês de julho o Ministério de Educação solicitou uma reorganização
das metas estabelecidas pela SED, com isso houve uma readequação e o município irá atender
120 (cento e vinte) alunos, com 08 (oito) alfabetizadores e 01(um) coordenador, tendo
previsão para início das aulas em 2018.
A Rede pública oferece capacitação continuada a todos os professores. Na Rede
municipal é oferecido pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes – SMEDE, e Na

41

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

42

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

43

44

É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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Rede Estadual toda equipe está em constante estudo com formações realizadas pela equipe da
Secretaria de Estado de Educação – SED.
A Educação Escolar Indígena segue as normatizações da Secretaria de Estado de
Educação – SED, tendo o Projeto Educação de Jovens e Adultos/ Conectando Saberes
Indígenas/Ensino Fundamental e Médio com objetivo de oportunizar aos jovens, adultos e
idosos indígenas a escolarização ou complementação dos seus estudos no âmbito da educação
básica, na modalidade educação de jovens e adultos, nas etapas do ensino fundamental e do
ensino médio.
A questão do analfabetismo é uma questão de justiça social, portanto, exige uma
atuação conjunta entre as Instituições Educacionais, sociedade civil organizada e os entes
federados, que leve em consideração as condições estruturais de exclusão política,
socioeconômica, pedagógica e cultural.
X.

Meta 10 - EJA Integrada à Educação Profissional

Meta 10: Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e adultos na forma
integrada à educação profissional, nos ensinos fundamental e médio.
A EJA é importante para que jovens e adultos possam enfrentar o mundo, no sentido
de obter conhecimento, não apenas para compreensão geral da vida social, mas também como
necessidade de se inserir ou permanecer no trabalho. Nesse sentido, a formação profissional
deve ser compreendida como um espaço para a ampliação de saberes e, ao mesmo tempo,
para a rejeição de uma ordem social que tende a excluir e marginalizar a cultura e os saberes
dos jovens oriundos das camadas populares que estejam matriculados ou não, no ensino
médio.
Indicador
10.A
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

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

25%

FONTE DO INDICADOR

0,0%

DADO
MUNICÍPAL 46

Minicenso 2017

O município não oferece a EJA Integrada à Educação profissional. Mas cabe ao
município incentivar para que nos próximos anos possa ocorrer.

45

46

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

Meta 11 - Educação Profissional Técnica de Nível Médio

Meta 11: Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio,
assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público.
As rápidas transformações proporcionadas pelas novas tecnologias e os novos perfis
profissionais, que valorizam muito mais a criatividade e a capacidade de relacionar
conhecimentos de forma interdisciplinar, na busca pela resolução de problemas, ainda são
características pouco valorizadas nos cursos de formação profissional. Atualmente os jovens
não têm a qualificação necessária para ingressar no mundo do trabalho e hoje em dia o
mercado exige qualificação.
No município de Caarapó, esta modalidade de ensino é oferecida por 01(uma) escola
estadual, com dois cursos: Normal Médio, subsequente ao término do ensino médio e Açúcar
e Álcool, concomitante e subsequente ao ensino médio, com duração de um ano letivo.
Indicador
11.A
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Matrículas em EPT de nível médio: número absoluto

META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL47

300%

Indicador
11.B
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

47

48
49

50

0,0%
Minicenso 2017

DADO
MUNICÍPAL 48

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

50%

FONTE DO INDICADOR

FONTE DO INDICADOR

0,0%

DADO
MUNICÍPAL 50

Minicenso 2017

Não há dados para este indicador
É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
Não há dados para este indicador
É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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Não foi possível realizar os cálculos dessa meta. Os dados que se tem são do Censo
Demográfico 2010 – IBGE, com meta prevista de 300 títulos e Caarapó estava com 22 títulos.
Em Caarapó a Secretaria de Estado e Educação – SED oferece o Normal Médio,
subsequente ao término do Ensino Médio, com duração de um ano letivo e atendeu em média
32 cursistas de 2014 a 2016.
O curso de Açúcar e Álcool concomitante e subsequente ao Ensino Médio tem a
duração de um ano letivo e atendeu em média 35 cursistas em 2016 e 2017
O Curso Normal Médio – Formação de Professores Guarani/Kaiowá – Ára Verá, com
duração de 04(quatro) anos, atende o Território Etnoeducacional do Cone Sul, com o total de
51 cursistas, em 2017, sendo 11 cursistas do município de Caarapó.
A oferta acontece, mas não atende à demanda do município de Caarapó, por isso é
necessária a articulação com os entes federados para obter maior números de vagas.
Mas cabe ao município incentivar para que nos próximos anos possa abrir mais vagas
e outros cursos profissionalizantes para atender a demanda local.
XII.

Meta 12 - Educação Superior

Meta 12: Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa
líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão
para, pelo menos, 40% das novas matrículas, no segmento público.
O curso superior no Brasil é voltado à formação profissional com objetivos de
estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico, tecnológico e do
pensamento reflexivo, além de formar diferentes áreas de conhecimento, assim como
incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando desenvolver o
entendimento do homem e do meio em que vive.
É no ambiente de convivência universitária que os indivíduos têm a oportunidade de
desenvolver o senso crítico e a “consciência social”;
As oportunidades na vida profissional para quem possui o Ensino Superior são
melhores, e hoje em dia o mercado de trabalho e cada vez mais competitivo. Quem tem
qualificação profissional, com certeza terá mais chances.
Indicador
12.A
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Taxa bruta de matrículas na educação superior.

META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL51

51

FONTE DO INDICADOR

0,0%

Não há dados para este indicador
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50%

Indicador
12.B
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Taxa líquida de escolarização ajustada na educação superior.

META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL53

33%

Indicador
12.C
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

0,0%
Minicenso 2017

DADO
MUNICÍPAL 54

Percentual da expansão de matrículas no segmento público.

META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL55

40%

Minicenso 2017

DADO
MUNICÍPAL 52

FONTE DO INDICADOR

0,0%

DADO
MUNICÍPAL 56

Minicenso 2017

Como a maioria dos estudantes de nível superior de Caarapó são atendidos pelas
universidades estaduais, federais e particulares de outro município, não foi possível realizar
este cálculo, pois o atendimento é pouco. Os dados que se tem no município do indicador
12.A é de 22,8% com meta prevista de 50%, e do indicador 12.B é de 20,5% com meta
prevista para 33%. Dados do Censo Demográfico 2010 – IBGE.
O município de Caarapó no ano de 2016 atendeu 158 universitários e em 2017 atendeu
277 universitários na Educação Superior da Instituição Privada a FETAC Faculdade de
Educação, Tecnologia e Administração de Caarapó.
O município tem convênio com a Associação dos Universitários de Caarapó –
UNICAP e oferece recursos financeiros para auxiliar no transporte. Oferece também, em
contrapartida, estágios em suas instituições educacionais aos acadêmicos, conforme Acordo
de Cooperação com as instituições que oferecem os cursos.
52
53

54
55

56

É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
Não há dados para este indicador
É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
Não há dados para este indicador
É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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Em Caarapó a Unigranet começou a funcionar em 01 de julho de 2008 com os cursos
de Administração, Pedagogia, Ciências Contábeis e Tecnologia em Agropecuária. A oferta foi
ampliada ao longo dos anos, chegando em 2017 ao número de 24 cursos de graduação, 15 de
pós-graduação e 29 cursos livres, todos oferecidos à distância via Plataforma Unigranet. No
ano de 2017 foram 222 acadêmicos.
O Teko Arandu da Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD, Faculdade
Indígena – FAIND é um curso de licenciatura, específico à formação em nível superior de
professores Guarani e Kaiowá das escolas indígenas. O curso foi criado em outubro de 2006.
Do início até agora foram aproximadamente 27 formandos. Em 2017 concluíram o curso 08
universitários. No momento atual estão cursando 13(treze) universitários indígenas.
Percebe-se que a maioria das matriculas nesta etapa de Ensino Superior são efetuadas
nas Instituições Privadas. Acresce-se a isto, o fato de que as Instituições Públicas oferecem
poucas vagas, com uma concorrência muito maior, o que tem sido desestimulante para os
jovens que pretendem dar sequência aos estudos.
XIII.

Meta 13 - Educação Superior

Meta 13: Garantir que as IES que atuam ou vierem atuar no município possuam 75%
(setenta e cinco por cento) de mestres e doutores no corpo docente, em efetivo exercício no
conjunto do sistema de educação superior, sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por
cento) doutores.
Ter mestres e doutores no quadro de profissionais do Ensino Superior já é uma
exigência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9394/96 que no Artigo
52 [...] inciso II - um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de
mestrado ou doutorado.

Indicador
13.A
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

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

75%

57

58

FONTE DO INDICADOR

0,0%

DADO
MUNICÍPAL 58

Minicenso 2017

Não há dados para este indicador
É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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Indicador
13.B
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Percentual de docentes com doutorado na educação superior

META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL59

33%

FONTE DO INDICADOR

0,0%

DADO
MUNICÍPAL 60

Minicenso 2017

Não foi possível realizar os cálculos dessa meta. Este Censo é realizado a partir de
dados da Educação Superior.
Em Caarapó temos 01(uma) Universidade Particular A FETAC Faculdade de
Educação, Tecnologia e Administração de Caarapó. Com um total de 25(vinte e cinco)
docentes, desses 25(vinte e cinco) docentes, 11(onze) são docentes com mestrados, 01(um) é
docente com doutorado.
A maioria dos acadêmicos vão estudar no município vizinho que oferece cursos nas
Universidades Federal, Estadual e outras particulares, além das Eads.
O município tem acordo de cooperação, com 07 Universidades e a Secretaria de
Estado de Educação – SED, para que seus universitários realizam estágio na rede municipal.
O município tem acordo de cooperação com as seguintes instituições:
- Centro Universitário da Grande Dourados – Unigran;
- Faculdade Anhanguera de Dourados-MS;
- Fundação Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS;
-Fundação Universidade Federal da Grande Dourados/UFGD/FAIND/TEKO
ARANDU;
- Uninter Educacional S/A;
- Ação Educacional Claretiana;
- Faculdade de Educação, Tecnologia e Administração de Caarapó – FETAC;
- Secretaria de Estado de Educação – SED.
Para atender essa meta o governo federal deverá expandir o número de vagas nas IES
públicas, para atender a grande demanda que temos em nosso município.

XIV.

Meta 14 – Educação Superior sobre Pós-Graduação.

Meta 14: Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu,
contribuindo dessa forma para atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e
25.000 (vinte e cinco mil) doutores, no território nacional.
59

60

Não há dados para este indicador
É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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É de fundamental importância o aperfeiçoamento de conhecimento para ter uma
carreira profissional consolidada. Além disso os conhecimentos e as habilidades adquiridos
nos cursos de graduação, já não são mais suficientes, por isso devemos estar sempre nos
qualificando.
O curso de pós-graduação se torna um requisito para se ter competência ou qualidade
de especialista da área que se atua.
Os profissionais não podem ficar estagnados em seu processo formativo, com certeza
terá dificuldades em atuar num contexto tão dinâmico, com demandas tão complexas.
A Formação é um dos pilares para que se construa uma educação de qualidade.

Indicador
14.A
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Número de Títulos de mestrado concedidos por ano

META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL61

60.000

Indicador
14.B
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

0,0%
Minicenso 2017

DADO
MUNICÍPAL 62

Número de títulos de doutorado concedidos por ano

META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL63

25.000

FONTE DO INDICADOR

FONTE DO INDICADOR

0,0%

DADO
MUNICÍPAL 64

Minicenso 2017

Não foi possível realizar os cálculos dessa meta.
A Rede Municipal de Ensino possui o Plano de Cargo, Carreira e Remuneração dos
Profissionais da Educação e Integrantes da Carreira de Apoio à Educação Básica – PCCR, Lei
61

62
63

64

Não há dados para este indicador
É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
Não há dados para este indicador
É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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Complementar nº 067/2017 de 06/06/2017do Município de Caarapó-MS, aprovado, o que
demonstra interesse para que os profissionais continuem o aperfeiçoamento de seus estudos.
XV.

Meta 15 - Valorização Profissional

Meta 15: Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, no prazo de um ano de vigência deste PME, política nacional de
formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61
da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos(as) os(as)
professores(as) da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em
curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam.
Ter uma equipe qualificada, bem preparada para enfrentar os desafios em sala de aula é
fundamental para melhorar a relação de ensino-aprendizado. É um investimento importante
que possibilitará a melhoria dos índices educacionais das escolas e, portanto, melhoria da
qualidade de ensino para todos os nossos estudantes.

Indicador
15.A
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Proporção de docências com professores que possuem formação
superior compatível com a área de conhecimento que lecionam na
educação básica
META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL65

100%

58,05%

DADO
MUNICÍPAL 66

FONTE DO INDICADOR
Inep - 2016
Minicenso 2017

Quanto a assegurar que todos os professores da Educação Básica possuam formação
específica em nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento que
atuam, o percentual era de 53,9%. Esse indicador agora é 58,05%. Observa-se um
crescimento dessa meta.
Na rede municipal, alguns professores têm licenciatura diferente da área que atuam,
pois quando ingressaram na carreira o pré-requisito era apenas possuir o magistério, o que
pelo concurso lhe dava o direito a lecionar para a educação infantil e anos iniciais, sendo que
logo após optaram por um curso de licenciatura. Esse quadro, com o passar dos anos, se
modificará, em virtude de hoje a exigência pelo Plano de Cargo, Carreira e Remuneração dos
Profissionais da Educação e Integrantes da Carreira de Apoio à Educação Básica – PCCR ser
na área que atuará.
65

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

É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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A Secretaria Municipal de Educação tem parceria com a Universidade Federal da
Grande Dourados- UFGD/Faculdade Indígena – FAIND/TEKO ARANDU. Para formação
em nível superior aos profissionais da Educação Escolar Indígena.
O Curso Teko Arandu iniciou em 2006. Do início até 2017 aproximadamente 27 (vinte
e sete) formandos no município de Caarapó. Em de 2017, 15(quinze) acadêmicos estão na
Faculdade.
XVI.

Meta 16 – Valorização Profissional

Meta 16: Formar, em nível de pós-graduação, 50% dos(as) professores(as) da
educação básica, até o último ano de vigência deste PME, e garantir a todos(as) os(as)
profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando
as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.
O Professor desempenha papel central no processo de ensino aprendizagem. Nesse
sentido sua formação e constante aperfeiçoamento profissional para o exercício da atividade
docente são essenciais para a garantia do direito a aprendizagem.
A continuidade na formação do profissional é importante para que ela possa ser
transformada em bens e serviços a favor da população, desse modo subsidiando a solução dos
problemas sociais e respondendo às demandas da realidade.
Indicador
16.A
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

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

50%

Indicador
16.B
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

67

68

35,2%

DADO
MUNICÍPAL 68

FONTE DO INDICADOR
PNE em Movimento 2014
Minicenso 2017

Percentual de professores que realizaram cursos de formação
continuada

META ALCANÇADA NO PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

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

É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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DADO OFICIAL69

100%

100%

Censo Escolar 2016
Minicenso 2017

DADO
MUNICÍPAL 70

O município atinge o percentual de 35,2% com meta prevista de 50%. Percebe-se que
vem aumentando gradativamente o número de profissionais com pós-graduação lato sensu ou
stricto sensu. Os dados foram pesquisados no site pne.mec.gov.br.
Todos os profissionais realizaram formação continuada em serviço. Visto que os
profissionais da Rede pública, participaram de formações oferecidas pelos governos federal,
estadual e municipal.
Na Educação Escolar Indígena da Aldeia Te’ýikue, os professores estão em formação
inicial de nível superior para uma educação escolar indígena diferenciada, intercultural e
bilíngue. Aproximadamente foram 27 formandos do curso de Licenciatura Teko Arandu na
Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD/FAIND/TEKO/ARANDU, do município
de Caarapó. Em 2017 há 15 acadêmicos cursando Licenciatura Teko Arandu.
XVII.

Meta 17 - Valorização Profissional

Meta 17: Valorizar os(as) profissionais do magistério das redes públicas de educação
básica de forma a equiparar seu rendimento médio aos dos(as) demais profissionais com
escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PME.
Muito se fala sobre a valorização dos profissionais de Educação sabemos que é um dos
pilares da qualidade de ensino. Falar de valorização implica aprimorar a formação inicial, a
formação continuada, a definição de um piso salarial e, também, da carreira do professor.
Indicador
17.A
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Razão entre o salário médio de professores da educação básica da rede
pública (não federal) e o salário médio de não professores, com
escolaridade equivalente.
META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL71

100%

FONTE DO INDICADOR

0,0%

DADO
MUNICÍPAL 72

Minicenso 2017

69

É o dado apresentado pelos estudos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP
70
71

72

É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
Não há dados para este indicador
É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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Mesmo com os reajustes salariais, estando de acordo com a Lei do Piso Nacional, em
média os salários dos profissionais de 40 horas semanais, ainda não são equivalentes aos
demais profissionais com a mesma escolaridade.

XVIII.

Meta 18 – Valorização Profissional

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

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

PCCR

Indicador
18.B
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

100%

FONTE DO INDICADOR
PNE em movimento 2014
Minicenso 2017

DADO
MUNICÍPAL 74

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

META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL75

100%

FONTE DO INDICADOR
PNE em movimento 2014

73

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

74

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

75
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100% PCCR

DADO
MUNICÍPAL 76

Minicenso 2017

As redes municipal e estadual de ensino possuem Planos de Carreira para os(as)
profissionais da educação básica, cada uma com suas particularidades, todas cumprem o piso
salarial.
Para diminuir o quadro de profissionais temporários o Poder executivo realizou
concurso público municipal em julho de 2016 para atender a demanda educacional. Os cargos
efetivos foram providos através de concurso público de provas, e de provas e títulos e foram
acessíveis a todos que preencham os requisitos estabelecidos na legislação vigente. E, assim
houve a efetivação dos concursados. O servidor nomeado em virtude de aprovação em
concurso público permanecerá em estágio probatório durante 36 (trinta e seis) meses, período
em que será avaliado quanto ao exercício da função pública e das atribuições do respectivo
cargo e função, com base em avaliação documentada, a decisão pela efetivação após o estágio
probatório.
Foi aprovada em 2017 a Lei Complementar nº 067/2017 do Plano de Cargos, Carreiras
e Remuneração dos Profissionais da Educação e Integrantes das Carreiras de Apoio à
Educação Básica do Município de Caarapó – MS, que revoga a Lei Complementar Nº 040, de
28/12/2009.
Na rede municipal foi aprovado e implementado o Plano de Cargos, Carreiras e
Remuneração dos Profissionais da Educação e Integrantes das Carreiras de Apoio à Educação
Básica do Município de Caarapó – MS, mas falta ser executado na sua totalidade.
XIX.

Meta 19 - Gestão Democrática

Meta 19: Assegurar condições, no prazo de dois anos, para a efetivação da gestão
democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta
pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas prevendo recursos e apoio
técnico da União.
A Gestão Democrática é de extrema importância para se ter uma educação de
qualidade. Cabe aos gestores, por exemplo, assegurar a autonomia das escolas, possibilitar o
controle social por meio da constituição dos conselhos municipais e legitimar a sua atuação.
No caso dos diretores, é papel deles convocar a comunidade à participação nas decisões
relativas à escola, na construção do projeto político pedagógico e na composição dos
conselhos escolares e Associação de Pais e Mestres.

76

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

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

02 ANOS

88,88%

FONTE DO INDICADOR
Censo Escolar - Inep
Minicenso 2017

DADO
MUNICÍPAL 78

A Rede Estadual de ensino tem como critérios técnicos de mérito e desempenho e de
consulta pública à comunidade escolar. A Rede Municipal através do Decreto Municipal Nº
087/2017 de 05/10/2017 institui a eleição de diretores e diretores-Adjuntos das instituições
educacionais a consulta pública à comunidade escolar.
O Indicador 19.A só não está em sua totalidade, em respeito às especificidades da
comunidade indígena, pois na Educação Escolar Indígena da Aldeia Te’yikue a gestão é
democrática e compartilhada e tem normatização própria. Desse modo a escolha para diretor é
realizada pelos profissionais e lideranças da comunidade.
Indicador
19.B
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

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

02 ANOS

100%

DADO
MUNICÍPAL 80

FONTE DO INDICADOR
Censo escolar - Inep
Minicenso 2017

Todas as escolas do município possuem: Projeto Político Pedagógico - PPP,
construído juntamente com a Comunidade Escolar, de acordo com as Leis vigentes e
respeitando os anseios dos educadores e sociedade em geral, Regimento Interno, Normas de
Funcionamento.
77
É o dado apresentado pelos estudos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP
78

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

79

80

É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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A comunidade Escolar participa da elaboração do projeto político pedagógico e na
constituição do conselho escolar.
A rede estadual também possui lei própria para eleições de diretores, elaboram projeto
político pedagógico e na constituição do colegiado escolar e grêmio estudantil.
Indicador
19.C
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Percentual de escolas públicas que recebem recursos financeiros
dos entes federados.
META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL81

02 ANOS

100%

FONTE DO INDICADOR
FNDE 2016
Minicenso 2017

DADO
MUNICÍPAL 82

As instituições educacionais do município recebem recursos financeiros dos entes
federados.
Indicador
19.D
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Condições em que os diretores exercem o cargo.

META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL83

02 ANOS

FONTE DO INDICADOR

0,00%

DADO
MUNICÍPAL 84

Minicenso 2017

Obs: O Indicador 19.D, foi corrigido, por não possuir dados oficiais.
Está meta pela análise da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano
Municipal de Educação PME vem sendo cumprida.
A Rede Municipal de Ensino está amparada por legislação própria, relacionada a
gestão democrática.
Em 2007 foi criado a Lei Municipal Nº 859/2007 de 31/05/2007 que instituiu o
Sistema Municipal de Ensino de Caarapó-MS, que dá autonomia ao município em tomar
decisões no âmbito educacional.
81

82
83

84

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
Não há dados para este indicador
É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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Lei Municipal nº 1018/2010, de 28 de julho de 2010, que alterou o inciso X do artigo
3º, da Lei nº 859/2007, referente a Educação Infantil;
Lei Municipal nº 1069/2011, de 09 de setembro de 2011, que instituiu o Conselho
Municipal de Educação-CME, revogando as Leis anteriores nº 869/2007 e nº 905/2008;
Lei Municipal Nº 556/97 que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de
Alimentação Escolar – CAE;
Lei Municipal Nº 660/2000 de 14/09/2000 que alterou alguns artigos e incisos da Lei
Nº 556/97;
Lei Municipal Nº 985/2009 de 23/12/2009 que Instituiu o Conselho de Alimentação
Escolar- CAE;
Lei Municipal Nº 1069/2011 de 09/09/2011 que instituiu o Conselho Municipal de
Educação – CME de Caarapó-MS;
Lei Municipal nº 858/2007, de 25 de maio de 2007, que criou o Fundo Municipal de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação – FUNDEB e o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – CONFUNDEB;
Decreto Municipal de 056/2013 de 1º/07/2013 cria o Conselho Escolar das Escolas da
Rede Municipal de Ensino de Caarapó-MS;
Novo Decreto Municipal Nº 087/2017 de 05/10/2017 que institui a eleição de diretores
e diretores-Adjuntos das instituições educacionais da rede municipal de ensino de CaarapóMS, revogando os decretos municipais anteriores nº 044/2010, nº 056/2013;
Fórum Municipal de Educação - FME, criado em 05 de setembro de 2012, do qual
fazem parte os representantes do setor educacional público municipal, estadual e particular e
representantes da sociedade civil organizada, com a finalidade de discutir, elaborar,
acompanhar e avaliar as políticas públicas educacionais;
Associação de Pais e Mestres – APM, entidade civil, com personalidade jurídica, sem
fins lucrativos, regida por estatuto próprio e que tem por finalidade colaborar na assistência e
formação do educando, através da aproximação entre pais, alunos e professores, promovendo
a integração: família-escola-comunidade, participando das decisões relativas à organização e
funcionamento escolar, nos aspectos administrativos, pedagógicos e financeiros;
Por isso, faz-se necessário a gestão democrática, para que essas práticas prezem pela
democracia e participação plena de todos os sujeitos que fazem parte da instituição escolar.
XX.

Meta 20 - Financiamento da Educação

Meta 20: Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no
mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do País no 5º ano de vigência deste
PME e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio.
Garantir que todos cidadãos recebam educação de qualidade. Para isso é preciso
investimento. A Educação Básica provém de recursos públicos, de empresas privadas e dos
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cidadãos. É mantida principalmente pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica (Fundeb).
O Fundeb é abastecido por uma porcentagem vinculada de uma cesta de impostos. É
um dinheiro, portanto, que não depende de decisões do executivo, pois é vinculado no
momento execução dos impostos. Dentro do estado, os recursos desse fundo são igualmente
distribuídos entre as redes de ensino conforme o número de alunos matriculados. Anualmente,
o governo federal define um valor mínimo obrigatório por aluno, com base na projeção da
arrecadação. Se um estado não atinge esse mínimo com a arrecadação própria, a União
complementa.

Indicador
20.A
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

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

10 ANOS

FONTE DO INDICADOR

0,0%

DADO
MUNICÍPAL 86

Não foi realizado o cálculo desta meta, visto que haverá mudança na redação da
mesma, ao invés de PIB do País, na nova redação será o PIB do município. Em virtude que o
valor do PIB do País é maior do que do município, este não conseguiria obter esses valores,
pois a sua arrecadação é menor.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 212, estabelece as competências e
responsabilidades das esferas de governo para o financiamento da educação pública brasileira,
determinando que a União aplique, anualmente, nunca menos de 18% e os Estados, Distrito
Federal e Municípios, 25%, no mínimo da receita proveniente de impostos compreendida a
proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.
Nos termos do PNE, ela deverá ser compatibilizada com os demais instrumentos de
planejamento: o Plano Plurianual – PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO e a Lei
Orçamentária Anual – LOA, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Em
Caarapó os mesmos foram reformulados de maneira a assegurar as dotações orçamentárias
compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias do plano, a fim de viabilizar sua execução.
O PPA com previsão de ser aprovado em agosto de 2017.

85

86

Não há dados para este indicador
É o dado produzido pelas pesquisas realizadas pelo município
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4. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES
Uma das Metas do PME determina que todas as crianças de 4 a 5 anos deveriam estar
matriculadas na escola até 2016, esta não foi cumprida no prazo. A Meta 1 no indicador 1.A a
universalização não aconteceu, crianças do campo e indígena nem sempre são matriculas
nesta faixa etária. Mas a Lei Federal nº 12.796/2013 estabelece que as crianças a partir dos
4(quatro) anos de idade devem ser matriculadas na educação básica, o município oferece a
vaga quando é solicitado. Mesmo assim se constitui numa meta difícil a se cumprir, pois
haverá necessidade de muitos investimentos.
No Indicador 1.B que é o caso da creche população de 0 a 3 anos, tem a demanda
reprimida, não há vagas para todos que procuram, mas podemos levar em consideração que na
estratégia 1.6, o município deverá atender 25% da demanda manifesta por creche até 2018,
40% até 2020 e, progressivamente, atingir 50% até 2024, segundo padrão nacional de
qualidade, considerando as peculiaridades locais;
Está Meta só será viável se tiver novos investimentos para melhorar as estruturas
físicas e consequentemente a ampliação no quadro de recursos humanos.
A universalização da Meta 2 não foi atingida, apesar dos dados serem de 110%, esses
dados não correspondem aos reais, visto que o número de população não é atualizado. Mas
acreditamos que não estamos longe da universalização, mesmo sabendo que ainda há crianças
fora da escola, e que precisamos trazê-las de volta. Nesta faixa etária o índice de aluno fora da
escola é menor.
A Meta 3 não foi atingida. Os dados da busca ativa escolar nos mostram que a
exclusão é maior entre as crianças de 4 a 5 da educação infantil, e entre os adolescentes de 15
a 17 anos, que deveriam frequentar o ensino médio. Realmente é um grande desafio garantir a
permanência desses estudantes na escola. Para que a escola se torne mais atrativa para os
jovens, requer algumas mudanças. Ações pontuais melhoram a qualidade do ensino, tais
como: estreitar relações com a família, o apoio pedagógico, apresentar atividades escolares
que se tornem prazerosas, dinâmicas, práticas inovadoras, fazer o uso de novas tecnologias,
combater a evasão escolar e acompanhar o desempenho do aluno.
A proposta da meta 4 prevê implantação de salas de recursos multifuncionais para
desenvolver o AEE nas instituições educacionais da sede do município, distritos e
comunidades indígenas; é uma estratégia realizada, o município faz esse atendimento. Mas a
universalização da meta 4 não foi realizada, pois ainda tem crianças e adolescentes que não
estão matriculadas.
Se a criança é matriculada na educação infantil aprende tudo aquilo que deveria é
alfabetizada na idade certa, isso terá uma reação em cadeia para o bom desenvolvimento das
outras metas. E uma criança bem alfabetizada prosseguirá bem em seus próximos estudos.
A Meta 5 não foi atingida. É uma meta que vai demandar esforços dos profissionais,
entes governamentais e sociedade civil.
É considera também uma meta difícil de ser realizada, pois as turmas não são
homogenias, há necessidade de atender cada aluno em sua individualidade, descobrindo como
ele aprende. E ele precisa adquirir as competências para seguir para outro ano. As nossas
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estratégias não estão sendo suficientes, outras deverão ser criadas para melhorar, pois ainda
estamos aquém do esperado.
Com a valorização dos profissionais e capacitações continuas certamente esse quadro
poderá mudar. O bom professor exerce uma influência decisiva sobre o desempenho dos
alunos. Um professor bem preparado tem domínio sobre o conteúdo, compreensão do
processo de aprendizagem dos alunos e habilidades no gerenciamento da sua rotina
profissional.
A partir de 2017 o PNAIC foi reorganizado em um novo formato, sendo assim
outros perfis foram incluídos na formação, além dos professores regentes e coordenadores
pedagógicos do 1º ao 3º ano das escolas municipais e estaduais, os mediadores e articuladores
do Programa Novo Mais Educação das escolas municipais e professores e coordenadores
pedagógicos da Educação Infantil dos Centros Municipais de Educação Infantil.
A Ação Saberes Indígenas na Escola é uma proposta de formação continuada para
professores indígenas apresentada pelo MEC, realizada pela Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), em parceria com as
Universidades: UFMS, UEMS, UCDB e UFGD, aceita pelo município através do Termo de
Adesão assinado pelo Prefeito.
A Meta 6 “Implantar e implementar gradativamente educação em tempo integral em,
no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos(as)
estudantes da educação básica”, não será fácil de ser cumprida.
O PNME prioriza o atendimento a alunos que tenham mais dificuldades de
aprendizagem e escolas com baixos indicadores educacionais.
Para melhorar o desempenho educacional, além do acompanhamento pedagógico nas
disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, o Novo Mais Educação desenvolve
atividades nos campos da arte, cultura, esporte e lazer.
No município duas escolas participavam do Programa Novo Mais Educação, mas não
houve a continuidade deste Programa no início de 2017, pois não foram comtempladas pelo
MEC. As escolas contempladas devem ter Ideb menor que 4.4 nos anos iniciais e as escolas
do município atingiram Ideb maior a esse.
Está Meta 6 tem um ponto importante, com jornada diária mais longa significam mais
tempo para desenvolver o currículo básico e melhores condições de oferecer suporte aos
estudantes com dificuldades de aprendizado.
Está meta só será viável se tiver novos investimentos para melhorar as estruturas
físicas das instituições educacionais e buscar outras parcerias para garantir atividades
diversificadas no contraturno para os estudantes.
O Indicador 6.B foi atingido, pois possui “Percentual de escolas públicas com ao
menos um aluno que permanece no mínimo 7 horas diárias em atividades escolares.
As Atividades Complementares desenvolvidas pelas instituições educacionais públicas
no município de Caarapó da rede Municipal são o Projeto Musicalizando, Treinamento
Esportivo – Futsal, Handebol, Basquetebol, Apoio Pedagógico – Língua Portuguesa e
Matemática, Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV nos anos de 2016
e 2017. Na rede Estadual houve Treinamento Esportivo e Programa Arte e Cultura na Escola,
no ano de 2017.
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As avaliações externas nacionais são gerenciadas pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP do Ministério da Educação-MEC, engloba,
no que se refere à Educação Básica. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica –
Ideb, indicador criado pelo Ministério da Educação – MEC para medir a qualidade do ensino
em várias etapas.
No Ensino Fundamental é realizado a Prova Brasil. No Ensino Médio é realizado o
Exame Nacional do Ensino Médio - Enem.
A Escola Municipal Indígena Ñandejara Polo não participa da Avaliação Nacional de
Alfabetização - ANA e da Provinha Brasil por não estar adequada à proposta pedagógica da
escola em relação à Língua Materna (Guarani)
As Metas 8 e 9 não foram atingidas, estas metas são um grande desafio. É necessário
unir forças com outras áreas como saúde, assistência social e sociedade civil em busca de
soluções para a permanência dessa população na escola.
As Metas 10 e 11 não foram atingidas, o município não oferta Educação de Jovens e
Adultos na forma integrada a Educação Profissional. É uma boa proposta, pois além da
formação o adulto pode ter um curso profissionalizante.
Há apenas 01(uma) Faculdade de ensino superior no município, particular, e vem
aumentando o número de matrículas. São oferecidos cursos nas áreas Administração,
Ciências Contábeis e Pedagogia.
Muitos universitários vão para Dourados em busca de outros cursos. Mesmo que a
Meta 12 não foi cumprida, tem-se alguns pontos positivos, um ponto positivo é o aumento do
número de pessoas que procuram o curso superior. E o outro ponto positivo é a colaboração
do município ao assegurar o acesso dos estudantes universitários aos municípios polos,
proporcionando o apoio com o transporte através de auxílio financeiro a estudantes do Ensino
Superior.
As Metas 13 e 14 não foram atingidas. O número de mestres e doutores, que lecionam
na Faculdade no município e a formação de mestres e doutores não alcançaram o percentual
desejável.
Meta 15 não foi atingida. Muitos professores no município possuem formação
específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que
atuam. Alguns professores da educação escolar indígena ainda não concluíram o ensino
superior.
Meta 16 não foi atingida. Houve avanço nessa meta, quanto à formação dos
professores. Pois quanto mais professores capacitados aumenta também a qualidade de
ensino.
Na Meta 16 o Indicador 16.B Percentual de professores que realizaram cursos de
formação continuada, foi atingida pois todos os professores do município participaram de
curso de formação continuada, conforme informações das instituições.
Meta 17 não foi atingida. Mesmo com os reajustes salariais, estando de acordo com a
Lei Nº 11.738, de 16 de julho de 2008, Lei do Piso Nacional, em média os salários dos
profissionais de 40 horas semanais, ainda não são equivalentes aos demais profissionais com a
mesma escolaridade.
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As Metas 18 e 19 foram atingidas, assim também como os seus Indicadores. Verificase o cumprimento da Lei do Piso Salarial no período observado. As redes municipal e
estadual cumprem o estabelecido na Legislação vigente.
Reforçando o que já foi mencionado a respeito dos levantamentos, análises e
resultados dos dados para Avaliação do Plano Municipal de Educação, não são totalmente
reais, pois os dados oficiais são do Censo Demográfico do ano de 2010. E da avaliação de
larga escala Prova Brasil - IDEB são da última avaliação no ano de 2015.
No ano de 2017 a avaliação da Prova Brasil 5º ano e 9º ano de Língua Portuguesa e
Matemática foi aplicada, mas o resultado está previsto para o ano de 2018. Sendo atual
somente os dados da Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA 2016 e do Censo Escolar
2016 e 2017.
Em relação as execuções das estratégias do PME, observa-se:
- A 1ª Conferência Nacional de Educação – CONAE, realizada em 2010, recomendou
a institucionalização do Sistema Nacional de Educação como mecanismo indispensável para o
cumprimento das metas do PNE e, consequentemente as outras esferas para o cumprimento
do PEE e PME. Contribuição financeira de cada esfera administrativa (Federal, Estadual e
Municipal). Proposta em tramitação no Congresso Nacional.
- Uma das dificuldades para a qualidade da educação do município, são os
investimentos propostos, como destinar 7% do PIB, até o quinto ano de vigência e 10% do
PIB até a vigência do PME.
- Outro recurso previsto no PNE são dois valores que devem servir de mecanismos de
definição do investimento necessário na educação, de acordo com cada aluno e etapa de
ensino. Tinham o prazo até o fim de junho de 2016 para ser implementado.
O primeiro é o Custo Aluno-Qualidade inicial – CAQi que representa o gasto mais
baixo possível com todas as despesas necessárias para atingir um mínimo padrão de qualidade
na educação. O segundo é o Custo Aluno-Qualidade – CAQ, que representa o padrão de
qualidade educacional semelhante de países desenvolvidos.
- Destinação da parcela da participação no resultado ou da compensação financeira
pela exploração de petróleo e gás natural e outros recursos, mas impasses jurídicos sobre as
novas regras de distribuição de royalties indicam um cenário pouco otimista na arrecadação.
Há muitas ações a serem desenvolvidas para melhoria da educação. Como depende da
mobilização da sociedade para a importância que a educação exerce; implantação de medidas
políticas educacionais; parcerias com gestores públicos para construir políticas educacionais
que foquem na aprendizagem de todos; realização de ações educacionais realizadas, de acordo
com as necessidades e particularidades de cada local.
Pensar em uma escola de dentro para fora, as mudanças acontecem se as pessoas, entes
governamentais e não governamentais que estão trabalhando pela educação conseguirem
dialogar e tiverem abertura de aprender uns com os outros e somar esforços. Soluções de fora
ignoram os verdadeiros desafios e a enorme diversidade das escolas locais.
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5. ANEXO
Anexo 1: Projeto de Lei nº 016/2018 – Alterações no PME.
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Anexo 2: Ficha Técnica de Indicador
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
SETOR
Equipe Técnica - PME
ANO: 2016/2017
RESPONSÁVEL:
1.A Percentual da população de 4 e 5 anos que frequenta a escola
INDICADORES:
no município (taxa de atendimento escolar)
FÓRMULA DE
CÁLCULO:
ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:

META

SETOR
RESPONSÁVEL:

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

x100

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

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

INDICADORES:

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

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

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

ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:

META

x100

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

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

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

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

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

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

ABRANGÊNCIA:

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

FONTES OFICIAIS:

META

SETOR
RESPONSÁVEL:
INDICADORES:

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica -PME

ANO: 2016/2017

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

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

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

ABRANGÊNCIA:

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

FONTES OFICIAIS:

META

população de 16 anos de idade
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SETOR
RESPONSÁVEL:
INDICADORES:

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

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

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

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

ABRANGÊNCIA:

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

FONTES OFICIAIS:

META

SETOR
RESPONSÁVEL:
INDICADORES:

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

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

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

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

ABRANGÊNCIA:

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

FONTES OFICIAIS:

META
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SETOR
RESPONSÁVEL:

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

INDICADORES:

4.A Percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência que
frequenta a escola.

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

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

ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:

META

SETOR
RESPONSÁVEL:
INDICADORES:

FÓRMULA DE
CÁLCULO:
ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:

META

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

ANO: 2016/2017

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

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

META

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

Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

5.A Percentual de estudantes com proficiência insuficiente em leitura
( nível 1 da escala de proficiência)
Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA

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

ANO: 2016/2017

5.B Percentual de estudantes com proficiência insuficiente em Escrita
(nível 1, 2 e 3 da escala de proficiência)
Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP
Meta 5: Alfabetizar, com aprendizagem adequada, todas
as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino
fundamental.
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ- MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

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

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

META

Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

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

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

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

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

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

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME
ANO: 2016/2017

INDICADORES:

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

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

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

ABRANGÊNCIA:

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

FONTES OFICIAIS:

META

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

META

Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

7 A - Média do Ideb nos anos iniciais do ensino fundamental
Nota padronizada na prova Brasil x taxa de rendimento
Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Censo da Educação Básica e Prova Brasil
Meta 7: Fomentar a qualidade da educação básica em todas as
etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da
aprendizagem de modo a atingir as médias nacionais para o
IDEB:
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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ- MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

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

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

SETOR
RESPONSÁVEL:
INDICADORES:

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME

ANO: 2016/2017

7 B - Média do Ideb nos anos finais do ensino fundamental
Nota padronizada na prova Brasil x taxa de rendimento
Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Censo da Educação Básica e Prova Brasil
Meta 7: Fomentar a qualidade da educação básica em todas as
etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da
aprendizagem de modo a atingir as médias nacionais para o
IDEB:
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME
ANO: 2016/2017
7 C - Média do Ideb do ensino médio
Nota padronizada na prova Brasil x taxa de rendimento
Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Censo da Educação Básica e Prova Brasil
Meta 7: Fomentar a qualidade da educação básica em todas as
etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da
aprendizagem de modo a atingir as médias nacionais para o
IDEB:

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME
ANO: 2016/2017
8.A Escolaridade média da população de 18 a 29 anos de idade

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

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

ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:

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

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

SETOR
RESPONSÁVEL:

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME
ANO: 2016/2017

INDICADORES:

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

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

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

ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:

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

META

SETOR
RESPONSÁVEL:

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME
ANO: 2016/2017

INDICADORES:

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

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

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

ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:

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

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

SETOR
RESPONSÁVEL:

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME
ANO: 2016/2017

INDICADORES:

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

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

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

ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:

META

SETOR
RESPONSÁVEL:

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Pnad
Meta 8: Elevar a escolaridade média da população de 18
a 29 anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 anos de estudo até
o último ano de vigência deste PME, para as populações do
campo e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média
entre negros e não negros.
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME
ANO: 2016/2017

INDICADORES:

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

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

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

ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:

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

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

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

SETOR
RESPONSÁVEL:

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME
ANO: 2016/2017
9.B Taxa de analfabetismo funcional de pessoas de 15 anos ou mais de
idade
População com 15 anos ou mais de idade que não concluiu os anos iniciais do ensino
fundamental x 100
População com 15 anos ou mais de idade

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Pnad
Meta 9: Elevar a taxa de alfabetização da população
com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e, até o final da
vigência deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir
em 50% a taxa de analfabetismo funcional.
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME
ANO: 2016/2017

INDICADORES:

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

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

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

ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:
META

SETOR
RESPONSÁVEL:
INDICADORES:

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

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME
ANO: 2016/2017
11.A Matrículas em EPT de nível médio: número absoluto

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

Número absoluto de matrículas de educação profissional técnica de
nível médio

ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:

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

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

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

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME
ANO: 2016/2017
11.B Número absoluto de matrículas em EPT de nível médio na
rede pública
Número absoluto de matrículas de educação profissional técnica de
nível médio na rede pública

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Pnad
Meta 11: Triplicar as matrículas da educação profissional
técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo
menos 50% da expansão no segmento público.
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME
ANO: 2016/2017
12. A Taxa bruta de matrículas na educação superior.
População que frequenta cursos de graduação x 100
População de 18 a 24 anos

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

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME
ANO: 2016/2017

INDICADORES:

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

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

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

ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:
META

SETOR
RESPONSÁVEL:
INDICADORES:

População de 18 a 24 anos

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Pnad
Meta 12: Elevar a taxa bruta de matrícula na educação
superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18
a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo
menos, 40% das novas matrículas, no segmento público.
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME
ANO: 2016/2017
12 C Percentual da expansão de matrículas no segmento público.

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

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

ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:

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

META
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SETOR
RESPONSÁVEL:

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME
ANO: 2016/2017

INDICADORES:

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

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

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

ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:

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

META

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

META

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME
ANO: 2016/2017
13. B Percentual de docentes com doutorado na educação
superior
Número de docentes com doutorado na educação superior
Número total de docentes na educação superior

x 100

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

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

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME
ANO: 2016/2017
14.A Número de Títulos de mestrado concedidos por ano
Número total de titulados em nível de mestrado

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

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME
ANO: 2016/2017
14.B Número de títulos de doutorado concedidos por ano
Número total de titulados em nível de doutorado

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

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME
ANO: 2016/2017

INDICADORES:

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

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

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

ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:

META

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

META

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Censo da Educação Básica
Meta 15: Garantir, em regime de colaboração entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de um ano
de vigência deste PME, política nacional de formação dos
profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do
caput do art. 61 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, assegurado que todos(as) os(as) professores(as) da
educação básica possuam formação específica de nível superior,
obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que
atuam.
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME
ANO: 2016/2017
16.A Percentual de professores da educação básica com pósgraduação lato sensu ou stricto sensu
Quantidade de professores com pós-graduação x 100
Quantidade total de professores

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

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME
ANO: 2016/2017

INDICADORES:

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

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

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

ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:

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

META

SETOR
RESPONSÁVEL:

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME
ANO: 2016/2017

INDICADORES:

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

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

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

ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:

META

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

META

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

META

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME
ANO: 2016/2017
18.A Plano de Carreira implantado no Município para os
profissionais da Educação Básica
sim/não
Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Meta 18: Assegurar, no prazo de dois anos, a existência
de Planos de Carreira para os(as) profissionais da educação
básica e superior pública e, para o Plano de Carreira dos(as)
profissionais da educação básica pública, tomar como referência
o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos
termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME
ANO: 2016/2017
18.B Percentual de profissionais da educação básica com planos
de carreiras implantados e que cumpram o piso salarial
Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Meta 18: Assegurar, no prazo de dois anos, a existência
de Planos de Carreira para os(as) profissionais da educação
básica e superior pública e, para o Plano de Carreira dos(as)
profissionais da educação básica pública, tomar como referência
o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos
termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.
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SETOR
RESPONSÁVEL:
INDICADORES:

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME
ANO: 2016/2017
19.A Percentual de diretores de escolas públicas que foram
escolhidos para a ocupação do cargo por meio de critérios
técnicos de mérito e desempenho e de consulta pública à
comunidade escolar.

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

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

ABRANGÊNCIA:

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Questão 14 do Questionário do Diretor – Sistema de Avaliação
da Educação Básica - Saeb
Meta 19: Assegurar condições, no prazo de dois anos,
para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a
critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à
comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas prevendo
recursos e apoio técnico da União.

FONTES OFICIAIS:

META

SETOR
RESPONSÁVEL:
INDICADORES:

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME
ANO: 2016/2017
19. B Percentual de escolas públicas que contaram com a
participação de profissionais da educação, pais e alunos na
formulação dos projetos político-pedagógicos e na constituição
do conselho escolar.

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

Número de escolas públicas que contou com participação de pais, alunos,
professores na elaboração do projeto pedagógico e do conselho escolar x 100
Número total de escolas públicas cujos diretores responderam o Questionário
do Diretor

ABRANGÊNCIA:

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Questões 29,30 e 32 do Questionário Contextual do Diretor –
Sistema de Avaliação da Educação Básica - Saeb
Meta 19: Assegurar condições, no prazo de dois anos,
para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a
critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à
comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas prevendo
recursos e apoio técnico da União.

FONTES OFICIAIS:

META
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SETOR
RESPONSÁVEL:

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME
ANO: 2016/2017

INDICADORES:

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

FÓRMULA DE
CÁLCULO:

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

ABRANGÊNCIA:
FONTES OFICIAIS:

META

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

META

Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Questões 81,84 do Questionário Contextual do Diretor – Sistema
de Avaliação da Educação Básica - Saeb
Meta 19: Assegurar condições, no prazo de dois anos,
para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a
critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à
comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas prevendo
recursos e apoio técnico da União.
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME
ANO: 2016/2017
19.D Condições em que os diretores exercem o cargo.
Número de escolas públicas por tipo de apoio ou interferência na
gestão
Número total de escolas públicas cujos diretores responderam o
Questionário do Diretor
Caarapó-MS, Mato Grosso do Sul, Brasil
Questões 77 a 80 do Questionário Contextual do Diretor –
Sistema de Avaliação da Educação Básica - Saeb
Meta 19: Assegurar condições, no prazo de dois anos,
para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a
critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à
comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas prevendo
recursos e apoio técnico da União.
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FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
Equipe Técnica - PME
ANO: 2016/2017
SETOR RESPONSÁVEL:
20.A Razão entre investimento público total em educação
INDICADORES:
e o Produto Interno Bruto (PIB) do País
PInvTPIB,t = ∑ k(InvFedTtk + InvEstTtk + InvMunTtk) x 100

FÓRMULA DE CÁLCULO:

PIB

ABRANGÊNCIA:

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

FONTES OFICIAIS:

META

_______________________
Fonte: Referente ao Material: Plano Nacional de Educação PNE 2014-2024 : Linha de Base.
– Brasília, DF : Inep, 2015 Linha de Base, p. 367-402
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Anexo 3: Fotos de Algumas Ações realizadas em 2017
LANÇAMENTO DO PROGRAMA “BUSCA ATIVA ESCOLAR” NA CÂMARA DE VEREADORES 22/11/2017- APRESENTAÇÃO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO IEDA MARIA
MARRAN

Foto1- Fonte: Elizabete Severo S. Romeiro-Arquivo/SMEDE

Formação Continuada de Professores Alfabetizadores e Coordenadores Pedagógicos da
Rede Municipal de Ensino – PNAIC-2017

Foto 2- Fonte: Elizabete Severo S. Romeiro-Arquivo/SMEDE
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Formação Continuada de Professores dos Saberes Indígenas – Núcleo UFGD - 2017

Foto 3 – Fonte: Anari F. Nantes/SMEDE

Projeto do Trânsito -Passeata de Abertura, do Movimento Maio Amarelo com a EM
Profº Moacir Franco de Carvalho e CMEI Frei Mateus

Foto 4 – Fonte: Elizabete Severo S. Romeiro - Arquivo/SMEDE
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Anexo 4: Fotos da 1ª Conferência Municipal de Educação de Avaliação do Plano
Municipal de Caarapó-MS - 2017

Foto 5 – Fonte: Tiago Nery- Arquivo/SMEDE

Foto 6 – Fonte: Tiago Nery- Arquivo/SMEDE
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Anexo 5: Lista de Presença da 1ª Conferência Municipal de Educação de Avaliação do
PME e Ata da Conferência
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